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Alle leden van de Tweede Kamer,
vertegenwoordigers des Volks
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Groningen, 18 juni 2007

Onderwerp: Verloedering in de Nederlandse samenleving
Verzoek: Zes voorstellen op de agenda van de Tweede Kamer te plaatsen.
Initiatieven van een Nederlands staatsburger.

Geachte leden van de Tweede Kamer,
In aansluiting op een publicatie op de voorpagina van het Algemeen Dagblad op vrijdag 15 juni 2007 met
de titel: “Kabinet rekent op burger in strijd tegen verloedering” en onder verwijzing van mijn bijgaande
dossiers “Nachtmerrie van een kunstliefhebber” en “Woensdag de DERTIENDE”, verzoek ik u beleefd de
volgende voorstellen op de agenda van de Tweede Kamer te plaatsen en de nodige stappen te ondernemen richting aanpassing dan wel verandering van bestaande besluiten/wetgeving en/of de noodzakelijke
onderzoeken in te stellen:
I
Verandering dan wel aanpassingen van bestaande wetgeving om valse kunst in de Nederlandse samenleving te onttrekken aan het handelsverkeer.
Doelen:
1 bescherming van ons Nationale kunstbezit.
2

bescherming consument tegen list en bedrog (onderbouwing zie persbericht, d.d. 15 juni 2007 in dossier “Woensdag de DERTIENDE”).

II
1

Het eenmalig instellen van een vuurwerkverbod in Nederland voor de jaarwisseling 2007/2008

2 Het Vuurwerkbesluit veranderen dan wel aanpassen
Doelen:
a
b

bescherming van de Nederlandse en niet-Nederlandse staatsburgers
voorkomen van een ramp met honderden gewonden en mogelijk weer dodelijke slachtoffers, enorme
schade aan milieu.

(onderbouwing zie persbericht d.d. 1 juni 2007 in dossier “Woensdag de DERTIENDE”, pagina 108)
III
Onderzoek instellen naar de verloedering binnen de Nederlandse overheidsinstellingen.
Doelen: bescherming (kandidaat) Nederlandse staatsburger tegen onrecht, machtsmisbruik, intimidatie,
list en bedrog, onrechtmatig overheidshandelen
(onderbouwing zie bijgaand dossier “Woensdag de DERTIENDE”, pagina 33 t/m 44).
IV
Onderzoek instellen naar de effecten van inspraak van de Nederlandse staatsburger.
Toetsing van het “spreekrecht voor burgers”.
(onderbouwing zie bijgaand dossier “Woensdag de DERTIENDE”)
V
Onderzoek instellen naar bedreigingen met de dood via internet tegen Nederlandse en niet-Nederlandse
staatsburgers in de Nederlandse samenleving.
(onderbouwing zie dossier “Woensdag de DERTIENDE”, blz. 12 en 13)
VI
Onderzoek instellen naar de tijdsduur van juridische procedures, op zowel straf- als civielrechtelijk terrein.
(onderbouwing zie dossiers “Nachtmerrie van een kunstliefhebber”, pagina 72-73, 82-83 en “Woensdag
de DERTIENDE”)

Wens U allen veel wijsheid toe in het nemen van de juiste voorstellen en beslissingen.
Net zo als het kabinet Balkenende rekent op de burger in haar strijd tegen verloedering, rekent de burger
op een serieuze aanpak door het kabinet van de gesignaleerde terreinen in onze samenleving. Geen
(mooie) woorden dus maar daden, te beginnen binnen de eigen overheidsorganen.

Met dank voor uw aandacht en vriendelijke groet,

Drs. Johan L. Meijering

