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Van: board@rechtsbescherming.site board@rechtsbescherming.site
<board@rechtsbescherming.site>
Verzonden: donderdag 9 september 2021 10:12
Aan:

Onderwerp: Vergeet

de 55000 kinderen in Nederland niet

Geachte Griffie, Gemeenteraden, ministers en overige beleidmakers en stakeholders,
Gezien de discussie over een open bestuurscultuur en het belang van het betrekken van de
burgers bij de politiek lijkt het toch interessant te kijken hoe een open informatievorm naar
buiten zich kan verhouden tot het voor het proces vereiste vertrouwen binnenskamers.
In de bijlage onze brief aan u allen.
Hoogachtend
Bestuur Stichting Rechtsbescherming
Board Foundation Legal Protection

Stichting Rechtsbescherming
Per e-mail aan;
Griffie Rechtbank Amsterdam:

Gemeente Amsterdam:

Voorzitter Raad voor de Rechtspraak,

Libe commissie:
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Information Services Unit,

Director General of the Cabinet,

European Council the President:

Ambassades/ Embassy:
US Embassy in the Netherlands:
Nederlandse ambassade in Washington D.C.
Ambassadeur
U. S. Helsinki Commission:
Embassy Poland:
Consulate Poland:

Embassy Germany:
Embassy France:
Embassy of Hungary:
Embassy of Spain:
Embassy of Italy:
British Embassy:
Embassy of Cuba:
Embassy of Netherlands Cuba:
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Embassy van Azerbaijan, ‘s-Gravenhage:
Embassy van Georgië ‘s-Gravenhage:
Embassy van Turkije ’s-Gravenhage:
Embassy van Russische Federatie ’s-Gravenhage:

VNG, Vereniging Nederlandse Gemeente:

Gemeente Westland:

Gemeente Rotterdam:

Gemeente Middelburg:
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(Partners voor Jeugd)

Gemeente Den Haag:

Gemeente Utrecht:
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GI instelling JB-West, directie en bestuur:

William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (Partners voor Jeugd)

Raad voor de Kinderbescherming (RVDK):

Hoge Colleges van staat ea:

Ministers:
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Het Presidium:

Ombudsman:
Nationale Ombudsman:

Tweede kamer leden, jeugdzorg:
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Onderwerp: Free

/Rule of Law Nederland

8 - september 2021

Geachte Griffie en bewindslieden,

Toen wij, de ouders u allen afgelopen mei 2021 een brief stuurde over het lot van onze kinderen,
waren er meer dan 55.000 vergeten en geexploiteerde kinderen. De Nederlandse rechtsorde
functioneerd niet. De Kinderentoeslagenaffaire heeft dit bewezen. De Nederlandse rechtsorde en
ketenpartners scheiden op basis van leugens kinderen van hun ouders, en daarmee maken zij zich
schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid. In het kader van de transparantie is de brief ook naar
de Stichting het Vergeten kind gestuurd. (1)
Enkele dagen geleden stond op de site van de Stichting Het Vergeten Kind vermeld dat:
-

“42 DUIZEND kinderen zijn uit huis geplaatst en wonen niet meer bij hun ouders”
“4,9 DUIZEND kinderen verblijven in een maatschappelijke opvang of vrouwenopvang (blijfvan-mijn-lijfhuis)”
“1,8 DUIZEND kinderen wonen in de gesloten jeugdzorg”

Totaal 48.700 kinderen “waarbij het zo misgaat dat ze niet meer thuis kunnen wonen.” (2)
Zie deze link: https://www.hetvergetenkind.nl/download/169 . CBS, NJI, en andere ketenpartners. (3)
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Afgelopen drie maanden zijn 6300 kinderen verdwenen in Nederland. (4)
Zijn jeugdigen ‘voortijdig vertrokken’(5) of/en hebben kinderen een ‘geheime BSN’ gekregen? (6)
Het internationale adoptie schandaal, daar was toch ook sprake van Nederlandse mensenhandel? (7)
Krijgen onze kinderen een vergelijkbare show-procesgang als de 15 jarige
gisteren weer gevangen heeft laten nemen?
Vandaag, om 15:45 uur op 8 september 2021 is de minderjarige
Amsterdam, Parnassisweg 280 berecht. Op 13 september zal de 15 jarige
rechter staan. In de gevangenis is hij al twee maal mishandeld.

die u
door de Rechtbank
weer voor de

Wenst hem op te sluiten in een GGZ instelling, in strijd met internationale wetten en verdragen? (10)
Integriteit is een essentieel onderdeel van het overheidskader. (11)

In afwachting van uw reactie.
Met vriendelijke groet,

Stichting Rechtsbescherming
PS: "On bended knee is no way to be free"

Aantal bijlagen: 13

1. Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld, zo blijkt uit onderzoeken.
Maar helaas geldt dit geluk niet voor alle kinderen in ons land. Nog te vaak gaat het fout, soms zelfs
heel erg fout. https://www.hetvergetenkind.nl/over-het-vergeten-kind

2. “Het Vergeten Kind zet zich in voor kinderen die opgroeien in een onveilige of instabiele
thuissituatie. In Nederland groeien ruim 100.000 kinderen op in gezinnen met meervoudige
problemen. Voor 55.000 kinderen gaat het zelfs zo mis, dat ze noodgedwongen niet meer thuis
kunnen wonen. “ Bron: “ONZE COMMERCIËLE REDACTIE 25 SEPTEMBER 2017 ”
https://www.libelle.nl/persoonlijk/shaye-17-werd-uit-huis-geplaatst-thuis-was-de-situatieonhoudbaar~be7c14d4/

3. Trajecten jeugdzorg in natura; regio (gemeente), Op peildatum. Gewijzigd op: 30-4-2021
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82968NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemersenquetes/bedrijven/onderzoek/beleidsinformatie-jeugd
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“Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde
en veilige ontwikkeling van een kind of jongere wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet
voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of 'onder voogdij'
geplaatst.” Bron: Cijfers over jeugdbescherming Nederlands Jeugdinstituut (NJI)
https://www.nji.nl/cijfers/jeugdbescherming
4. “Kinderen prioriteit.” “Hoewel de aandacht voor de vermiste vluchtelingen- en
migrantenkinderen van Europa gelukkig groeit, betekent het feit dat nog steeds geen zicht is op
duizenden kinderen – niemand weet waar zij zijn – dat de rechten van deze groep kinderen niet
worden gewaarborgd. Bovendien leidt het grote aantal vermiste kinderen tot schending van het
verbod op discriminatie. Als de 2.500 kinderen die verdwenen uit Nederlandse asielzoekerscentra
de Nederlandse nationaliteit zouden hebben, zou heel Nederland in rep en roer zijn. Nu is dat niet
het geval. Defence for Children - ECPAT meent dat deze kinderen prioriteit moeten krijgen en dat
Europese landen alles moeten doen in hun vermogen om de vermissingen tegen te gaan en de
kinderen de bescherming en zorg te bieden waar zij recht op hebben.”
https://www.defenceforchildren.nl/wat-doen-we/dossiers/europese-vluchtelingenopvang/devermiste-alleenstaande-vluchtelingen-en-migrantenkinderen-van-europa/

5. Blz 23 5.4.2. Geheime BSN’s Een beperkt aantal jeugdhulpaanbieders heeft de mogelijkheid om
betaalde zorg te verlenen aan een jeugdige zonder dat dit herleidbaar is naar een persoon. Hier is
expliciet in het contract melding van gemaakt. De veiligheid van de jeugdige in het geding waardoor
hij of zij geheim moet blijven. De betalingen gaan buiten het reguliere berichtenverkeer om.
https://www.zorgomregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2019/04/Administratieprotocoljeugdhullp-AAZW-versie-4.0.pdf

6. “Ruim 11.700 alleenstaande minderjarige vluchtelingen vroegen de afgelopen tien jaar asiel aan
in Nederland. Ten minste 2.556 kinderen vertrokken voortijdig. Dat aantal kan nog hoger liggen
omdat cijfers van Nidos over de jaren 2011 tot en met 2014 ontbreken. Vooral het afgelopen jaar is
het aantal verdwenen kinderen flink gestegen.” Bron: Nederlands Jeugdinstituut (NJI) 15 januari
2020 https://www.nji.nl/nieuws/in-tien-jaar-ruim-2500-amvs-uit-zicht-verdwenen
(Bron NRC) https://www.nrc.nl/nieuws/2020/01/13/2500-kwetsbare-jonge-asielzoekersverdwenen-a3986602

7. Rapport van de commissie-Joustra over de rol en verantwoordelijkheid van de Nederlandse
overheid bij interlandelijke adoptie van kinderen in tenminste de periode 1967-1998.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/02/08/tk-bijlage-coia-rapport
https://www.government.nl/topics/adoption/documents/reports/2021/02/08/summaryconsideration-analysis-conclusions-recommendations

8. Interview Sander Dekker: ‘Toen ik op dit ministerie begon, heerste er een cultuur van scoren met
goed nieuws en fouten wegmoffelen’
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„Alles wat we hier doen – uithuisplaatsing, gevangenneming, opleggen van boetes – grijpt enorm in
op de levens van mensen en ik ben me er goed van bewust hoe draconisch wetgeving kan
uitpakken.”
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/05/slechteriken-pakken-dat-had-ik-als-kleine-jongen-ala4057146
“Dat gaf Kaag de gelegenheid te ontkennen dat het enkel over de VVD-leider ging en dat ze eigenlijk
niets nieuws zei over leiderschap. "Ik zeg dit al anderhalf jaar", zei ze tot frustratie van de Kamer.”
https://www.nu.nl/formatie-2021/6155812/kaag-weigert-expliciet-vertrouwen-uit-te-spreken-inrutte.html
“Maar ook geldt: wie de inhoud voorop stelt, wordt en blijft al snel bescheiden. Je hoeft immers
alleen maar even, al is het maar heel even, echt aan de Afghanen in nood, aan de coronadoden of
aan het leed van de gedupeerden in de toeslagenaffaire te denken. Zo lijkt me.”
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/topambtenaar-boereboom-uit-de-toeslagenaffaire-keertgewoon-weer-terug~b8fc2f0e/
"Er waren verschillen over de inhoud en er waren verschillen in hoe ik vind dat je omgaat met
elkaar." https://nos.nl/artikel/2396918-omtzigt-zegt-het-nu-ook-officieel-niet-terug-naar-het-cda

9. “Binnen de partij zou Omtzigt onder meer "psychopaat, zieke man, teringhond, eikel, gestoord"
en "labiel" zijn genoemd.”
https://www.nu.nl/politiek/6138787/omtzigt-werd-binnen-cda-weggezet-als-psychopaat-labiel-engestoord.html

10. Verdrag inzake de rechten van het kind, New York, 20-11-19899.
https://wetten.overheid.nl/BWBV0002508/2002-11-18

11. Rule of Law Report - Country Chapter Netherlands. 20 July 2021
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2021_rolr_country_chapter_netherlands_nl.pdf
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Bijlage 12: Screenshot genomen op 22 mei 2021 voor wij onze brief naar de verantwoordelijke
bewindslieden schreven.

11

Bijlage 13: Screenshot genomen op 5 september 2021. De nieuwe cijvers na het schrijven van onze
brief naar de regering, parlement en andere steakholders.
Bron: https://www.hetvergetenkind.nl/over-het-vergeten-kind
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