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Per e-mail aan: 
Raadpleging van belanghebbenden over rechtsstaatgerelateerde kwesties: rule-of-law-
network@ec.europa.eu. 
 
CC. 
De voorzitter van de Europese Commissie, mrs. U. von der Leyen: ec-president-vdl@ec.europa.eu   
De voorzitter van de Europese Parlement, mrs. R. Metsola: roberta.metsola@europarl.europa.eu 
De voorzitter van de Europese Raad, mr. C. Michel: press.president@consilium.europa.eu 
Simonetta.Cook@consilium.europa.eu 
F4F, (RE) Fit for Future platform: SG-F4F@ec.europa.eu 
Mensenrechten en rechtsstaat, ms. Georgia Georgiadou: JUST-C2-CHARTE@ec.europa.eu 
Belanghebbenden, 
 

Uw referentie: Gerichte raadpleging van belanghebbenden Rechtsstaatrapport NL 2022 Rechtsstaat in het 
Koninkrijk der Nederlanden, inbreng van vraagstukken van de Rechtencommissie opgesteld door Stichting 
Rechtsbescherming 

 

 “Het gekrijs van de meiden toen ze in de auto werden weggebracht, hoor ik nog steeds”1   

 

Utrecht, 23-01-2022 

Dear Presidents von der Leyen, Michel, Metsola, members of the European Parliament, Stakeholders, 

1) Bij de voorbereiding van het verslag zal de Commissie steunen op een verscheidenheid aan relevante 
bronnen, waaronder input van de lidstaten, bezoeken aan landen, maatschappelijke organisaties en 
bijdragen van belanghebbenden. Om hun gepaste betrokkenheid te vergemakkelijken, nodigt de 
Commissie belanghebbenden uit om via deze gerichte raadpleging schriftelijke bijdragen aan het 
verslag te leveren. Het doel is de beoordeling van de Commissie te voeden met feitelijke informatie 
over de ontwikkelingen ter plaatse in de lidstaten. Gerichte raadpleging van belanghebbenden. 
Feedbackperiode. 1 december 2021 – 24 januari 2022 (Brusselse tijd middernacht) )2  Voor de 
voorbereiding van de European Rule of Report zal de Commissie een beroep doen op een 
verscheidenheid aan relevante bronnen, waaronder input die moet worden ontvangen van bijdragen 
van belanghebbenden. Om onze gepaste betrokkenheid te vergemakkelijken, nemen we contact met u 
op via: rule-of-law-network@ec.europa.eu. 
 

2) ‘We kwamen binnen als slachtoffers en vertrokken als dubbele slachtoffers’ De Stichting 
Rechtsbescherming geeft informatie over onze (mensen)rechtenbescherming. Stichting 
Rechtsbescherming is een basisorganisatie opgericht door slachtoffers van (geestelijk) geweld, 
mishandeling in de jeugdzorg en de rechtsorde van het Koninkrijk der Nederlanden. Ze ontmoetten 
elkaar op de slachtofferbijeenkomst van het Comité De Winter op 21 februari 2020 in Nieuwegein 
waar de emoties hoog opliepen toen we hoorden dat onze ontvoerde kinderen niet meer naar huis 
zouden terugkeren. 3 De stichting rechtsbescherming heeft tot doel de belangen te beschermen, de 
rechten van burgers te helpen beschermen en toezicht te houden op de borging van rechten in het 
Nederlandse recht, beleid en praktijk - die zich bezighouden met instellingen en autoriteiten, in het 
bijzonder de rechtsgang en de rechtsgang recht op gezinsleven - zoals vastgelegd in de artikelen 2, 6, 8 
en 10 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en/of het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens . 4   

                                                        
1  22-01-2022  https://www.telegraaf.nl/vrouw/172570242/gerda-s-dochters-zijn-zeven-jaar-geleden-uit-huis-geplaatst-we-blijven-vechten 
2  https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2022-rule-law-report 
3 https://nos.nl/artikel/2324038-we-kwamen-als-slachtoffers-binnen-en-gingen-als-dubbele-slachtoffers-naar-buiten 

 4  https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en 
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3) Samen kunnen we het EU-recht eenvoudiger, goedkoper en toekomstbestendig maken. Ons doel is 

om de beoordeling van de Commissie te voeden met feitelijke informatie over de ontwikkelingen in de 
praktijk in de lidstaten. Als organisatie die zich bezighoudt met rechtsstaatgerelateerde kwesties, met 
name in verband met rechtsstelsels, corruptie, mediapluralisme en checks and balances, maken deze 
inspanningen deel uit van de geschiktheid en prestaties van de regelgeving. Als een integraal deel van 
betere regelgeving ( better regulation )  is het REFIT-programma gebaseerd op de input van burgers en 
belanghebbenden.5   
 

4) Naar aanleiding van de bijeenkomsten van het IVRK - Verdrag inzake de rechten van het kind, 89 sessie 
(17 januari 2022 - 11 februari 2022), met betrekking tot Kroatië, Cuba, Cyprus, Djibouti, Griekenland, 
Kiribati, Madagaskar, Nederland en Somalië , hebben we u ons perspectief gestuurd om u aanvullende 
informatie te sturen over de situatie in het Koninkrijk der Nederlanden. Zie onze brief aan de VN. 6  

 
5) Reflecteren op; Speciale toespraak 'State of the World' door president von der Leyen op het World 

Economic Forum, 20 januari 2022 via videoconferentie. “De aanpak van Europa is totaal anders. Wij 
geloven dat vertrouwen en vertrouwen duurzamer zijn dan controle en dwang. Het is de 
aantrekkelijkheid van onze liberale democratieën waar de autocraten bang voor zijn: ons economisch 
succes, onze burgerlijke vrijheden en de vrijheid van meningsuiting en ideeën. We moeten opstaan om 
deze meest waardevolle schatten van onze democratieën te verdedigen.” 7  

 
6) ‘Ons Europa van de democratie is een belofte die geboren is met de Bevrijding. Heb je je ooit 

afgevraagd waarom autoritaire regimes – allemaal – zo bang zijn voor Europa? We voeren geen oorlog, 
we leggen ons model niet op. Dus waarom zijn ze zo bezorgd om ons? Er is maar één reden. Onze 
waarden maken hen bang. Want vrijheid leidt tot gelijkheid, rechtvaardigheid, transparantie, kansen 
en vrede. En als het in Europa is gebeurd, kan het overal gebeuren. Laten we niet vergeten wie we zijn 
en welke dorst naar Europa er in de wereld is.' Toespraak 17 januari 2022 door president von der 
Leyen ter gelegenheid van de herdenkingsceremonie voor president David Maria Sassoli.8 We zullen je 
missie voortzetten, David! 9 Dat werk, als het doorgaat, komt nu toe aan de huidige eerste 
vicevoorzitter van het Parlement, Roberta Metsola, een conservatief uit Malta die volgende week al 
zou worden gekozen als de opvolger van Sassoli.”10 

 
7) Mensenrechtendag 2021: Nu meer dan ooit moeten we opkomen voor mensenrechten. Staten 

moeten het Europees Verdrag en de arresten van het Hof van Straatsburg volledig uitvoeren 11 Op 27 
januari zal secretaris-generaal (Secretary General) Marija Pejčinović Burić deelnemen aan een speciaal 
evenement ter gelegenheid van de Internationale Herdenkingsdag ter nagedachtenis aan de 
slachtoffers van de Holocaust, met deelname van de Franse minister van Onderwijs, Jeugd en Sport 
Jean-Michel Blanquer, en videotoespraken en videoboodschappen van overlevenden. Het evenement 
wordt gevolgd door een debat over het Observatorium voor Geschiedenisonderwijs in Europa.” 12  

 
8) Het Koninkrijk der Nederlanden is een buitenbeentje in de wereld als het gaat om constitutionele 

toetsing. De rechter bemoeit zich niet met de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en 
verdragen.13 Met name in landen als Irak, Cuba, Noord-Korea en Saoedi-Arabië gaat het nog op de 
Nederlandse manier, dus zonder toetsing. ‘Dat is niet echt een gezelschap waarin je je wilt bevinden.’ 

                                                        
5  https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-

proof/fit-future-platform-f4f_en 
6  https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1400&Lang=en 
7  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_22_443 
8  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_392 
9 https://www.euronews.com/2022/01/11/addio-amico-mio-european-leaders-pay-tribute-to-david-sassoli 
10 https://www.politico.eu/article/european-parliament-president-david-sassoli-dies-aged-65/ 
11 https://www.coe.int/en/web/portal/-/human-rights-day-2021-now-more-than-ever-we-must-stand-up-for-human-rights 
12 https://www.coe.int/en/web/portal/-/week-in-brief-2   https://www.coe.int/en/web/about-us/values 
13 https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/via0hb5lbszb/artikel_120_constitutionele_toetsing%2012 
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Het Koninkrijk mag zelf beslissen of het van mening is dat de wetgever binnen de perken blijft. Het is 
van belang dat er iemand is die in concrete situaties zelfstandig beoordeelt of wetgeving aan bepaalde 
eisen voldoet als die wetgeving eenmaal tot stand is gekomen. 14  

 
9) De benoeming van rechters is in Nederland niet onafhankelijker dan in Polen of Hongarije. Op basis 

van deze Europese criteria is de Poolse Raad voor de Rechtspraak geschorst uit de Europese Vereniging 
van Raden voor de Rechtspraak. Maar de Nederlandse Raad voor de Rechtspraak, die campagne 
voerde voor die schorsing, doet geen noemenswaardige inspanning om zelf aan die norm te voldoen. 15  

 
10) Volgens de regering is het aantal uit huis geplaatste kinderen waarschijnlijk 95.000 kinderen, indien 

ook de zogenaamde vrijwillige en gedwongen (via de rechtbanken) worden meegenomen.16     
 

11) “Dit besluit van de GI, het zogenaamde perspectiefbesluit, is geen besluit in juridische zin, maar een 
intern pedagogisch besluit. Het is niet wettelijk vastgelegd en geeft richting aan het beantwoorden van 
de vraag waar een kind uiteindelijk zal opgroeien.” En: “Het perspectiefbesluit als pedagogische 
beslissing hangt nauw samen met de maatregel tot beëindiging van het gezag.”17  

 
12) “Kinderen die uit huis worden geplaatst en hun ouders krijgen niet altijd de ondersteuning die ze nodig 

hebben, concludeert Defence for Children na onderzoek. De kinderrechtenorganisatie sprak met bijna 
honderd bezorgde zorgmedewerkers, die denken dat betere zorg een groot deel van de 
uithuisplaatsingen kan worden voorkomen." “Uit het onderzoek blijkt dat kinderen in de eerste fase 
van hun uithuisplaatsing soms weinig of geen contact hebben met hun ouders. Ook worden ouders en 
kinderen in veel gevallen niet betrokken bij beslissingen hierover, waardoor ze het gevoel krijgen dat 
ze er helemaal niets over te zeggen hebben.18  Ik wist niet wat ik verkeerd had gedaan en toch voelde 
ik me gestraft. Vooral heel alleen. “Toen ik daar aankwam, was ik nog een kind, dus wat ik echt nodig 
had, was een thuis, met liefde en aandacht. Een plek waar ik kon zijn en blijven en waar ik fouten kon 
maken en niet weggestuurd zou worden. Een veilige plek, waar je af en toe een arm om je heen krijgt 
of een knuffel.19  Ze werden, zoals een staatssecretaris die aftrad in verband met het schandaal het 
uitdrukte, door het systeem "gestoomwalst". Gezinnen werden achtergelaten in een staat van 
ondergang, door een staatsapparaat dat "de vijand van het volk" werd. Relaties vielen uiteen onder de 
druk, huizen gingen verloren, moeders spraken in tranen over de financiële en psychologische pijn die 
ze leden nadat ze het doelwit waren van staatsfunctionarissen.20 "Jeugdzorg is gebouwd op een 
angstcultuur", "Revolutie in de jeugdzorg is nodig"21  Help uw bedrijf bij het uitvoeren van een 
moderne 'gezondheidscheck' op slavernij. Zie de naleving van moderne slavernij.22  
 

13) De uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen is ‘verdraaid’ in het uitvoeringsbeleid, gebroken 
kinderen zijn het verdienmodel van de jeugdzorg ketenpartners. De veiligheidsstrategie om kinderen in 
kwetsbare situaties te helpen, doet het tegenovergestelde. Organisaties zijn 'verdraaid' wanneer de 
natuurlijke principes van organiseren verloren zijn gegaan, bijvoorbeeld onder een lawine van 
onnatuurlijke managementlogica. 23  
 

                                                        
14 https://www.advocatenblad.nl/2021/11/11/schrapping-artikel-120-gw-iedereen-is-om-behalve-de-vvd/ 
15 https://decorrespondent.nl/12166/de-benoeming-van-rechters-in-nederland-is-niet-onafhankelijker-dan-in-polen-of-

hongarije/2653354987052-28fcc688 
16 https://twitter.com/PieterOmtzigt/status/1458812081503936512?t=uJ1GQuqb1jmfbeQjWd0 -pA&s=19 
17 https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/sander-dekker/documenten/kamerstukken/2021/09/08/tk-beantwoording-vkc-

vragen-met-betrekking-tot-justitiele-jeugd-en-jeugdbescherming 
18 https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/7b02c156-eee6-4c8b-ba5f-7bf37958dc83/defence-for-children-uit-huis-geplaatste-kinderen-

worden-niet-goed-geholpen 
19 https://www.vrij-links.nl/interview/nienke-het-vergeten-kind/ervaringsdeskundige-nienke-18-strijdt-voor-afschaffing-gesloten-jeugdzorg-ik-

voelde-me-mega-eenzaam-en-gestraft/  
20 https://www.bbc.com/news/world-europe-55674146  
21 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4448956/jason-20-wil-revolutie-jeugdzorg 
22 https://www.pwc.co.uk/assets/pdf/modern-slavery-health-check.pdf 
23 https://verdraaideorganisaties.nl/ 
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https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/sander-dekker/documenten/kamerstukken/2021/09/08/tk-beantwoording-vkc-vragen-met-betrekking-tot-justitiele-jeugd-en-jeugdbescherming
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https://www.pwc.co.uk/assets/pdf/modern-slavery-health-check.pdf
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14) Er bestond een perverse prikkel voor de autoriteiten om zoveel mogelijk kinderen te grijpen, ongeacht 
de waarheid op beschuldigingen en leugens, omdat ze de efficiëntie van het algoritmische 
besluitvormingssysteem moesten bewijzen. Ouders en verzorgers die door de Nederlandse 
autoriteiten werden aangemerkt als fraudeurs, kregen jarenlang geen antwoord op vragen over 
wanneer ze hun kinderen terug konden krijgen.24 “Terugplaatsing na uithuisplaatsing” Indiener Don 
Ceder, Kamerlid Christen Unie Medeindiener Lisa Westerveld, Kamerlid GroenLinks Geadresseerd 
aan; FM Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, M. van Ooijen, staatssecretaris van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.25 Antwoord op vraag 5, 6 Verhuizing na uithuisplaatsing. Wat zijn 
de gemiddelde financiële kosten voor het uit huis plaatsen van een kind? Wat kost het gemiddeld een 
jaar lang passende ondersteuning van een ouder en kind thuis? Zie: Antwoorden op Kamervragen over 
mogelijke uithuisplaatsingen voor kinderen als gevolg van de toeslagaffaire. Vraag 8. Kunt u de directe 
en indirecte kosten van een uithuisplaatsing per kind aangeven? Beantwoord vraag 8. “De directe 
kosten van een uithuisplaatsing verschillen sterk per situatie. Bij een gedwongen uithuisplaatsing 
worden kosten gemaakt voor de uitvoering van een ondertoezichtstelling of voogdijmaatregel. De 
kosten hiervan bedragen respectievelijk circa € 10.000 en € 6.500 per jaar. Dit zijn de kosten voor een 
kinderbeschermingsmaatregel op jaarbasis, waarin ook een vergoeding zit voor de activiteiten die 
nodig zijn in het geval dat een uithuisplaatsing noodzakelijk is. Daarnaast worden kosten gemaakt voor 
de (woon)opvang van de uit huis geplaatste kinderen. Deze kosten lopen sterk uiteen, afhankelijk van 
het soort hulp dat wordt gebruikt. Bij plaatsing in een pleeggezin bedragen de kosten circa € 16.000 
per jaar. Plaatsing in een leef- of behandelgroep kost ongeveer € 100.000 tot € 150.000 per jaar. Bij 
plaatsing in een instelling voor gesloten jeugdzorg bedragen de jaarlijkse kosten circa € 170.000. 
Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van ambulante jeugdzorg. Er is geen inzicht in de indirecte 
kosten van een uithuisplaatsing.” 26  
 

15) Is uithuisplaatsing vanwege de verschillende perverse financiële prikkels in de Nederlandse 
jeugdzorg, mensenhandel?27  

 
16) Van schijn onderzoeken tot schijn straffen. 28  “De komende jaren gaan we - Jeugdzorg Nederland 

namens de Gecertificeerde Instellingen (GI), de Raad voor de Kinderbescherming en het Landelijk 
Netwerk Veilig Thuis namens Veilig Thuis - samen werken aan het verbeteren van het feitenonderzoek 
bij de jeugd bescherming keten. Ons doel is om de acties te implementeren die volgen uit het actieplan 
om feitenonderzoek te verbeteren. Deze ambitie is sterk en zal de komende jaren veel van ons vragen, 
vooral van onze instellingen en vooral van onze professionals. Zij moeten beter toegerust zijn om 
onderzoek te doen, rapporten en verzoekschriften feitelijk, zorgvuldig en traceerbaar op te stellen en 
hierover goed te kunnen communiceren met kinderen en ouders. Om dit te bereiken is de komende 
drie jaar praktische en concrete ondersteuning nodig van onze instellingen en de professionals.” 
Datum 31 mei 2018. Bron: Plan van Aanpak Verbetering Feitenvinding Keten Jeugdbescherming 
Respect voor kind, ouder en professional 2018-2021 Jeugdzorg Nederland (JN) in opdracht van de 
Gecertificeerde Instellingen (GI) Raad voor de Kinderbescherming (RvdK ) Landelijk Netwerk Veilig 
Thuis in opdracht van Veilig Thuis (VT) LOC Controle in de zorg Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Ministerie van Justitie en Veiligheid 
(JenV) 29 Ook het voorstel van de instelling voor een Onderzoeksraad voor de Kinderbescherming voor 
het ouderlijk gezag zal moeten voldoen aan waarheidsvinding. 

 
17) In het Koninkrijk der Nederlanden hebben kinderen geen zelfstandige rechten en worden ze niet 

gezien als autonome rechthebbenden. Het voorbehoud bij artikel 26 IVRK is een voorbeeld van de 
manier waarop de Nederlandse staat tegen kinderen aankijkt. Ze worden niet als volledig autonoom 

                                                        
24 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/10/xenophobic-machines-dutch-child-benefit-scandal/ 
25 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2022Z00700&did=2022D0153 
26 https://www.sociaalweb.nl/wetten/antwoorden-kamervragen-over-mogelijke-uithuisplaatsingen-kinderen-door-toeslagenaffaire   
27 https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/opinie/columns/het-einde-van-de-perverse-prikkels.4871619.lynkx 
28 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021D35925&did=2021D3592 
29 https://www.jeugdzorgnederland.nl/wp-content/uploads/2019/09/tk-bijlage-actieplan-verbetering-feitenonderzoek-in-de-

jeugdbeschermingsketen-1.pdf 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/10/xenophobic-machines-dutch-child-benefit-scandal/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2022Z00700&did=2022D0153
https://www.sociaalweb.nl/wetten/antwoorden-kamervragen-over-mogelijke-uithuisplaatsingen-kinderen-door-toeslagenaffaire
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/opinie/columns/het-einde-van-de-perverse-prikkels.4871619.lynkx
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021D35925&did=2021D3592
https://www.jeugdzorgnederland.nl/wp-content/uploads/2019/09/tk-bijlage-actieplan-verbetering-feitenonderzoek-in-de-jeugdbeschermingsketen-1.pdf
https://www.jeugdzorgnederland.nl/wp-content/uploads/2019/09/tk-bijlage-actieplan-verbetering-feitenonderzoek-in-de-jeugdbeschermingsketen-1.pdf
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gezien en zijn afhankelijk van de keuzes van hun ouders. Het kinderbijslagschandaal houdt ons via dit 
rapport weer een spiegel voor en je ziet veel aanknopingspunten voor versterking van de rechtsstaat. 
30  

 

18) LET JB onderhoudt nauwe contacten met het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Openbaar 
Ministerie, de (nationale) politie en inlichtingendiensten. De meest voorkomende situatie is een casus 
waarin tijdens de uitvoering door de GI blijkt dat reguliere inzet niet meer verantwoord is. De kosten 
van een overname door LET JB bedragen 2,7 keer de reguliere kostprijs van de maatregel. Een 
aanvraag voor LET JB kan alleen worden gedaan door een Certificeerde Instelling (GI). LET JB is alleen 
bereikbaar voor GI's en ketenpartners. - update 2021 31 

 
19) Een toegewijd team binnen de Algemene Rekenkamer doet onderzoek naar de rol van de rijksoverheid 

in de jeugdbescherming. Wat zijn de onderzoeksvragen? Pakt en lost de ministers van JenV, VWS en 
BZK de structurele problemen in de jeugdbescherming voldoende effectief op om ervoor te zorgen dat 
jongeren in een onveilige situatie op het juiste moment de juiste hulp krijgen? “Hebben de ministers 
gedaan wat op grond van hun wettelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden verwacht 
mag worden?” Echter: “De uitwisseling van informatie tussen de Algemene Rekenkamer en de 
gecontroleerde organisatie is vertrouwelijk en dus niet openbaar. Ook niet met een beroep op de 
Wet op de openbaarheid van bestuur (WOB-verzoek)." 32  
 

20) Commissie EU-parlement wil opheldering over Europese Rekenkamer.” Voor de geloofwaardigheid van 
de Europese Rekenkamer is het cruciaal dat er geen enkele twijfel bestaat over de integriteit van de 
controlerende EU-instelling. Een onafhankelijk onderzoek naar beschuldigingen van misbruik van EU-
gelden en andere vormen van misbruik bij het agentschap zou dit moeten ophelderen.” 33  
 

21) “Wat hebben de Amerikaanse presidenten Monroe en Truman, Sovjetleider Brezjnev en Mark Rutte 
gemeen? Er is naar alle vier een echte doctrine genoemd. Waar de wereldleiders uit het recente 
verleden het allemaal hadden over een grootse buitenlandse strategie, is de Rutte-doctrine de laatste 
tijd een scheldwoord geworden voor alles wat er mis is met het kabinet-Rutte. Twitteraars gebruiken 
#ruttedoctrine voor een regering die haar macht misbruikt, mislukkingen verhult en burgers recht 
ontzegt.” 34  

 
22) Volgens de rechtbank in Haarlem was het verzoek van Rutte aan de gemeenten discriminerend en in 

strijd met de grondwet. De rechtbank spreekt van "rassendiscriminatie, omdat het gaat om een groep 
mensen van Somalische afkomst, ongeacht de nationaliteit van de betrokkenen". In een brief 
adviseerde toenmalig staatssecretaris Rutte hoe gemeenten inwoners van Somalische afkomst kunnen 
identificeren door de geboorteplaats van hun inwoners te doorzoeken. Als deze mensen ook een 
bijstandsuitkering hadden, kreeg de gemeente het advies om ze extra te controleren. Mark Rutte vindt 
dat gemeenten gericht onderzoek moeten kunnen doen naar fraude onder bevolkingsgroepen. Dat zei 
Rutte zaterdag naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank in Haarlem. “Blijkbaar is dat nu 
wettelijk niet mogelijk. Hoog tijd om de wet te veranderen." 35  “Werknemers voelen zich geremd uit 
angst voor represailles op het werk. Ze zijn bang dat ze het zwijgen worden opgelegd of dat ze geen 
promotie krijgen. Ook aan dat deel van de doctrine moet een einde komen.” 36  
 

23) Waarom Den Haag de stad van vrede en recht is? In onze stad wordt recht gedaan om de 
internationale vrede te verzekeren. Maar we vroegen ons onlangs af waarom dit hier eigenlijk gebeurt: 
en natuurlijk hebben we het opgezocht. “Den Haag staat internationaal steeds meer bekend om zijn 

                                                        
30 https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?opinion=1031&year=all 
31 https://vng.nl/artikelen/factsheet-landelijk-expertise-team-jeugdbescherming 
32 July 2021.  https://www.rekenkamer.nl/actueel/lopend-onderzoek/rol-rijksoverheid-bij-de-jeugdbescherming 
33 01 december 2021, https://www.accountant.nl/nieuws/2021/12/eu-parlementscommissie-wil-opheldering-over-europese-rekenkamer/ 
34 https://www.trouw.nl/politiek/rutte-doctrine-is-een-scheldwoord-gewordenmaar-de-premier-blijft-er-vierkant-achter-staan~b8b4bd3d / 
35 NU.nl, 19-05-2007 https://www.nu.nl/algemeen/1082182/rechtbank-rutte-zette-aan-tot-discriminatie.html 
36 https://overheid.fnv-magazine.nl/012021/rutte-doctrine/ 

https://vng.nl/artikelen/factsheet-landelijk-expertise-team-jeugdbescherming
https://www.rekenkamer.nl/actueel/lopend-onderzoek/rol-rijksoverheid-bij-de-jeugdbescherming
https://www.accountant.nl/nieuws/2021/12/eu-parlementscommissie-wil-opheldering-over-europese-rekenkamer/
https://www.trouw.nl/politiek/rutte-doctrine-is-een-scheldwoord-gewordenmaar-de-premier-blijft-er-vierkant-achter-staan~b8b4bd3d%20/
https://www.nu.nl/algemeen/1082182/rechtbank-rutte-zette-aan-tot-discriminatie.html
https://overheid.fnv-magazine.nl/012021/rutte-doctrine/
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vrede en recht, met instellingen als het Vredespaleis en het Internationaal Strafhof.” Den Haag zit dan 
ook vol met expats die onder andere voor deze instituten werken. 37 “Aan de rand van Den Haag-
Scheveningen, waar de stad opgaat in het duinlandschap, een van de belangrijkste delen van Den 
Haag, de juridische hoofdstad van de wereld: de nieuwbouw van het Internationaal Strafhof.”38  
 

24) “Khan neemt ook het stokje over op een moment dat het ICC kritiek krijgt vanwege de trage voortgang 
en de hoge salarissen van zijn rechters. Een onafhankelijke deskundige beoordeling vorig jaar riep op 
tot hervormingen na het beschrijven van een "cultuur van angst" in het kantoor van de openbare 
aanklager.”39 “Volgens het oordeel van de deskundigen bestaat er bij veel medewerkers een algemene 
onwil, zo niet extreme angst, om vermeende wangedrag of wangedrag door een rechter (en in het 
algemeen door een hoge ambtenaar) te melden. De perceptie is dat ze allemaal onschendbaar zijn” 
(para 302).” 40  

 
25) The Network: “De voorzitters van de hoogste gerechtelijke rechtbanken van de lidstaten van de 

Europese Unie hebben besloten om met financiële steun van de Europese Commissie (AGIS-
programma) een vereniging op te richten waarvan de grondwetgevende vergadering op 10 maart 2004 
werd gehouden bij het Franse Hof van Cassatie. ” “Het netwerk van voorzitters biedt een forum 
waardoor Europese instellingen de mogelijkheid krijgen om de adviezen van de hoogste gerechtshoven 
op te vragen en deze dichter bij elkaar te brengen door discussie en de uitwisseling van ideeën aan te 
moedigen.”41   
 

26) In navolging van de verklaring van de Amerikaanse president Harry Truman, maar meer klinkend als 
Richard Nixons "Ik ben geen oplichter", lijkt premier Rutte's bekentenis van verantwoordelijkheid bij 
het aankondigen van “the buck stops here”, een nogal willekeurig politiek moment om 
verantwoordelijkheid te nemen. Het heeft immers even geduurd voordat het Rutte Regime er was. 
Nadat de bevindingen van het rapport van 17 december 2020 met de titel "Ongekend onrecht" in 
sommige diepten van onsmakelijke, goed geïnformeerde doofpotaffaire van het Koninkrijk hebben 
onthuld, dat als de Nederlandse regering niet zou aftreden over deze kwestie.42  

 

27) “Broekers-Knol zei 'zeer spijt' te hebben dat ze 'over het democratisch proces is gestapt' en de 
gemeenteraden heeft gepasseerd. Experts betwijfelen of hier een goede wettelijke basis voor is. 'Kan 
de overheid dit verplicht stellen?' schrijft hoogleraar Algemeen Recht Jan Brouwer (Rijksuniversiteit 
Groningen) in een blog. Hij kan geen goede basis vinden in onder meer de Huisvestingswet, de 
Europese Opvangrichtlijn of de Politiewet. Van 'plichtsverzuim' door de gemeenten is volgens hem 
geen sprake. "Er lijkt alleen sprake te zijn van een vermeende autoriteit van de staatssecretaris." 43 

 
28) “Vandaag is het Wereldkinderdag  (World Children’s Day) en de 32e verjaardag van de goedkeuring 

van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Ondanks de verwoestende impact van de COVID-
19-pandemie op kinderen wereldwijd, is het algehele welzijn van kinderen - vooral meisjes - de 
afgelopen 32 jaar drastisch verbeterd.. Maar we lopen het risico terug te vallen als we de netelige 
kwestie van belastingontwijking door rijke individuen en bedrijven, mogelijk gemaakt door zwakke 
vennootschapsbelasting en financiële transparantiewetten in staten als Ierland, Zwitserland en 
Nederland, niet direct aanpakken. Belastingontwijking is in wezen een kinderrechtenkwestie. Dit komt 
omdat kinderen, meer dan enige andere groep rechthebbenden, afhankelijk zijn van voldoende 
belastinginkomsten van de overheid voor de verwezenlijking van hun basisrechten.” 44 

 
                                                        
37 https://indebuurt.nl/denhaag/genieten-van/mysteries/waarom-is-den-haag-niet-de-hoofdstad-van-nederland~18080/ 
38 https://degroenestad.nl/klimaat/een-groene-duurzame-aanwinst-voor-de-juridische-hoofdstad-van-de-wereld/ 

39 https://www.dw.com/en/karim-khan-sworn-in-as-new-icc-chief-prosecutor/a-57916216 
40 https://www.ejiltalk.org/the-international-criminal-court-independent-expert-review-questions-of-accountability-and-culture/ 
41 https://www.network-presidents.eu/ 
42 https://www.eur.nl/en/news/buck-stops-here-political-theater-and-lessons-accountability-amidst-hollands-toeslagenaffair  
43 https://www.ad.nl/binnenland/verplichte-asielopvang-komt-niet-met-bloedspoed-maar-met-horten-en-stoten~a3d2f1a0/  
44 https://www.euronews.com/2021/11/20/how-irish-swiss-and-dutch-tax-policy-harms-children-abroad-view 

https://www.un.org/en/observances/world-childrens-day
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29) Erger nog, het is gedecimeerd door belastingontwijking en mazen in de wet. Een ProPublica-onthulling 
onthulde dat meer dan de helft van de 100 rijkste miljardairs in de VS de successierechten ontwijkt 
door gebruik te maken van complexe trusts. Aangezien we rekening houden met de menselijke en 
financiële kosten van deze pandemie, zouden wetgevers nu moeten werken om de federale 
successierechten te versterken, mazen en trusts te dichten die geen ander doel dienen dan 
belastingontwijking, en overwegen om een inkomstenbelasting voor miljardairs en jaarlijkse 
vermogensbelasting in te voeren. Deze stappen zouden ons helpen de ongelijke beloningen vast te 
leggen die tijdens de pandemie naar de top zijn gestroomd. Ze zouden de decennia van extreme 
ongelijkheid omkeren die ons in de eerste plaats zo kwetsbaar maakten voor de pandemie. Ten slotte 
zouden ze fondsen werven om onze infrastructuur voor de volksgezondheid te versterken - en ons 
voorbereiden op alle uitdagingen die voor ons liggen.45 

 
30) Er zijn nieuwe, onmisbare krachten ontstaan. Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika - die banden 

leggen met Latijns-Amerika en de meeste landen in het Caribisch gebied, Afrika en India die strijden 
voor ontwikkeling - vormen de krachten die in onze tijd bereid zijn om samen te werken met de rest 
van de wereldlanden , zonder de Verenigde Staten, Europa of Japan uit te sluiten. 46  

 
31) Dit is niet alleen een kwestie van concurrentievermogen. Het is ook meer dan een kwestie van 

technologische soevereiniteit. “ASML is een van de belangrijkste technologiebedrijven ter wereld. Het 
is een belangrijke speler in de wereldwijde waardeketen van halfgeleiders. En het is essentieel voor 
chipfabrikanten over de hele wereld. Technologie en machines ontworpen door ASML helpen om chips 
te produceren in Singapore, Korea of de VS, om er maar een paar te noemen. Dit bedrijf zal een 
belangrijke rol spelen in onze inspanningen om Europa concurrerender en soevereiner te maken in de 
technologiesector. Dat is het doel van de "European Chips Act", die we in het eerste deel van volgend 
jaar zullen voorstellen. Ons doel is dat Europa zijn marktaandeel in chips tegen 2030 verdubbelt, ook 
voor de meest geavanceerde chips.” 47 

 
32) In onze gedachten: bevordering, bescherming en zorg voor de gezondheid van onze kinderen. Maar de 

pandemie is misschien het topje van een ijsberg op het gebied van geestelijke gezondheid - een ijsberg 
die we veel te lang hebben genegeerd. Het roept op tot inzet, communicatie en actie als onderdeel van 
een alomvattende aanpak om een goede geestelijke gezondheid voor elk kind te bevorderen, 
kwetsbare kinderen te beschermen en te zorgen voor kinderen die met de grootste uitdagingen 
worden geconfronteerd.48 Een enorm probleem. 49  

 
33) HET OPSLUITEN VAN 95.000 ONSCHULDIGE KINDEREN MOET STOPPEN! https://www.hetvergetenkind.nl/stop 

 
Dank u voor uw aandacht, 

In afwachting van uw reactie, 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Voorzitter, M.J (Hans) Kompier   Penningmeester, B.P. Mosterd      
Per e-mail: Stichting Rechtsbescherming at Board@rechtsbescherming.site 

 

                                                        
45 https://edition.cnn.com/2022/01/19/perspectives/inequality-poverty-wealth-tax/index.html  
46 https://en.granma.cu/reflections-of-fidel/2014-08-04/palestinian-holocaust-in-gaza 
47  https://netherlands.representation.ec.europa.eu/nieuws/ec-voorzitter-von-der-leyen-op-werkbezoek-bij-asml-samen-met-minister-president-

rutte-2021-11-15_nl 
48 https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2021 
49 https://ec.europa.eu/taxation_customs/huge-problem_en 
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Per e-mail: Stakeholder 
Voorzitter Hoge Raad, Dieneke de Groot:           g.degroot@hogeraad.nl 
Voorzitter Raad voor de Rechtspraak, H.C. Naves:          h.c.naves@rechtspraak.nl  
Rechtbank midden Nederland:    
Hof Gelderland –Leeuwarden:   
President van het gerechtshof Den Haag, mw, Koek:       secretariaat.bestuur.hof-dh@rechtspraak.nl    
Griffie rechtbank Den Haag en gerechtshof:           hofdenhaag.griffie.familie@rechtspraak.nl                   
Gerechtshof Den Haag, afdeling familie:                       info.gerechtshofdenhaag@rechtspraak.nl        
   
Libe commissie:                                                                      libe-secretariat@ep.europa.eu  
De Venetië-Commissie:                                                          venice@coe.int   
Court of Justice of the European Union:             GC.Registry@curia.europa.eu  
International Criminal Court: (kan tot 10 MB ontvangen) otp.informationdesk@icc-cpi.int  
United Nations Human Rights:              InfoDesk@ohchr.org      
                                                                                                    cedaw@ohchr.org 
 
Team Charles Michel:                                                             press.office@consilium.europa.eu                                                                                                                                               
General Secretariat of the Council of the European Union 
Information Services Unit, Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Brussel,België 
Team von der Leyen:                                     SG-F4F@ec.europa.eu            
                                                                                                   bjoern.seibert@ec.europa.eu            

        anthony.whelan@ec.europa.eu                                            
                                                                                                   maria.luisa.cabral@ec.europa.eu  
Team Timmermans:             frans-timmermans-contact@ec.europa.eu   
Curia:                ECJ.Registry@curia.europa.eu  
Sophie in ‘t Veld:             sophie.intveld@ep.europa.eu 
  
Director General of the Cabinet, Bo Manderup Jensen : bjensen@europarl.europa.eu  
Director Riccardo RIBERA d'ALCALÀ:           rribera@europarl.europa.eu  
Head of Cabinet, Lorenzo MANNELLI:          lorenzo.mannelli@ep.europa.eu 
                                                                                                   klaus.welle@ep.europa.eu 
                                                                                                   mychelle.rieu@europarl.europa.eu 
                                                                                                   distweb@europarl.europa.eu 
                                                                                                   ec.president-vdl@ec.europa.eu                  
 
European Council the President:                                 press.president@consilium.europa.eu  
 
Angela Merkel:                              poststelle@bundeskanzlerin.de-mail.de  
Ambassades/ Embassy: 
US Embassy in the Netherlands:                cgassistantams@state.gov   
                                                                                           ircthehague@state.gov   
Nederlandse ambassade in  Washington D.C. 
Ambassadeur André Haspels:                WAS-COVIDB2BTRAVEL@minbuza.nl   
 
U. S. Helsinki Commission:                                            info@csce.gov  
 
Embassy Poland:     haga.amb.secretariat@msz.gov.pl            Consulate 
Poland:       consul@poolconsulaat.nl   
                                                                                           utrecht@consulaatpolen.eu                                            
                                                                                           Michal.Wojcik@sejm.pl  
 

Embassy Germany:     info@den-haag.diplo.de     
 
Embassy France:     presse@ambafrance-nl.org                
 
Embassy of Hungary:     mission.hga@mfa.gov.hu   
 
Embassy of Spain:      emb.lahaya@maec.es   
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                                                                                           ambassade.spanje@worldonline.nl  
Embassy of Italy:        denhaag.embitaly@esteri.it   
                                                                                           ambsec.denhaag@esteri.it   
British Embassy:     ukinnl@fcdo.gov.uk   
 
Embassy of Cuba:     embacuba@xs4all.nl   
 
Embassy of Netherlands Cuba:   hav@minbuza.nl   
 
Embassy van Azerbaijan, ‘s-Gravenhage:                   info@azembassy.nl     
 
Embassy van Georgië ‘s-Gravenhage:                         thehague.emb@mfa.gov.ge  
 
Embassy van Turkije ’s-Gravenhage:                           turkemb.thehague@mfa.gov.tr  
 
Embassy van Russische Federatie ’s-Gravenhage:    rusembassynl@mid.ru              
 
 
VNG, Vereniging Nederlandse Gemeente:              info@vng.nl                                  
                                                                                            woordvoerders@vng.nl  
 
Gemeente Westland:  
Burgemeester Bouke Arends:    brarends@gemeentewestland.nl    
Wethouder Piet Vreugdenhil:                                        pavreugdenhil@gemeentewestland.nl   
De griffie voor de raad:                 griffie@gemeentewestland.nl   
Gemeente Belang Westland:                                         remmert@gbw.nu    
                                                                                             info@gbw.nu                                                                                            
Gemeente Rotterdam:  
Burgemeester Aboutaleb:     a.aboutaleb@rotterdam.nl 
Secretariaat:       burgemeester@rotterdam.nl 
Woordvoerder:     c.verhulp@rotterdam.nl 
Griffie gemeenteraad:    info@griffie.rotterdam.nl 
Judith Bokhove wethouder:    secretariaatbokhove@rotterdam.nl 
Wethouder Sven de Langen:      secretariaatdelangen@rotterdam.nl 
Leefbaar Rotterdam:     info@leefbaarrotterdam.nl 
Robert Simons:      r.simons@raadrotterdam.nl 
 
Gemeente Middelburg: 
Burgemeester Harald Bergmann:    h.bergmann@middelburg.nl 
       info@middelburg.nl  (algemeen) 
Wethouder Carla Doorn-Roosenburg:    c.doorn@middelburg.nl 
Griffie gemeenteraad Middelburg:    griffie@middelburg.nl 
Alex Rijpert, raadsgriffier:      a.rijpert@middelburg.nl 
Ellenoor de Fretes, Senior Beleidsadviseur soc dom:   Ellenoor.de.Fretes@middelburg.nl                                                
Vera Barentsen-Heijgelaar:     elvirabarentsen@icloud.com 
Ella Poppe:       ellapoppe@icloud.com 
Petra de Ruiter:       petrapolitica@thuisonderweg.nl 
Provincie Zeeland:                                                            provincie@zeeland.nl  
Raquel Jimenez Jansen:      rgm.jimenez@zeeland.nl 
Lokale Partij Middelburg (LPM):                                           wimbartels@zeelandnet.nl  
Caroline Diepeveen:      cdiep@zeelandnet.nl 
Marc Overbeeke:      m.overbeeke@solconmail.nl 
Willemien Treurniet-Klapwijk:     watreurnietcu@gmail.com 
Ingrid Bos      boswood811@gmail.com 
Tevens (Gebiedsmanager William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering)  
(Partners voor Jeugd) 
Rob van Eijkelenburg:      rijke06@zeelandnet.nl 
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Hilde Onderdijk:      onderdijk.hilde@kpnmail.nl 
  
Gemeente Den Haag: 
Burgemeester Jan van Zanen:    burgemeester@denhaag.nl 
Voorzitter VNG 
Wethouder Kavita Parbhudayal:   kavita.parbhudayal@denhaag.nl 
Secretariaat:       secretariaatParbhudayal@denhaag.nl 
Lid Algemeen Bestuur en lid dagelijks bestuur (regionaal) Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. 
Lid Algemeen Bestuur en Lid Dagelijks Bestuur Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden (GR GGD 
en VT Haaglanden). 
Anne Mulder:      anne.mulder@denhaag.nl 
Secretariaat:       secretariaatMulder@denhaag.nl 
 
Kamal Abrazi:      kamal.abrazi@denhaag.nl 
Ahmed  Abushaam:     ahmed.abushaam@denhaag.nl 
Samir Ahraui:       samir.ahraui@denhaag.nl 
Lesley Arp:      lesley.arp@denhaag.nl 
Nino Davituliani:     nino.davituliani@denhaag.nl 
Fatima Faïd:      fatima.faid@denhaag.nl 
Dennis Groenewold:     dennis.groenewold@denhaag.nl 
Mikal Tseggai:      mikal.tseggai@denhaag.nl 
Birgül Özmen:      birgul.ozmen@denhaag.nl 
Erlijn Wenink:      erlijn.wenink@denhaag.nl 
Daniël de Groot:      daniel.degroot@denhaag.nl 
Richard de Mos:     richard.demos@denhaag.nl 
 
Gemeente Amsterdam:  
Gemeenteraad Amsterdam:                                                 Infogemeenteraad@amsterdam.nl  
Afdeling Juridische Zaken:                                                     djzsecretariaat@amsterdam.nl    
Raadsgriffier gemeente Amsterdam, Jolien Houtman     j.houtman@amsterdam.nl                                                                                
Femke Roosma, fractievoorzitter van GroenLinks:   froosma@raad.amsterdam.nl                                                     
 
Gemeente Utrecht:  
Burgemeester S. Dijkstra:     s.dijkstra@utrecht.nl  
       secretariaatburgemeester@utrecht.nl   
Maarten van Ooijen:     m.van.ooijen@utrecht.nl    
Klaas Verschuure:     k.verschuure@utrecht.nl   
Eelco Eerenberg:     e.eerenberg@utrecht.nl   
       secretariaatgemeentesecretaris@utrecht.nl   
Gemeenteraadsleden  Utrecht:   raadsleden@utrecht.nl   
Griffier, Merel van Hall:    m.van.hall@utrecht.n   
Peter van Corler (GL):       p.van.corler@raad.utrecht.nl  
Pepijn Zwanenberg (GL):    pepijn.zwanenberg@raad.utrecht.nl    
Floor de Koning (GL):     f.de.koning@raad.utrecht.nl      
Mohammed Saiah (D66):    m.saiah@raad.utrecht.nl                     
Susanne Schilderman:    s.schilderman@raad.utrecht.nl    
Dimitri Gilissen (VVD):    d.gilissen@raad.utrecht.nl  
Tess Meerding (VVD):     t.meerding@raad.utrecht.nl   
Bülent Isik (PvdA):                              b.isik@raad.utrecht.nl    
Hester Assen (PvdA):     h.assen@raad.utrecht.nl   
Bert van Steeg (CDA):     b.van.steeg@raad.utrecht.nl   
Jantine Zwinkels (CDA):    j.zwinkels@raad.utrecht.nl  
Maarten van Heuven (Partij van de Dieren):  m.van.heuven@raad.utrecht.nl   
Anne Sasbrink (Partij voor de Dieren):  a.sasbrink@raad.utrecht.nl   
Mahmut Sungur (DENK):    m.sungur@raad.utrecht.nl   
Ismail el Abassi (DENK):    i.el.abassi@raad.utrecht.nl   
Rachel Streefland-Driesprong (ChristenUnie): r.streeflanddriesprong@raad.utrecht.nl   
Jan Wijmenga (ChristenUnie):   j.wijmenga@raad.utrecht.nl   
Tessa Sturkenboom (Student & Starter):  t.sturkenboom@raad.utrecht.nl   
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Eva Oosters (Student & Starter):   e.oosters@raad.utrecht.nl   
Tim Schipper (SP):     t.schipper@raad.utrecht.nl   
Ruurt Wiegant (SP):     r.wiegant@raad.utrecht.nl    
Henk van Deún (PVV):    h.van.deun@raad.utrecht.nl   
Cees Bos (Stadsbelang Utrecht):   c.bos@raad.utrecht.nl   
 
Youth Care Companies 
Voorzitter Raad van Bestuur van JB-West, teevens  
bestuurder van Jeugdzorg Nederland , mw. Rotering:     A.Rotering@jeugdbeschermingwest.nl  
Ellen de Knegt teamleider JB-West:                        e.deknegt@jeugdbeschermingwest.nl    
Joke Kouwenhoven Jeugdbeschermer JB-West:           J.Kouwenhoven@jeugdbeschermingwest.nl  
 
 
William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (Partners voor Jeugd)                    
Fred Teeven, voorzitter raad van toezicht:     redactie@entertainmentbusiness.nl   
CAOP o.v.v. Commissie Integriteit CBO’s VOI©E:   administratie.caopjuridisch@caop.nl   
Erik Heijdelberg, voorzitter raad van toezicht SEZO:  raadvantoezicht@sezo.nl  
Tanja Ineke, vicevoorzitter  
Pim Croiset van Uchelen, Vz Raad van Bestuur:         Partners voor Jeugd,  
Mariëll Visbeen, lid Raad van Bestuur PVJ:    Postbus 12685, 1100 AR Amsterdam  
Nathalie Dehing: directrice   
 
De gezinsvoogden: 
Malou Van Eerden:     mveerden@wsg.nu   
Josephine Strating:     jstrating@wsg.nu   
endrika van Deijk:     hvdeijk@wsg.nu   
Charissa Sonowo:     csonowo@wsg.nu   
Sumeyye Ihtiyar:     sihtiyar@wsg.nu    
 
Raad voor de Kinderbescherming (RVDK): 
RVDK Den Haag:                                                              ao.west@rvdk.minvenj.nl  
RVDK Rotterdam:                                                            ao.west@rvdk.minvenj.nl  
RVDK Utrecht:                                                                 utrecht@rvdk.minvenj.nl   
RVDK Amsterdam:                                                          amsterdam@rvdk.minvenj.nl  
RVDK Groningen:                                                            groningen@rvdk.minvenj.nl  
RVDK Friesland:                                                               leeuwarden@rvdk.minvenj.nl  
Hoge Colleges van staat ea:            
De Eerste kamer:     postbus@eerstekamer.nl  
Raad van State (Thom de Graaf):    voorlichting@raadvanstate.nl 
Rekenkamer (Arno  Visser):     voorlichting@rekenkamer.nl 
Griffie staten generaal v/d tweede kamer:  griffieIB@tweedekamer.nl  
Nationale Ombudsman:     Communicatie@nationaleombudsman.nl  
Tweede Kamer der Staten Generaal:   cie.jv@tweedekamer.nl  
Griffie cie VWS:     cie.vws@tweedekamer.nl  
Griffie cie V en J:      cie.jv@tweedekamer.nl 
Marieke Koekoek:    m.koekkoek@tweedekamer.nl  
Ulysse Ellian:      u.ellian@tweedekamer.nl  
Ockje Tellegen (VVD):     secretariaat.tellegen@tweedekamer.nl  
Team Mark Rutte:    mark.rutte@tweedekamer.nl                                                               
Sandra Witte:      s.witte@tweedekamer.nl                                                                                                                
                                                                                           info@vvd.nl 
Ministers: 
Dilan Yesilgoz-Zegerius                               mvj@minjus.nl   
Woordvoerders:  a.s.posthumus@minjenv.nl   m.s.scheffer@minjenv.nl   j.j.w.van.velzen@minjenv.nl  
Franc Weerwind :                                                                 F.Weerwind@minjenv.nl  
Woordvoerder:  t.m.van.dijk@minjenv.nl   t.r.wisseborn@minjenv.nl   f.a.paardekooper@minjenv.nl  
Eric van der Burg:                                                                staatssecretaris@minvws.nl 
Woordvoerder:  a.l.e.geerts@minjenv.nl   c.j.hees@minjenv.nl   e.stumpel@minjenv.nl 
Woordvoerder Corporate Janine Bonenberg:     j.e.bonenberg@minjenv.nl 
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Ernst Kuipers  
Woordvoerders:  aj.dees@minvws.nl   r.wieman@minvws.nl    k.mostafi@minvws.nl   jg.kootstra@minvws.nl 
jg.bootsma@minvws.nl 
Conny Helden 
Woordvoerder:  t.elbersen@minvws.nl  jc.vink@minvws.nl  mischastub@minvws.nl  fl.althof@minvws.nl   jm.steens
ma@minvws.nl  
Maarten van Ooijen  
Woordvoerder: ruben.vandorssen@minvws.nl  emilie.wvm@minvws.nl mischastub@minvws.nl 
j.holzhauer@minvws.nl 
Corporate woordvoering 
Ruben van Dorssen  ruben.vandorssen@minvws.nl   Tim Bennebroek  tg.bennebroek@minvws.nl 
Team Kaag:      sigrid.kaag@tweedekamer.nl         
Felix Klos:       f.klos@tweedekamer.nl    
Wobke Hoekstra:                                                             w.hoekstra@tweedekamer.nl  
Mona Keizer:                                                                    m.keijzer@tweedekamer.nl   
Het Presidium: 
Griffier, Mw. S. M. Roos:                                                griffier@tweedekamer.nl  
Vera Bergkamp: (D66):                                                   v.bergkamp@tweedekamer.nl  
Ockje Tellegen (VVD):     secretariaat.tellegen@tweedekamer.nl  
M. Bosma (PVV):                                                             m.bosman@tweedekamer.nl  
A. Kuik (CDA):                                                                   a.kuik@tweedekamer.nl  
M. van Nispen ((SP):                                                       m.vnispen@tweedekamer.nl  
H Nijboer ((PVDA):                                                          h.nijboer@tweedekamer.nl  
T. Van der Lee (GL):                                                        t.vdlee@tweedekamer.nl  
F.P.Wassenberg (PvdD):                                                frank.wassenberg@tweedekamer.nl  
P.H.Meenen (D66):                                                         p.vmeenen@tweedekamer.nl  
Ombudsman: 
Nationale Ombudsman:                                                Communicatie@nationaleombudsman.nl                                                                                                                
                                                                                           post@nationaleombudsman.nl  
Prof. dr. mr. M.E. Kalverboer, Kinderombudsman:  m.e.kalverboer@rug.nl  
                                                                                           ombudswerk@dekinderombudsman.nl  
Tweede kamer leden, jeugdzorg:   
Kees van der Staaij (SGP):     c.vdstaaij@tweedekamer.nl 
Fleur Agema  (PVV):      m.agema@tweedekamer.nl  
Attje Kuiken   (PvdA):      a.kuiken@tweedekamer.nl  
Machiel de Graaf (PVV):     m.dgraaf@tweedekamer.nl  
Tunahan Kuzu (Denk):      t.kuzu@tweedekamer.nl  
Aukje de Vries (VVD):     aukjedevries@tweedekamer.nl  
Rudmer Heerema (VVD):     r.heerema@tweedekamer.nl  
Corinne Ellemeet (GL):     c.ellemeet@tweedekamer.nl  
Rob Jetten (D66):     r.jetten@tweedekamer.nl  
Lillianne Ploumen (PvdA):     l.ploumen@tweedekamer.nl  
René Peters (CDA):      r.peters@tweedekamer.nl 
Chris van Dam:                                                                info@rechtdoen.nl   
Lisa Westerveld (GL):     l.westerveld@tweedekamer.nl 
Maarten Hijink (SP):     m.hijink@tweedekamer.nl  
Peter Kwint (SP):      p.kwint@tweedekamer.nl  
Joba van den Berg (CDA):     j.vdberg@tweedekamer.nl  
Vicky Maeijer (PVV):     v.maeijer@tweedekamer.nl  
Rens Raemakers (D66):     r.raemakers@tweedekamer.nl  
Eva van Esch (PvdD):     eva.vanesch@tweedekamer.nl              
Marijke van Beukering-Huijbregts (D66):   m.vanbeukering@tweedekamer.nl  
Liane den Haan (Fractie Den Haan):   l.dhaan@tweedekamer.nl  
Caroline van der Plas (BBB):    caroline@boerburgerbeweging.nl  
Lucille Werner (CDA):     l.werner@tweedekamer.nl     
Jacqueline van den Hil (VVD):    j.vdhil@tweedekamer.nl 
Sylvana Simons (BIJ1):     s.simons@tweedekamer.nl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Daan de Neef (VVD):      d.dneef@tweedekamer.nl                                              
Jeanet van der Laan (D66):    j.m.p.vdlaan@tweedekamer.nl                                                                                                                                                                  
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Pepijn van Houwelingen (FvD):    p.vhouwelingen@tweedekamer.nl                                
Mirjam Bikker (CU):      m.bikker@tweedekamer.nl                                              
Peter Valstar (VVD):      p.valstar@tweedekamer.nl                                                    
Marieke Koekoek (Volt):     m.koekkoek@tweedekamer.nl                      
Thom van Campen (VVD):      a.vcampen@tweedekamer.nl                                    
Nicki Pouw-Verweij (Ja21):     n.pouw-verweij@tweedekamer.nl  
Wieke Paulusma (D66):     w.paulusma@tweedekamer.nl                                              

Don Ceder (CU):                 d.ceder@tweedekamer.nl                                                         

Wybren van Haga:                                                          w.vhaga@tweedekamer.nl                                                        

Gideon van Meijeren:                                                    g.f.c.vmeijeren@tweedekamer.nl                                     

Pieter Omtzigt:                                                                pieter.omtzigt@tweedekamer.nl     

Academici                                                                                                                                                                   

Peter Dijkshoorn:                                                                                     p.dijkshoorn@home.nl                                                             

Micha de Winter:                              m.dewinter@uu.nl                                                                

Professor dr. L.A.C.I. Lucassen:                                                              l.a.c.i.lucassen@hum.leidenuniv.nl                                               

Toon Peeters, docent aan de hogeschool zuyd:                                 toon.peters@zuyd.nl                                             

Prof. dr. mr. (Armin) Cuyvers, Hoogleraar Europees recht:                  a.cuyvers@law.leidenuniv.nl                   

Prof.mr. C.P.M. (Tineke) Cleiren, Hoogleraar straf/strafprocesrecht: c.p.m.cleiren@law.leidenuniv.nl                    

Drs. A. (Anneke) Koning, docent, Strafrecht, Criminologie:                      a.koning@law.leidenuniv.nl             

Prof.dr.mr. M.J.J. (Maarten) Kunst, Hoogleraar Criminologie:                 m.j.j.kunst@law.leidenuniv.nl                       

Prof. dr. J.P. (Joanne) van der Leun, decaan, Hoogleraar Criminologie: dean@law.leidenuniv.nl                                      

Dr. M.J. (Masja) van Meeteren, Hoofddocent Criminologie:       m.j.van.meeteren@law.leidenuniv.nl                   

Prof. mr. drs. Mariëlle R. Bruning, Hoogleraar Jeugdrecht:          m.r.bruning@law.leidenuniv.nl                                           

Betrokken stichtingen, verenigingen en organisaties:                                                                                                                                                                     

Stichting Het Vergeten Kind:    info@hetvergetenkind.nl       

Projectteam Implementatie Maatregelen ‘de Winter’:    dienstpostbusDJprojectteamODW@minvws.nl                                                            

Stichting Dutch Child Center:                                        info@dutchchildcenter.nl  

Stichting Opkomst voor Het Kind:                                opkomstvoorhetkind@gmail.com              

Stichting SOS Jeugdzorg:                                                info@sosjeugdzorg.nl                                                                    

Ranada van Kralingen SOS Jeugdzorg:                         ranada1967@hotmail.com                                                                                                                                                    

Amnesty International:                                                  info@amnesty.nl                                                                   

Vader Kennis Centrum:                                                  secretariaat@vaderkenniscentrum.nl                              

Stichting KOG:                                                                  kog@upcmail.nl                                                                            

Dhr. H. Berndsen (KOG):                                                pmtg@kpnmail.nl                

Landelijk Huisartsen Vereniging:                                  lhv@lhv.nl                                                                    

Nederlandse Vereniging Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ)           bureau@nvtz.nl                                                                 

Nederlands Jeugdinstituut:                                           info@nji.nl                                                                                  

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd:                   meldpunt@igj.nl                                                                               

Stichting Kwaliteit Kindbehartiger:                info@kindbehartiger.nl en       stichtingkwaliteit@kindbehartiger.nl                                                                                                                          

Stichting, Sociale en Economische Terugkeer (SET2050): set2050.14@gmail.com                                               

Jack Dorsey:                                emailjack@twitter.com                                                            

Stichting, Gezin in Gevaar:                                            info@geziningevaar.nl                                                                  

Stichting Gezin in Gevaar:               hugobos@gezininggevaar.nl                               

Pers en media:                                  

Hart van Nederland:                                                    hart@sbs6.nl                                                                                                                                      

PZC Redactie Chef Nieuwsdienst:                             chefnieuws@pzc.nl                                                            

BNN VARA:                                                                      persberichten@bnnvara.nl                                                                    

BNN VARA:                                                                      pers@bnnvara.nl                                                                                                                                   

BNN VARA:                                                                      rend@bnnvara.nl                                                                                                               

AD (Algemeen Dagblad) nieuws:                                ad@ad.nl                                                                                                          

RTL Nieuws:                                                                    rtlnieuws@rtl.nl                                                                                      

RTL:                                                                                  corporatecommunicatie@rtl.nl                                                     

mailto:p.vhouwelingen@tweedekamer.nl
mailto:m.bikker@tweedekamer.nl
mailto:p.valstar@tweedekamer.nl
mailto:m.koekkoek@tweedekamer.nl
mailto:a.vcampen@tweedekamer.nl
mailto:n.pouw-verweij@tweedekamer.nl
mailto:w.paulusma@tweedekamer.nl
mailto:d.ceder@tweedekamer.nl
mailto:w.vhaga@tweedekamer.nl
mailto:g.f.c.vmeijeren@tweedekamer.nl
mailto:pieter.omtzigt@tweedekamer.nl
mailto:p.dijkshoorn@home.nl
mailto:m.dewinter@uu.nl
mailto:l.a.c.i.lucassen@hum.leidenuniv.nl
mailto:toon.peters@zuyd.nl
mailto:a.cuyvers@law.leidenuniv.nl
mailto:c.p.m.cleiren@law.leidenuniv.nl
mailto:a.koning@law.leidenuniv.nl
mailto:m.j.j.kunst@law.leidenuniv.nl
mailto:dean@law.leidenuniv.nl
mailto:m.j.van.meeteren@law.leidenuniv.nl
mailto:m.r.bruning@law.leidenuniv.nl
mailto:info@hetvergetenkind.nl
mailto:dienstpostbusDJprojectteamODW@minvws.nl
mailto:info@dutchchildcenter.nl
mailto:opkomstvoorhetkind@gmail.com
mailto:info@sosjeugdzorg.nl
mailto:ranada1967@hotmail.com
mailto:info@amnesty.nl
mailto:secretariaat@vaderkenniscentrum.nl
mailto:kog@upcmail.nl
mailto:pmtg@kpnmail.nl
mailto:lhv@lhv.nl
mailto:bureau@nvtz.nl
mailto:info@nji.nl
mailto:meldpunt@igj.nl
mailto:info@kindbehartiger.nl
mailto:stichtingkwaliteit@kindbehartiger.nl
mailto:set2050.14@gmail.com
mailto:emailjack@twitter.com
mailto:info@geziningevaar.nl
mailto:hugobos@gezininggevaar.nl
mailto:hart@sbs6.nl
mailto:chefnieuws@pzc.nl
mailto:persberichten@bnnvara.nl
mailto:pers@bnnvara.nl
mailto:rend@bnnvara.nl
mailto:ad@ad.nl
mailto:rtlnieuws@rtl.nl
mailto:corporatecommunicatie@rtl.nl


Stichting Rechtsbescherming 

Stakeholders’ Consultation Rule of Law 2022   Page 14 of 16 

 

Eva Jinek:                                                                         evajinek@rtl.nl                                                                                                                         

RTL Boulevard:                                                                RTLBoulevard@bluecircle.nl                                         

Koffietijd 5 uur                                                                koffietijd5uurlive@itv.com                                                      

Trouw:                                                                              nieuwsdienst@trouw.nl                                                                                                 

Redactie Elsevier:                                                           redactie@elsevierweekblad.nl                                                  

Telegraaf:                                                                         nieuwsdienst@telegraaf.nl                                                       

NOS:                                                                                  reacties@nos.nl                                                           

EenVandaag:                                                                   redactie@eenvandaag.nl                                                               

Omroep Zeeland:                                                           nieuws@omroepzeeland.nl                                                 

Hofbar Powned:                                                             hofbar@powned.tv                                                                                

RTV Utrecht:                                                                   marc@rtvutrecht.nl                                                                        

RTV Utrecht:                                                            info@rtvutrecht.nl                                                                                

KRO-NCRV:                                                                      info@kro-ncrv.nl                                                                                  

JDTV:                                                                                jdtvproducties@gmail.com                                                          

Redactie Panaroma:                                                      redactie@panaroma.nl  

Advocaten:  
Orde van Advocaten:                                                      Henrichs@aova.nl  
Peter Schouten:                                                               peter.schouten@schoutenlegal.nl 
Schouten Legal Advocaten:                                           info@schoutenlegal.nl    
De Vries en Kasem advocaten:                                     info@devrieskasem.nl  
Mieke Krol advocaten:                                                   info@miekekrol.nl  
Erkens Advocaten:                                                          info@eadvocaten.nl  
Richard Korver:                                                                korver@richardkorver.nl  
Richard Korver Advocaten:                                            receptie@richardkorver.nl  
Michael Ruperti bij Cleerdin & Hamer advocaten:    ruperti@cleerdin-hamer.nl  
Carmen Sneper Advocatuur:                                         info@sneper.nl  
Prinsen Legal Opinion:                                                    info@peterprinsen.nl  
Wagenaar advocaten:                                                    info@wagenaardadvocaten.nl 
Kaya Advocaten kantoor:                                                       info@kaya-advocatenkantoor.nl  
Struycken Advocaten:                                                             struycken@struyckenadvocaten.nl  
Ingrid Vledder:                                                                  i.vledder@reach-advocaten.nl  
Margó Spekschoor, Van Kempen c.s. Advocaten.      m.spekschoor@vankempencs.nl      
Chris(tiane) de Waele                                                      info@dewaele.nl                                     
Rechtens advies:                                                                       shanta@rechtenadvies.nl  
Wigman Sardjoe & Van Weegberg Advocaten:                  Sardjoe@wswadvocaten.nl 
Idigo advocaten:                                                                       scheimann@indigoadvocaten.nl  
VQ Advocaten:                                                                          info@vq-advocaten.nl  
Noortje Elings Advocaat:                                                         noortje@elingsadvocaat.nl  
VVS  Advocaten:                                                                        swier@vvsadvocaten.nl  
Reinier Feiner:                                                                   feiner@fiadvocaten.nl                                                                     

Weski Advocaten Rotterdam:                                        post@weski.nl                                                                   

Diekstra van der Laan Advocaten:                                 info@diekstravanderlaan.nl 

Oud advocaat, Leendert de jong:                                   leendertdejong1957@gmail.com  

 
Other Stakeholders: 
nathalieprouvez2@yahoo.tr   
byron.d.james@gmail.com     
localproductions@yahoo.com   
vragen@groenlinks.nl    
info@claralionelfoundation.org    
info@bornthisway.foundation    
localproductions@yahoo.com  
giuseppe.zaffuto@coe.int    
Pe1rzd@gmail.com    
mhwalblas@hotmail.com    
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gg.cosse@netvisit.nl                                                                                                                      
pat.hartog@gmail.com                                                                                         
           
Local: 

griffie@aaenhunze.nl; griffie@aalsmeer.nl; gemeente@aalten.nl; gemeente@achtkarspelen.nl; 
bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl; l.groenenboom@albrandswaard.nl; fvanbeek@alkmaar.nl; 
raadsgriffie@almelo.nl; raadsgriffie@almere.nl; griffie@alphenaandenrijn.nl; griffier@alphen-chaam.nl; 
h.peet@gemeentealtena.nl; griffier@ameland.nl; griffie@amersfoort.nl; m.philips@amstelveen.nl; 
j.houtman@amsterdam.nl; gemeente@apeldoorn.nl; griffier@appingedam.nl; griffie@arnhem.nl; info@assen.nl; 
griffier@asten.nl; info@baarle-nassau.nl; N.Both@baarn.nl; info@barendrecht.nl; i.bakker@barneveld.nl; 
info@gemeentebeek.nl; griffie@beekdaelen.nl; griffier@beemster.net; griffie@beesel.nl; griffie@bergendal.nl; 
griffie@bergeijk.nl; griffie@bergen.nl; a.idema@bergen-nh.nl; griffie@bergenopzoom.nl; 
griffie@gemeenteberkelland.nl; griffie@bernheze.org; raadsgriffie@gembest.nl; griffie@beuningen.nl; 
griffie@beverwijk.nl; griffie@bladel.nl; r.devries@blaricum.nl; griffie@bloemendaal.nl; hrijs@bodegraven-
reeuwijk.nl; info@boekel.nl; griffie@borger-odoorn.nl; s.morsink@borne.nl; PhdeVree@borsele.nl; 
k.groenewoud@boxmeer.nl; gemeente@boxtel.nl; raadsgriffie@breda.nl; raadsgriffier@brielle.nl; 
griffie@bronckhorst.nl; gemeente@brummen.nl; griffie@brunssum.nl; h.hofland@bunnik.nl; griffie@bunschoten.nl; 
gdroffelaar@buren.nl; t.a.de.mik@capelleaandenijssel.nl; raadsgriffie@castricum.nl; t.kuipers@coevorden.nl; 
p.bemelmans@cranendonck.nl; richard.vd.weegen@cuijk.nl; c.van.ruitenbeek@culemborg.nl; griffie@dalfsen.nl; 
t.dejong@dantumadiel.frl; raadsgriffie@debilt.nl; h.vandijk@defryskemarren.nl; m.degraaf@derondevenen.nl; 
griffier@dewolden.nl; rjeene@delft.nl; o.rijkens@delfzijl.nl; griffie@denhaag.nl; griffie@denhelder.nl; 
griffie@deurne.nl; griffie@deventer.nl; raadsgriffier@diemen.nl; ojrj.huitema@dinkelland.nl; 
CLUGriffie@doesburg.nl; griffie@doetinchem.nl; info@dongen.nl; raadsgriffie@dordrecht.nl; 
griffie@drechterland.nl; griffie@drimmelen.nl; griffie@dronten.nl; griffie@druten.nl; griffie@duiven.nl; griffie@echt-
susteren.nl; griffie@edam-volendam.nl; griffie@ede.nl; a.degraaf@eemnes.nl; griffie@eersel.nl; griffie@eijsden-
margraten.nl; griffie@eindhoven.nl; griffie@elburg.nl; griffie@emmen.nl; janjaap.denhollander@enkhuizen.nl; 
raadsgriffie@enschede.nl; griffie@epe.nl; a.vanmeerveld@ermelo.nl; wim.voeten@etten-leur.nl; 
k.millenaar@geertruidenberg.nl; gemeente@geldrop-mierlo.nl; griffie@gemert-bakel.nl; griffie@gennep.nl; 
joep.timmermans@gilzerijen.nl; b.brand@goeree-overflakkee.nl; b.van.doornum@goes.nl; 
Berry.van.t.westeinde@goirle.nl; griffie@gooisemeren.nl; h.sepers@gorinchem.nl; gemeente@gouda.nl; 
griffie@grave.nl; toon.dashorst@groningen.nl; griffie@gulpen-wittem.nl; g.raaben@haaksbergen.nl; 
jspier@haarlem.nl; j.vanderrhee@haarlemmermeer.nl; griffie@halderberge.nl; griffie@hardenberg.nl; 
gemeente@harderwijk.nl; a.vander.ploeg@hardinxveld-giessendam.nl; Griffie@harlingen.nl; 
TamaraWeeda@hattem.nl; griffie@heemskerk.nl; I.hesp@heemstede.nl; b.espeldoorn@heerde.nl; 
griffie@heerenveen.nl; g.degraaf@heerhugowaard.nl; griffie@heerlen.nl; t.borsboom@heeze-leende.nl; 
griffie@heiloo.nl; k.zomer@hellendoorn.nl; griffier@hellevoetsluis.nl; raadsgriffie@helmond.nl; gh.logt@h-i-
ambacht.nl; raadsgriffie@hengelo.nl; gemeente@s-hertogenbosch.nl; griffie@hethogeland.nl; griffie@heumen.nl; 
griffie@heusden.nl; gemeente@hillegom.nl; griffie@hilvarenbeek.nl; p.vanruitenbeek@hilversum.nl; 
griffie@gemeentehw.nl; a.venema@hofvantwente.nl; griffie@hollandskroon.nl; info@hoogeveen.nl; 
griffie@hoorn.nl; griffier@horstaandemaas.nl; william.van.zanen@houten.nl; j.veenstra@huizen.nl; 
D.Van.Bunder@GemeenteHulst.nl; info@ijsselstein.nl; griffie@kaagenbraassem.nl; griffie@kampen.nl; 
a.meijer@kapelle.nl; griffie@katwijk.nl; gemeentehuis@kerkrade.nl; g.kager@koggenland.nl; 
griffier@krimpenaandenijssel.nl; m.vanmuijen@krimpenerwaard.nl; v.heijnsbergen@laarbeek.nl; 
john.huijs@landerd.nl; gemeente@landgraaf.nl; e.vandervoorde@landsmeer.nl; r.vennik@gemeentelangedijk.nl; 
griffie@lansingerland.nl; griffie@laren.nl; griffie@leeuwarden.nl; g.van.leiden@leiden.nl; b.rijsbergen@leiderdorp.nl; 
griffie@lv.nl; griffie@lelystad.nl; w.cornelissen@leudal.nl; griffier@leusden.nl; raadsgriffie@lingewaard.nl; 
mveeger@lisse.nl; m.veenbergen@lochem.nl; info@loonopzand.nl; griffie@lopik.nl; griffie@loppersum.nl; 
b.pikula@losser.nl; griffier@maasdriel.nl; h.vansoest@gemeentemaasgouw.nl; r.van.der.hoek@maassluis.nl; 
griffie@gemeenteraadmaastricht.nl; griffie@medemblik.nl; yarka.dreessen@meerssen.nl; efranken@meierijstad.nl; 
postbus@meppel.nl; m.wisse@middelburg.nl; griffie@middendelfland.nl; griffie@middendrenthe.nl; 
griffie@midden-groningen.nl; griffie@gemeente-mill.nl; griffie@moerdijk.nl; info@molenlanden.nl; 
griffie@montferland.info; griffie@montfoort.nl; griffier@mookenmiddelaar.nl; griffie@nederbetuwe.nl; 
griffier@nederweert.nl; griffie@nieuwegein.nl; griffier@nieuwkoop.nl; griffie@nijkerk.eu; griffie@nijmegen.nl; 
gemeente@nissewaard.nl; s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl; k.poortvliet@noord-beveland.nl; 
griffie@gemeentenoordenveld.nl; griffier@noordoostpolder.nl; griffie@noordwijk.nl; griffie@nuenen.nl; 
griffie@nunspeet.nl; kromhout@oegstgeest.nl; info@oirschot.nl; griffie@oisterwijk.nl; info@gemeente-oldambt.nl; 
griffie@oldebroek.nl; griffie@oldenzaal.nl; b.duursema@olst-wijhe.nl; griffie@ommen.nl; griffie@oostgelre.nl; 
e.kaarsemaker@oosterhout.nl; griffie@ooststellingwerf.nl; griffie@oostzaan.nl; mversteeg@opmeer.nl; 
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ieke.zwart@opsterland.nl; r.van.den.akker@oss.nl; griffie@oude-ijsselstreek.nl; Linda.Moolenaar@ouder-amstel.nl; 
griffie@oudewater.nl; griffie@overbetuwe.nl; cgm.bus@Papendrecht.nl; ita.joosten@peelenmaas.nl; 
s.kromkamp@pekela.nl; griffie@pijnacker-nootdorp.nl; griffie@purmerend.nl; evandrie@putten.nl; griffie@raalte.nl; 
w.peijs@reimerswaal.nl; griffie@renkum.nl; m.jansen@renswoude.nl; h.vanberkel@reuseldemierden.nl; 
griffie@rheden.nl; cybelle.apell@rhenen.nl; j.v.straalen@ridderkerk.nl; griffie@rijssen-holten.nl; griffie@rijswijk.nl; 
griffie@roerdalen.nl; griffier@roermond.nl; griffie@roosendaal.nl; info@griffie.rotterdam.nl; 
gemeente@rozendaal.nl; raadsgriffie@rucphen.nl; info@sabagov.nl; griffie@schagen.nl; griffie@scherpenzeel.nl; 
jw.scherpenzeel@schiedam.nl; bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl; teun.van.oostenbrugge@schouwen-
duiveland.nl; griffier@simpelveld.nl; griffie@sintanthonis.nl; n.hoogerbrug@sint-michielsgestel.nl; 
raadsgriffie@sittard-geleen.nl; griffie@sliedrecht.nl; griffiersbureau@gemeentesluis.nl; 
gemeente@smallingerland.nl; griffie@soest.nl; gemeente@someren.nl; f.denhengst@sonenbreugel.nl; 
k.willems@stadskanaal.nl; l.randsdorp@staphorst.nl; griffie@stedebroec.nl; griffie@gemeente-steenbergen.nl; 
griffie@steenwijkerland.nl; theo.pierik@gemeentestein.nl; griffie@stichtsevecht.nl; griffie@sudwestfryslan.nl; 
gemeente@terneuzen.nl; jhofman@terschelling.nl; griffier@texel.nl; gemeenteraad@raadteylingen.nl; 
gemeente@tholen.nl; griffie@tiel.nl; griffie@t-diel.nl; raadsgriffie@tilburg.nl; gemeente@tubbergen.nl; 
griffie@twenterand.nl; griffie@tynaarlo.nl; griffie@uden.nl; griffie@uitgeest.nl; griffie@uithoorn.nl; 
gemeente@urk.nl; m.van.hall@utrecht.nl; griffie@heuvelrug.nl; info@vaals.nl; griffie@valkenburg.nl; 
griffie@valkenswaard.nl; griffie@veendam.nl; griffie@veenendaal.nl; griffie@veere.nl; griffie@veldhoven.nl; 
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