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zaak STICHIGING HAVENSTEDER

Geachte heer/mevrouw Huur,
Inleiding: De Terreur (Frans: la Terreur, letterlijk vertaald "Schrikbewind", met een hoofdletter), is
een concept dat door historici gebruikt wordt om twee periodes in de Franse Revolutie aan te duiden
waarin Frankrijk werd geregeerd door een uitzonderlijke uitvoerende macht die berustte op kracht,
illegaliteit en repressie.
Ik lees in uw brief d.d. 1 juni 2018 dat ik nog een bedrag zou moeten betalen van € 8.025,48? Ik mis
de opbouw hiervan. U deelt mede dat ik nog vóór 11 juni 2018 dien te betalen en dat u anders
overgaat tot verdere maatregelen? Ik heb op 8 juni een hoorzitting bij het publiekrechtelijk orgaan
Het CAK waaraan ik dit zal voorleggen. Ook leg ik dit voor aan de maatschappelijke dienstverlener en
de gemeente Rotterdam.
Indien u de ontwikkelingen rondom de Grondwet van 1983 zou hebben gevolgd en u bent bedacht
geweest op het begrip van het ministerie van Buitenlandse Zaken als ‘gemeenschapstrouw’ en in het
bijzonder ‘gelijkwaardigheidsbeginsel’ dan dient men zich te beseffen dat gelet op de eisen die
samengevat worden met democratische rechtsstaat - regels en voorwaarden - niet in acht zijn
genomen en ook niet nageleefd. Zelfs niet vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie. De
kwaliteit van de democratische rechtsstaat is niet naar behoren onderhouden met alle gevolgen van
dien voor de burger. De toetsing van de ontwikkelingen is niet naar behoren uitgevoerd en mede
daardoor zijn niet de juiste justitiabelen tijdens de Institutionele Herinrichting van de
verzorgingsstaat in acht genomen. Gedurende de (her)inrichting van de interne rechtsorde is er
onvoldoende aandacht besteedt aan de verplichting die ervoor dient te zorgen dat de procesregels
voor rechtsvorderingen die ertoe strekken de rechten te beschermen die de justitiabelen aan het
Unierecht ontlenen niet ongunstiger zijn dan die welke voor soortgelijke nationale vorderingen
gelden.
Ik houd het hiervoor dat er sprake is van onjuist geachte bestuurshandelingen. Aan de bescherming
hiertegen schiet de overheid maar ook het gezag in het geheel tekort. In deze vormt ook het gedecentraliseerd bestuur als de gemeente Rotterdam hierop geen uitzondering. Dit trekt profiteurs aan!
Niet alleen is bewindvoering een groeimarkt, ook de incassobureaus maken er dankbaar misbruik
van.
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In Staatkunde, Nederland in drievoud worden mij de grondbeginselen van de moderne staat duidelijk
gemaakt, dusdanig dat ik in staat ben essentiële vraagstukken te analyseren in de relatie tussen staat
en samenleving. Daarnaast vormt ook ‘Staats- en bestuursrecht in historisch perspectief’ een bron (een
bron van staatsrecht). Inmiddels ben ik erachter dat staatssecretarissen in zowel het vorige Kabinet
als het huidige Kabinet geen weet hebben van de moderne staat, ook zijn zij zelf niet bedacht op de
Grondwet en andere bronnen van staatsrecht en verwijzen naar de rechter. Een mooi buitenkansje
voor de advocatuur zou ik denken: de burger zit gevangen in een slechte relatie!
Terwijl het de individuele zorg is van de burger (E. Bervoets, ministerie van Veiligheid en Justitie) en
deze het derhalve alleenlijk heeft te stellen met de wetgevende macht en de onafhankelijke
rechterlijke macht, gaan derden er met de vrucht van zijn arbeid vandoor? Inmiddels hebben 1 op 10
huishoudens te maken met problematische schulden en dit aantal groeit. Ruim 2 miljoen burgers zijn
hierdoor al gedupeerd en meer huishoudens lopen in toenemende mate risico met problematische
schulden te maken te krijgen zoals de ontwikkelingen zich nu voortzetten. Meer burgers zullen zich
hier dan ook mee bemoeien en in verweer gaan, want deze ontwikkelingen zijn niet gewenst!
Net als ik de heer De Koning heb geïnformeerd, zal ik deze en andere bescheiden voorleggen aan de
gemeente Rotterdam, de maatschappelijke dienstverlener en diverse politieke partijen. Ik ben
benieuwd naar uw (re)actie.
Hoogachtend,

Lambert Speelman
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