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Nationale Jeugdraad (njr)

National Youth Council,

Eerst dit....
De Nationale Ombudsman helpt mensen die
geen rechten hebben in de bureaucratie aan
rechten.
Mensen krijgen inspraak, toepassing van
wetten, goederen, geld, mogelijkheden ,
dankzij NO.
Of een deel van het getreiter door
ambtenaren wordt gestopt....

First this...
The National Ombudsman assists individuals
who have no rights left in the bureaucracy.
People do get more participation, application
of law, goods, money, possiblities, thanks to
the NO.
Or a part to the torment by civil servants is
being stopped....
But,
National Ombudsman
also causes
corruption
& crimes against humanity.

Maar,
Nationale Ombudsman
veroorzaakt ook
corruptie &
misdrijven tegen de menselijkheid.
Politici & ambtenaren misbruiken werkwijze
Nationale Ombudsman als dekmantel voor
hun individuele criminele gedrag.

Politicians & civil servants misuse the methods of
the National Ombudsman as a cover for their
individual criminal behavior.

Politici & ambtenaren worden niet gestraft worden
voor criminele gedrag in de bureaucratie.

Politicians & civil servants are not being punished
for their criminal behavior in the bureaucracy.

Negeren zij de NO moeten burgers naar de
Bestuursrecht, Strafrechter of Hoge Raad

Do they ignore the NO, than civilians must turn to
the Administrative court, Criminal Court of
Supreme court.

Dit kan anders!
Nationale Ombudsman kan burgers
beschermen tegen ambtenaren
die 'dictator willen zijn'.
Wet Nationale Ombudsman:
Artikel 1a.
4. Een gedraging van een ambtenaar, verricht in de
uitoefening van zijn functie, wordt aangemerkt als
een gedraging van het bestuursorgaan onder wiens
verantwoordelijkheid hij werkzaam is.
Artikel 2.
2.

There is a better solution!
National Ombudmsan can protect civilians
agianst civil servants
'who want to be dictator'.
Law National Ombudsman:
Article 1a

4. A behavior of a civil servant, exercized while working
in his/her position, is being recognized as a behavior of
the administration as a whole for which he/she is
working.
Article 2.
2.

De ombudsman wordt benoemd door de Tweede
Kamer der Staten-Generaal.

The Ombudsman is appointed for his position by the
parliament.

Artikel 3.

Article 3.

2. De Tweede Kamer ontslaat de ombudsman voorts:

2. The parliament dismissed the Ombudsman in case of:

g.

wanneer hij naar het oordeel van de Tweede
Kamer door handelen of nalaten ernstig nadeel
toebrengt aan het in hem te stellen vertrouwen.

g. when he – to the judgement of the
parliament – loses the trust of the parliament –
caused by proceeding or neglecting
responsibilities .

Artikel 5.

Article 5.

2.

2.
Ombudsman does not maintain relationships which can
damage the professional way of working inherent to his
position or that can damage his impartial and
independent way of working or will cause lose of trust.

De ombudsman vervult geen betrekkingen waarvan
de uitoefening ongewenst is met het oog op een
goede vervulling van zijn ambt of op de handhaving
van zijn onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van
het vertrouwen daarin.

Article 8.

Artikel 8
Alvorens zijn ambt te aanvaarden legt de ombudsman in
de handen van de Voorzitter der Tweede Kamer af:
b.

de eed of belofte van trouw aan de Grondwet.

Artikel 11

Before acceptance of his position the Ombudsman
promisses in front of Madame speaker in parliament:
b.

to be loyal to the Constitiution.

Article 11.
1. The Ombudsman has an administration.

1. Te zijner ondersteuning beschikt de ombudsman over
een bureau.
2.

3.

De tot het bureau behorende personen worden door
Ons op voordracht van de ombudsman benoemd,
bevorderd, geschorst en ontslagen.
Wij bepalen in welke gevallen tot het bureau
behorende personen door de ombudsman worden
benoemd, bevorderd, geschorst en ontslagen.

2. At the administration work employees brought to US
– parliament- by the Ombudsman for appointments,
promotions, suspensions and dismissals.
3. We decide in which cases a person working for the
administration must be appointed, promoted, suspended
and dismissed.

Artikel 14

Article 14.

Onze Ministers kunnen aan de ombudsman het betreden
van bepaalde plaatsen verbieden, indien dit naar hun
oordeel de veiligheid van de staat zou schaden.

Our Ministers can forbid the Ombudsman to investigate
on specific parts of the government, as soon as his
investigation is a threath for the national security.

Wet Nationale Ombudsman
is
chantagemiddel in handen van
parlement.

Wet Nationale Ombudsman
is a tool
for blackmail in hands of
the parliament.

Ombudsman verklaart Grondwet
te zullen uitvoeren.

Ombudsman promisses to conduct
the Constitution.

Ombudsman mag dus wel
crimineel gedrag politici & ambtenaren
constateren
en verwerken in brieven voor burgers
en jaarlijkse rapporteren,
maar zal ongetwijfeld
met ontslag
worden bedreigd.

So, Ombudsman is free
to conclude
on the criminal behavior of
politicians & civil servants
in letters to civilians
and in annual reports,
but will be threatend by parliament
with resignation.

Parlement kan NO verwijten
'dat hij een gevaar is...
voor de nationale veiligheid'.

Moderne Nationale Ombudsman MOET nu –
2010 - persoonlijk risico nemen om oorlog in
NL te voorkomen.

Paliament can be repoachfull to NO
and state:
'that he's a threath....
for the national security'.
Modern National Ombudsman MUST now –
2010- take a personal risk in order to prevent
an outbreak of war in NL.

Volgens de NL-Grondwet moet elke
ambtenaar werkzaam bij de NO dit ook doen
•
Artikel 94 Gw: Verdrag gaat boven
nationale wet
Elke Hollandse wet die niet is geschreven in
overeenstemming met met de verdragen
moet worden herschreven.

According to the NL-constitution every civil
servants working for the NO-administration
is obliged to do this
•
Article 94 Constitution: Treaty overrules
national law
Every NL law that is not validated in line
with treaties must be rewritten.

In theorie kan NL dus nooit meer een
dictatuur worden.
In de praktijk is NL een officiële dictatuur
sinds ik op 1 mei 2007 een rechtzaak ben
gestart bij het Internationaal Strafhof, tegen
de Hoge raad, en Balkenende & co.

In theory, NL can never be a dictatorship
again.
In practice, NL is an official dictatorship since
1 may 2007; the day I started a lawcase
against the Dutch supreme court and
Balkenende & co to get my human rights
back.
•
NO knows that politicians & civil servants
refuse to acknowledge the authority of the
judge.
Refuse to conduct on verdicts/degrees
from courtrooms.
Civilians are being made lawless and do
live in a dictatorship.
Civilians can only defend themselves in
daily life with the use of violence.

•

NO weet dat politici & ambtenaren
weigeren het gezag van de rechter te
erkennen.
Gerechtelijke uitspraken worden niet
uitgevoerd.
Burgers worden dus rechtenloos gemaakt
en leven in een dictatuur.
Burgers kunnen zich alleen nog met geweld
verdedigen voor behoud van hun leven.

•

NO weet dat ik bij het Internationaal
Strafhof een rechtzaak ben gestart om een
einde te maken aan 'rechtenloosheid van
de individuele burger'.

•

NO knows that ICC refuses to work like a
professional International Criminal Court of
law; ICC ignores my case gainst
Balkenende & co...and only brings African
criminals to courtroom...

NO weet dat ICC weigert te werken als een
vakkundige rechtbank; ICC negeert mijn
rechtzaak tegen Balkenende & co...en
brengt alleen Afrikaanse criminelen voor de
rechter...

NO knows that I live in war because of
this...and that ICC causes more war on
Earth.
Even in NL, now politicians only appear in
politics to polish their image. Politicians
don't work; they don't build a state of law.

NO weet dat ik hierdoor in oorlog leef.... en
dat ICC meer oorlog veroorzaakt op Aarde.
Ook in Nederland, nu politici alleen voor
het oppoetsen van hun imago's
verschijnen in de politiek. Politici werken
niet; bouwen geen rechtstaat.
•
•

Het maatschappelijke leefklimaat in NL zal
binnenkort in totale chaos vervallen:
•
Parlementsleden weigeren de
samenleving te bouwen op de
mensenrechtenverdragen.
•
Parlementsleden weigeren burgers
die bewijzen dat het NLrechtsysteem 'waardeloos is' te
erkennen.
Weigeren samen met deze burgers
een eerlijk & solide rechtsysteem te
bouwen.
•
Buitenlandse economiën zien dit
graag. NL-bedrijven fuseren met
het buitenland, terwijl
parlementsleden het goed vinden
dat lokale ambtenaren de
rechtstaat afbreken.
•
NL verdwijnt. Onnodig!

NO knows that I started a lawcase with
ICC in order to stop 'lawless lives for
individuals'.

The social climate in community-life in NL
will fall apart into chaos very soon:
•
MPs refuse to build a community
anchored in human right treaties.
•
MPs refuse to recognize evidence
of civilians that prove that the NLlegalsystem 'is worthless'.
Refuse to work together with these
civilians for the building of a more
fair & solid legalsystem.
•
Foreign economies enjoy to
observe this. NL-compagnies
merge with foreigners, while MPs
accord the behavior of local civil
servants who break down the state
of law NL.
•
NL is disappearing. Needlessly.

Nationale Ombudsman is intelligent genoeg
om dit proces te stoppen. Te samen met de
Onderzoeksraad.
Maar dan moeten wel beide organisaties
terugvallen op hun wettelijke verplichtingen
voorkomend uit de Grondwet.
Zij moeten dus het risico nemen dat het parlement
hun ontslag eist 'omdat zij niet loyaal zijn aan dat
parlement'.

Nationale Ombudsman is intelligent enough
to stop this proces. together with the
Investigationcoucil- Onderzoeksraad.nl- .
But only if both organisations fall back on their
legal obligations occurring from the Constitution.
Thus, they must take the risk that the parliament
demands their resignation 'when they prove to be
not loyal to parliament'.

NO kan burgers onderwijzen in
'juridische zelf-bescherming
tegen
een leven in een dictatuur'.

NO can educate civilians on
'legal self-protection
against
a life in dictatorship'.
NO can make civilians work with
laws & treaties
in their file;
that will establish
a state of law in NL.

NO kan burgers dwingen
met wetten & verdragen te werken
in hun dossier,
waardoor
NL toch een rechtstaat zal zijn.
Persoonlijk begrijp ik niet waarom NO niet
kiest voor het behoud van de rechtstaat NL.
Zodra het volk begrijpt 'dat NO burgers
juridisch sterker wil maken... om oorlog te
voorkomen...', zal het volk de zijde van NO
kiezen.
Voor NO is het 'een eenvoudig klusje om de juiste
juridische constructies uit te leggen in brieven aan
burgers of op hun website'.
NO kan burgers – voorzien van juiste juridische
constructie - verwijzen naar de Bestuursrechter,
Strafrechter of Hoge Raad inzake ambtsmisdrijven:
•

•

Uitleggen hoe burgers het Wetboek van
Strafrecht en de Wet op de rechterlijke
organisatie moeten verwerken in hun
dossier – voor een rechtzaak bij de
Bestuursrechter, gevolgd door de
Strafrechter en Hoge raad - om criminele
ambtenaren te stoppen.
Ook is het voor NO eenvoudig om in het
openbaar af te dwingen dat gemeenten &
parlement NL bouwen op basis van
juridische constructies verankerd in
internationaal recht. En dat ambtenaren
zich dus niet schuldig maken aan het
begaan van ambtsmisdrijven!

Wanneer de werkwijze van NO niet
intelligenter wordt, werkt NO mee aan het
laten ontstaan van oorlog in NL.

Have a day in in my EQ-wisdom 2010.....
desiree stokkel
donkerelaan 39
2061 jk bloemendaal nederland

Personally, I don't understand why NO does
not make the choice for the maintenance of
state of law NL.
As soon as the people understand 'that NO
wants to make civilians stronger...in order to
prevent war...', they people will take sides
for NO.
For NO its 'a simple job to outline the needed legal
constructions in letters to civilians or on their
website'.
NO can refer civilians – provided with the needed
legal constructions – to the Administrative court,
Criminal Court or Supreme court.
•

Outline how civilians must work with the
Criminal law and the Law on the
organisation of the courtsystem in their file
– for a lawcase with the Administrative
court, Criminal court & Supreme court – to
stop the activities of criminal civil
servants.

•

Its also a simple job for NO to demand
publicly that municipals & parliament build
NL anchored in constructions of
international law. And that civil servants
must not make themselves guilty of
misconduct!

When the way of working of NO does not
become more intelligent, NO participates in
the building of war.
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