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Geachte raadsgriffier,
English translation below
1. Hoewel jeugdzorg is bedoeld voor “bescherming”, “zorg” en “hulp” veroorzaakt zij in Nederland al tientallen
jaren veel menselijk leed, en biedt zij weinig tot geen bescherming, zorg en hulp. Vanwege de enorme omvang
van deze publiek-private miljardenindustrie, is een humanitaire ramp van ongekende omvang ontstaan.
Verreweg de meeste kinderen in de jeugdzorg zijn slachtoffer van onrechtmatige uithuisplaatsingen,
“Staatsontvoeringen”[1], en daarmee slachtoffer van mensenhandel/exploitatie/moderne slavernij (OTS/UHP).
Er zijn 450.000-900.000 kinderen slachtoffer van onrechtmatige staatsbemoeienis en daarmee eveneens van
mensenhandel/exploitatie/moderne slavernij (OTS). Toch groeit de jeugdzorgindustrie ongehinderd door.
Feitelijk is de Nederlandse jeugdzorg geen onderdeel meer van de rechtsstaat, maar is sprake van
georganiseerde misdaad, verweven met het openbaar bestuur (maffia).
2. Doordat sprake is van een bewuste wijdverbreide, stelselmatige aanval gericht tegen de Nederlandse
burgerbevolking (mannen, vrouwen en kinderen), kwalificeren deze mensenrechtenschendingen als
misdaden tegen de menselijkheid; deze verjaren niet.
Deze misdaden worden sinds 2015 gepleegd in naam van de gemeente.
Het College van B&W vormt het dagelijks bestuur, ambtenaren zijn betrokken, en de gemeenteraad is het
hoogste orgaan dat de rechtmatigheid moet controleren.
Individuele gemeenteraadsleden zijn daarom persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk.
Ik verzoek u daarom met klem ervoor zorg te dragen dat alle leden van de gemeenteraad, van het
College van B&W en de betrokken ambtenaren dit mailbericht met bijlagen ontvangen..
3. Dit document bevat een formele analyse aan de hand van wetten en verdragen over de (on)rechtmatigheid
en onrechtstatelijkheid van de Nederlandse jeugdzorg (hoofdstuk 3 – 5). De uitkomsten zijn schokkend, omdat
hierdoor wordt aangetoond dat de ketenpartners opereren als een misdaadsyndicaat, en dat het openbaar
bestuur en de rechterlijke macht zijn vermengd met georganiseerde misdaad. De analyse wijst uit dat (vrijwel)
elke getroffen kinderbeschermingsmaatregel sinds 2015 nietig, onrechtstatelijk, onwettig (illegaal) en/of
onrechtmatig is. Deze formele bevindingen staan los van eventuele toekomstige bevindingen (van
toetsingscommissies) in het kader van de materiële toetsing op individueel dossierniveau. Hoewel die
exercities nuttig zijn, kunnen we niet meer op de uitkomsten gaan wachten.
4. Dit document is niet alleen bedoeld voor gemeenteraadsleden, het College van B&W, gemeentelijke
ambtenaren en de formateurs die nu in onderhandeling zijn na de verkiezingen van 16 maart 2022.
Het advies is ook bestemd voor elke jurist, elk bestuurslid en elke leidinggevende van een GI, elk fractie van
de Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal, elke Minister, elke beleidsambtenaar van het Ministerie van
Justitie en Veiligheid, elke jeugdbeschermer van een GI die aan beroepsstandaarden moet voldoen, elke
raadsonderzoeker van de Raad voor de Kinderbescherming, elke hoogleraar en elke lector van universiteiten
en hogescholen, elke advocaat en elke rechter, elke pleegouder, elke gezinshuisouder en elke zzp’er,
werknemer of organisatie in de jeugdzorgketen.
5. Nederland is op papier een rechtsstaat, maar de uitvoeringspraktijk van jeugdzorg is dat niet. Alle idealen over
“naar 0 uithuisplaatsingen” blijven illusoir zolang de vermenging van georganiseerde misdaad met het
openbaar bestuur en de rechtspraak niet wordt opgeheven: voor de komende vier jaar is opnieuw een
verdubbeling van de groei van jeugdzorg voorzienbaar. De gemeenten mogen in de geschetste
omstandigheden niet meer afgaan op een rechterlijke beschikking. U bent met dit advies, wat een vervolg is
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op eerdere stukken – laatstelijk mijn brief van 28 januari 2022 – op de hoogte, voor zover u als professional
of bestuurder deze wettelijke bepalingen en verdragsbepalingen al niet kende, of behoorde te kennen.
6. Schuift u uw gevoelens en uw geweten daarom niet langer opzij, maar doet u wat nodig is: recht doen aan de
slachtoffers en voorkómen van nieuwe slachtoffers. De gemeenten hebben de sleutel in handen om deze
inhumane en barbaarse commerciële praktijk te stoppen. De eerste concrete stap is de financiering te
beëindigen en te zorgen dat de kinderen kunnen terugkeren naar huis. De kinderen die zonder wettelijke
grondslag, illegaal, of onrechtmatig, onder Staatstoezicht zijn geplaatst, dienen ook daaruit te worden
ontslagen. Door middel van aangepast beleid kunnen – en moeten – gemeenten nieuwe
mensenrechtenschendingen voorkómen.
7. Mocht u vragen hebben, of concrete hulp willen voor uw gemeente of organisatie, dan ben ik uiteraard
beschikbaar.

--------------------------------------Dear clerk of the Municipal Council,
1. Although youth care is intended for "protection", "care" and "help", it has caused a lot of human suffering in
the Netherlands for decades, and offers little to no protection, care and help. Because of the sheer size of this
public-private multibillion-dollar industry, a humanitarian disaster of unprecedented proportions has arisen.
The vast majority of children in youth care are victims of unlawful out-of-home placements, "State
kidnappings"[2], and therefore victims of human trafficking/exploitation/modern slavery (OTS/UHP).
Approximately 450,000-900,000 children are victims of unlawful state interference and therefore also of human
trafficking/exploitation/modern slavery (OTS). Nevertheless, the youth care industry continues to grow
unhindered. In fact, Dutch youth care is no longer part of the rule of law, but is organized crime, intertwined
with the public administration (mafia).
2. Since there is a deliberate, widespread, systematic attack against the Dutch civilian population (men, women
and children), these human rights violations qualify as crimes against humanity; there is no statute of limitation.
These crimes have been committed in the name of the municipality since 2015.
The College of Mayor & Aldermen forms the day-to-day management, civil servants are involved, and the
municipal council is the highest body that has to check the legality.
Individual members of the municipal council are therefore personally responsible and liable.
I therefore urgently request you to ensure that all members of the Municipal council, of the College of Mayor
and Aldermen, and the public servants involved receive a copy of this email and attachments.
3. This document contains a formal analysis based on laws and treaties on the (non)legality and injustice of
Dutch youth care (chapters 3 – 5). The results are shocking, as they show that the chain partners operate as
a crime syndicate, and that public administration and the judiciary are mixed with organized crime. The
analysis shows that (almost) every child protection measure taken since 2015 is null and void, unjustified,
illegal (illegal) and/or unlawful. These formal findings are independent of any future findings (of review
committees) in the context of the substantive review at individual dossier level. Although these exercises are
useful, we can no longer wait for the results.
4. This document is not only intended for members of the municipal councils, the College of Mayor & Aldermen,
municipal officials and the negotiators who are now active after the elections of 16 March 2022.
The advice is also intended for every lawyer, every board member and every manager of a GI, every faction
of the Senate or House of Representatives of the States General, every Minister, every policy officer of the
Ministry of Justice and Security, every youth protector of a GI who must meet professional standards, every
council researcher of the Council for Child Protection, every professor and every lecturer of universities and
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colleges , every lawyer and every judge, every foster parent, every family home parent and every selfemployed person, employee or organization in the youth care chain.
5. On paper, the Netherlands is a rule of law, but the implementation practice of youth care is not. All ideals
about "going to 0 out-of-home placements" remain illusory as long as the mixing of organized crime with the
public administration and the judiciary is not abolished: for the next four years, a doubling of the growth of
youth care is again foreseeable. In the circumstances outlined, the municipalities may no longer rely on a
court order. You are aware of this advice, which is a follow-up to previous documents – most recently my
letter of 28 January 2022 – insofar as you, as a professional or director, did not already know, or should not
have known, these legal provisions and treaty provisions.
6. Therefore, do not put your feelings and your conscience aside any longer, but do what is necessary: do justice
to the victims and prevent new victims. The municipalities hold the key to stop this inhumane and barbaric
commercial practice. The first concrete step is to end the funding and ensure that the children can return
home. Children who have been placed under State supervision without a legal basis, illegally or unlawfully,
should also be discharged from it. By means of adapted policies, municipalities can – and must – prevent new
human rights violations.
7. If you have any questions, or want concrete help for your municipality or organization, I am of course available.

Kind regards/met vriendelijke groet,
Henriette Nakad-Weststrate

NAKAD LAW
YOUR PARTNER IN JUSTICE

Mrs. dr. H.W.R. Nakad-Weststrate,
human rights advocate/burgerrechtenactiviste
(formerly registered as a lawyer at the Dutch Bar in Amsterdam/oud-advocaat)
WOLFERT VAN BORSSELENWEG 119
1181 PJ AMSTELVEEN
M:
E: @nakadlaw.nl
W: https://www.nakadlaw.nl/en (English) www.nakadlaw.nl (Dutch)
L: Linkedin
T: Twitter
Please subscribe to our newsletter by clicking here!
Schrijft u zich hier in voor de nieuwsbrief!

