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Geachte heer/mevrouw,
‘Samenwerking tussen overheid en particulier initiatief’, met dien verstande dat Nederland een
democratische rechtsstaat is en dat in het ‘gelijkwaardigheidsbeginsel’ en ‘gemeenschapstrouw’
naast de grondrechtenbepalingen en de Grondwet van 1983 een aantal grondrechten vastliggen.
Naast de klassieke grondrechten zijn sinds 1983 ook een aantal zogenaamde sociale grondrechten
opgenomen. Deze staan symbool voor de Nederlandse verzorgingsstaat en hebben een zeker
aantrekkingskracht al is de werkelijkheid voor meer dan 2 miljoen Nederlanders niet wat het lijkt. De
volksvertegenwoordiging heeft ook op Prinsjesdag 2017 de schijn wederom hoog weten te houden.
Een wolvenpact getooid in schaapskleren? Grootmoeders recept …
De leugen heeft korte benen, dus ver komt men ditmaal niet (meer). Door algemene rechtsregels
vast te stellen wordt voorkomen dat burgers afhankelijk worden van willekeur. “Van een democratische rechtsstaat kan worden gesproken als in een staat de collectieve besluitvorming zo is
georganiseerd dat alle burgers van het land gelijkelijk in staat worden gesteld om invloed uit te
oefenen op de uitkomsten van dat proces (democratie) en als die burgers door binding van die
ambten aan algemene rechts-regels (rechtsstaat) gelijkelijk beschermd worden tegen overmatige en
willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten.” “Gegeven de betekenis van democratische
rechtsstaat kan een aantal basisregels van de staat worden onderscheiden, zowel voor de structuur,
als ook voor het functioneren van de staat.”
In Staatkunde, Nederland in drievoud maken De Jong en Schuszler de grondslagen van de moderne
staat inzichtelijk. Zij concentreren zich daarbij op de relatie tussen de staat en het recht.
Verschillende opvattingen worden gepresenteerd die de lezer in staat moeten stellen zelfstandig de
essentiële vraagstukken te analyseren in de relatie tussen staat en samenleving.
Tot zover de inleiding!
De staatsbeoefenaar dient kennis te hebben van de ongeschreven regels van het staatsrecht
(Belinfante en de Reede). Ook dit is een bron van staatsrecht. Niets mis met particulier initiatief en
samenwerkingsverbanden met de overheid, maar de overheid zelf is niet (goed) op de hoogte van de
grondslagen van de moderne staat en begaat op het moment de ene blunder na de ander. Een
complex bouwwerk waarvan de fundamentele problematiek wordt verontachtzaamd en waardoor 1
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op 10 huishoudens in problematische schulden is beland en veel huishoudens een risico hebben met
problematische schuden te maken te krijgen brengt ook de overheid in een benarde positie. Ik deel
deze brief met burgemeetsr A. Aboutaleb, de maatschappelijke dienstverlener, de maatschappelijke
ontwikkelaar en fracties van de Tweede en Eerste Kamer en wacht het antwoord af.
De arme wordt niet alleen oneer aangedaan, maar ook onrecht. De rijke trekt ons voor de
rechterstoel en ook de staatssecretaris legt beslag middels bestuursrechtelijke premies. Indien u in
zou zien hoe de ‘Schimmige Financiële Constructie’ meer dan 2 miljoen Nederlanders in een
wurggreep houdt, dan mogelijk ook kan men inzien waarom december 2015 een 15 jarige de
hoogstpersoonlijke keuze heeft gemaakt van zelfdoding. De samenwerkingsverbanden zijn
moordend!
Hoe u dit verder regelt? De regelingen en verdraging zijn er al geruime tijd, maar het is blijkbaar
lastig om aan de regels en voorwaarden te voldoen? U heeft advocaten in dienst? Zij zouden het u
moeten kunnen toelichten indien zij het lef hebben hun fouten toe te geven. Fouten die eerstens
berusten op een vergissing maar inmiddels toch wel moedwillig worden begaan.
Ik zal u de juiste deur wijzen en ik hoop dat u weet welk paadje u moet kiezen! Ik wacht uw reactie
of roep om hulp wel af.
Hoogachtend,

Lambert Speelman

Geconformeerd naar bestuurlijke polici is deze brief niet ondertekend.

PS: Ik kan aan de informatie geen rechten ontlenen? Het is géén bron van staatsrecht?
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