
Bestaan van Wet werk en Bijstand is bewijs Schending
van Mensenrechten door Regering Balkenende II ..
gemeente Bloemendaal

W k en i in I i no. v i .111:
Wet in mariële zin met de algemeen verbindende bepalingen voor de
burger
386 == Inwerkingtreding WWBen Invoeringswet WWB
387 = Uitvoering WWB
388 ==AmvB invoering WWB

Waar is de Wet in formele zin Wet werk en bijstand, de vOlledig
uitgeschreven wettekst die wij in de wetboeken lezen?

. Op 12 december 2003 staat op de site overheid.nl.dat de burger bij Postbus
51 een brochure kan aanvragen over de uitvoering van de WWB,de tekst
ontbreekt.
2 Weken voordat de wet inwerking treedt k~n de burger info krijgen over de
uitvoering van die wet.

-
De Gemeente Bloemendaal stuurt mij een nieuwsbrief over de Wet werk en
bijstand. Bijgevoegd.
. Mijnbrief van 13 oktober 2003 aan Bloemendaal waarin ik meld dat de

WWBniet uitvoerbaar is in overeenstemming met de verbindende
bepalingen van de VN~Verdragen, is door Bloemendaal niet inhoudelijke
beantwoord. Bijgevoegd.

.

Mijn conc;lusies:
1. Ik moet per 1 januari 2004 gehoorzamen aan de WWB, een wet gemaakt

door de regering BI! die het bestaan van mensenrechten niet erkent.
Noch in het Kabinet:sformatiedossier, noch in de WWBzelf.

2. Ik moet accepteren dat voor mij de WWBbestaat uit 3 commandolijsten,
die aangeven op welke wijze ik de oude ABWmoet herschrijven om te
mogen ontdekken welke rechten & plichten ik heb. De commando's zijn
onuitvoerbaar omdat ik de Wet in formele zin WWBniet kan vinden.
Ik moet dus zelf de WWBuitschrijven..., ik ben geen formele wetgever....
Ik ben een burger die de wet hap-klaar op tafel moet krijgen.

3. De gemeente Bloemendaal stelt zich niet kritisch op ten opzichte van de
regering Balkenende over de inhoud van de WWB.De gemeente
accepteert klakkeloos de bevelen van Minister van SZW De Geus en
Staatssecretaris van SZW Rutte, mbt de in~en uitvoering van de WWB.
BJoemendaal controleert niet of de WWBde mensenrechten correct
verwerkt. De nieuwsbrief van Bloemendaal zal ik toetsen op toepassing
van de VN-Verdragen. Zie onderstaande overzicht.

4. BJoemendaal verstrekt mij niet de volledige wettekst WWB
S. De WWB-verordenlngen staan niet op de site van de gemeente

Bloemendaal. Op de site van Bloemendaal staan de oude ABW-
verordeningen.
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Nieuwsbrief WWB van Gemeente Bloemendaal in relatie tot de VN-
verdragen:
1. Op 1 januari 2004 treedt de Wet werk en bijstand in werking.

Welke wet? Waar is de wettekst?
Grondwet artikelen 87, 88 en 89 zijn niet uitgevoerd.

2. Zelfstandige bestaansvoorziening. Iedere NL-er wordt geacht om financieel
voor zichzelf te kunnen zorgen dmv inkomen uit werk. Het kan zijn dat u
niet, of tijdelijk niet, in staat bent om in uw bestaanskosten te voorzien.
Het is de taak van de overheid om u te helpen met het zoeken naar werk
en u (tijdelijk) een uitkering te verstrekken.
Grondwet artikelen 19 en 20 worden niet erkend. De Regering BU &
Bloemendaal bewijzen niet dat zij de werkgelegenheid bevorderen.
Zij erkennen de rechtspositie van werknemers en de bijbehorende
medezeggenschap niet. Zij erkennen de vrije keuze van arbeid niet.
Zij erkennen niet dat zij de bestaanszekerheid der bevolking en de
spreiding van welvaart moeten verzekeren. ,
Grondwet artikel 94. Zij erkennen niet dat de"'regels omtrent aanspraak
op sociale zekerheid moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met
de VN-Verdragen. Het voert te ver hier alle artikelen van alle VN~
Verdragen te beschrijven.

3. Waarom een nieuwe wet? De regering vestigt aandacht op de 'zelfstandige
bestaanvoorziening' en de eigen verantwoordelijkheid van burgers.
Beide begrippen zijn niet gedefinieerd.
Wat is de 'zelfstandige bestaansvoorziening'?
Wat is eigen verantwoordelijkheid van burgers?
Waaruit blijkt dat beide definities in overeenstemming worden toegepast
met de VN-Verdragen en het door het MinSZWopgestelde
emancipatiebeleid? Het gaat te ver hier 100-den pagina's
emancipatiebeleid te bespreken. Het gaat mij nu om het feit dat het
Nederlandse volk wordt geterroriseerd met begrippen die NIET
gedefinieerd zijn en NIETherleid zijn tot de vastgelegde mensenrechten.

4. Beleid gemeente Bloemendaal. Bloemendaal stelt 'dat de gemeente het
gehele jaar 2004 de gelegenheid heeft de WWB-verordeningen vast te
leggen'. Dat kan niet! Als de WWBde ABWvervangt op 1 januari 2004
heb ik als burger het recht te weten welke rechten & plichten voor mij
gelden voorafgaand aan het in werking treden van de wet. Ik moet dus
gehoorzamen aan de ABW-verordeningen totdat Bloemendaal zin heeft om
de WWB-verordeningen op te stellen. Een WWB-verordening is een
AmvB, een wet in materiële zin die slechts kan bestaan als de Wet in
formele zin ook is afgekondigd.
Nu word ik in een onderdanige en horige positie gehouden en als Staaf
m/v behandeld. Geen van de VN-verdragen wordt uitgevoerd.

S. Van start in 2004! De WWBgaat voor mij automatisch in op 1 januari
2004, als ABW-gerechtigde hoef ik daarvoor niets te ondernemen.
Totdat mijn dossier 'herbeoordeeld wordt' geldt voor mij de oude
regeling.
De uitspraak van de bestuursrechter geldt voor mij. Onduidelijk is hoe
Bloemendaal deze uitspraak zal verwerken, of de gemeente Hoger beroep
aantekent. Bloemendaal verstrekt mij nu geen betrouwbare informatie
over de wijze waarop de ABWwordt uitgevoerd. Ik ben overgeleverd aan
willekeur. Daardoor kwam ik bij de bestuursrechter terecht.
Solticiatieplicht: iedereen moet solliciteren, alleen in individuele.gevallen
kan de gemeente ontheffing van de sollicitatieplicht verlenen.
De Rechten van het kind worden genegeerd. Gemeente moet zorgen voor
voldoende scholing indien dit noodzakelijk is. Wie bepaalt op basis van
welke criteria of scholing 'noodzakelijk is' en zijn die criteria opgesteld in
overeenstemming met het Verdrag tegen Vrouwendiscriminatie? Worden
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de andere Verdragen uitgevoerd? Bloemendaalgeeft zelf aan dat zij op
deze punten bezig is beleidte ontwikkelen.Ik ben naar de bestuursrechter
gegaan omdat Bloemendaalhelemaal NIETSontwikkeltof uitvoert, Zijzijn
luit hatelijk en liegencontinue.

6. Algemeengeaccepteerde arbeid. Ik moet elke baan accepteren, ongeacht
mijn opleidingof werkervaring.Ditis in strijd met elk VN-VerdragfHet
verdrag Inzakeeconomische,sociale en culturele rechten artikel 6 stelt
'Nederland heeft de pliChtalle passende maatregelen te treffen om het
recht op vrijelijkgekozen of aanvaarde werkzaamheden voor iedereen -
om in zijn onderhoudte voorzien- veiligte stellen'. Nederlandmoet
beroepskeuzevoorlichting,scholingen beleid gericht OPeen gestadigde
economischetsociale en culturele ontwikkelingvoor iedereen van
rechtswege verstrekken, gericht op het waarborgen van de fundamentele
politiekeen economischevrijheden van elk individu.Ookheeft iedereen
recht op billijkeen gunstige arbeidsvoorwaarden.
Het VN-Vrouwenverdragwordt helemaal niet uitgevoerd! Nederlandis
verplichtwettelijkeen andere passende maatregelen te treffen om alle
vormen van discriminatievan vrouwen uit te bannen. De WWBis 100%
vrouwendiscriminatie,omdat 96 % van de alleenstaande ouders in de
ABWvrouwiS. Defeminiseringvan de armoede wordt ontkent door de
Regering&Bloemendaal.H~temanidpatiebeleid wordt ookniet toegepast.

7. Rechtop ondersteuning. Op basis van welkewettelijkvastgelegde criteria
wordt welke ondersteuning bedoelden toegepast?

8. Inkomensvrijlating.De Gemeente moet inkomenaanvullentot het sociale
minimum.Werkenvoor de uitkeringdus. Welwordt er minder belasting
verrekend, wat gunstig zou moeten uitpakken voor het gezinsinkomen.
Vrouwenworden vernederd',Zijworden gedwongenna de echtscheiding
van de ABWte leven, voor de kids te zorgen en als zij dan gaan werken
mogen zij nooitvrije keuze van arbeid, een billijksalariSen billijke
arbeidsomstandighedenverwachten. Waaruitblijktdat de levensstandaard
van burgers niet verslechtert door de invoeringvan de WWB?

9. Verblijfin buitenland. Omdat de sollicitatieplichtgeldt, mogen
uitkeringsgerechtigdeslechts 4 weken per jaar naar het buitenland.
Wordtde sollidtatieplichtook afgestemd op de school- &. vakantietijden
van de kinderen?

10.Bijzonderebijstand. Alsuit onderzoek blijktdat u genoodzaakt bent
bijzondere kosten te maken, kan een vergoedingwordentoegekend.
Welkecriteria gelden onder welkeomstandigheden en waaruit blijktdat
artikel 1 van de Grondwetwordt uitgevoerd, ol 'alle gevallenworden gelijk
behandeld'. Ik ben nu al overgeleverd aan de willekeurvan elke
ambtenaar tegenover mij en word dus ook flinkgetreiterd.

11.Gemeentelijkminimabeleid.De categoriale bijstand wordt afgeschaft. Dat
is verslechteringvan de levensstandaard, verboden volgens ESH,IVESCRt
IVDV,RvK en CAT

12.Langdurigheldstoeslag.Alsje jezelf 5 jaar lang ononderbrokenhebt laten
vernederen door rijk & gemeente -en je leeft dan nog steeds -krijg je
eenmalig een bedrag toegekend. Waaruitblijktdat deze regelinggeen
verslechteringvan de levensstandaard is?

13.Wat kunt u nog verwachten? De exacte gevolgen vao de nieuwe wet voor
u als diënt en voor ons als gemeente zijn echter nof niet geheet te
overzien.WIJhouden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
JUIST, IK WORDALSSlAAF m/v BEHANDELD.
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Waarom dwingt de rechterlijke macht de politiek niet tot het
verstrekken van nood~akelijke rechtsbijstand voor alle burgers,
ongeacht de hoogte van het inkomen?

Rechterlijke macht in Nederland geeft dubbele signalen af
aan het volk

Ik heb geen enkel vertrouwen in de Rechterlijke macht.
Enerzijds wil de rechter het volk beschermen tegen machtsmisbruik door
politici & ambtenaren. Anderzijds gebruikt de Rechterlijke macht procedures
waarmee machtsmisbruik in stand wordt gehouden.

e

De bestuursrechter roept de falende gemeente tot de orde dmv het
afdwingenvan het uitvoeren van beleid. Maar,politid &ambtenaren krijgen
slechts een reprimande 'op hun werk'. Zijworden niet afgestraft in hun privé
leven of lichaamdoor de rechter. Zijvoelen de straf niet persoonlijk.
Toegekende rechten aan de burger komen uit de belastingpot.
Diezelfde- treiterende- ambtenaar beschadigt wel het privé leven & lichaam
van de burger. De burger krijgt geen schadevergoedingvoor de door de
gemeente verwoeste levensjaren. De Rechterlijkemacht schoffeert de
intelligentievan de burger.
Het bestuursrecht looptdus achter de feiten aan en kan geen gemeentebeleid
afdwingendat 'het treiteren van de burger' tegengaat.
Gemeenten kunnen ongestraft wreed met burgers omgaan.

Politieke partijen worden niet als vanzelfsprekend strafrechtelijk beoordeeld.
Daarvan maken politici dankbaar misbruik. Er moet een gerechtelijke
procedure komen voor de individuele burger tegen de politieke partij, zeker
als het gaat om het afdwingen van het uitvoeren van de mensenrechten bij de
politiek.

Waarom is de rechterlijke macht niet slim genoeg te stellen dat er
veel te weinig geld op de wereld is?
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Waarom laten rechters zich door de politiek dwingen mee te werken
aan sC:hending van mensenrechten?

Waarom dwingt de rechterlijke macht de noodzakelijke gerechtelijke
procedures niet af om het volk inderdaad te beschermen tegen
machtsmisbruik door de politiek?

KORTOM:
Waarom staat de rechterlijke macht toe dat Nederland vervalt tot een
Carnavalsstaat waarin de politiek slechts carnavaldeuntjes
propageert om het volk ten nadele te hersenspoelen, ten gunste van
politici?
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Ik wil een strafzaak tegen onderstaande ambtenaren.
Volgens het verdrag Tegen foltering heb ik recht op een oordeel
van de strafrechter.

L.A.Snoeck"'Schulier
R. Rehwinkel
J.W.D van Deutekom
R.Heilig

1. Gemeentewet,
Artikel65 Getrouwzijn aan Grondwet

2 mbtenaren wet,
Artikel12Sa Beperkinguitoefeningbepaalde grondrechten.

3 Grondwet,
Artikel1 Gelijkebehandelingvan gelijkegevallen
Artikel6 Vrijheidvan levensovertuiging
Artikel10 Eerbiedigingvan mijn persoonlijkelevenssfeer
Artikel11 Ontastbaarhetd van mijn menselijkelichaam
Artikel16 Geen straf zonder wet
Artikel17 Wettelijktoegekende rechter. Strafrecht voor gemeente onduidelijk
Artikel18 Rechtsbijstand. Minimawilstrafzaak tegen burgermeester.
Artikel19 Werkgelegeheidbevorderen &.RechtspoSitiewerkenden
Artikel20 Bestaanszekerheid =welvaartsspreiding &.sociale zekerheid
Artikel22 Volksgezondheid; maatschappelijke&.culturele ontplooiing
Artikel53 &.S9 Kiesrecht. Magburgermeester samenwerken met huidige regering?
Artikel81 Vaststellingvan wetten. Moetgemeente huidge WWBaanvaarden?
Artikel87 Wet aannemen en bekrachtigen
Artikel88 Bekendmakingen inwerkingtredenvan wetten
Artikel89 Algemenemaatregelen van bestuur
Artikel90 Internationale rechtsorde bevorderen. Mensenrechtentoepassen.
Artikel94 Verdraggaat boven wet. Burgermeester moet Verdragen uitvoeren!
Artikel110 Openbaarheidoverheidstaken
Artikel113 Strafrechtspraak tegen politiekepartijen &gemeente is onduidelijk

4 Wet algemene bepaling,
Artikel4 Wet werkt niet terug Is WWBrechtsgeldig?
ArtikelS Alleenlatere wet ontkracht wet Wet in formele zin of ookAmvB?

5 Bekendmakingeswet,
Artike1-8 Bestaat de Wet in formelezin WWBnu wel of niet?

6 Wetboekvan strafrecht,
Artikel326 Bedrog= samenweefsel van verdichtsels

7 VN-Verdragen Wordenniet erkend of toegepast in gemeente 61oemendaal
Handvestvan de Verenigdenaties
Universeleverklaringvoor de rechten van de mens
Europeseverklaringvoor de rechten van de mens
Europees sociaalhandvest
Internationaal verdrag inzakeburgerrrechten en politiekrechten
Internationaal verdrag Inzake'economische,sociale en culturele rechten
Internationaal verdrag inzake uitbanningalle vormen van vrouwendiscriminatie
Internationaal verdrag tegen foltering en anderen wrede, onmenselijkeof onterende
behandelingof bestraffing
Verdraginzakede rechten van het kind
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M- in r r -e Gen é'
Deburgermeester van de Geméente Bloemendaal mevrouw l.A.Snoeck-Schuller
negeert de Grondwetin mijndossier. Zijgedraagt zichals een dictator. DeVN-
Verdragen worden buiten beschouwing gelaten.
Ik word niet erkend als menswaardig persoon met rechten. Mijnrechten worden zoveel
mogelijk verzwegen.
Mijnbrief van 13 oktober 2003 waarin ik meld dat de Wet werk en bijstand niet
uitvoerbaaris in overeenstemmingmet de Grondwet&.Verdragenis niet inhoudelijk
beantwoordt door het college van B &.W van Bloemendaal..
Half december 2003 ontvang ik een Nieuwsbrief over de invoering van de WWB,
waaruit blijkt dat de burgermeester en de coordinator van de Sociale Taakgroep
Bloemendaal helemaal niet van plan zijn om juridisch correct te werken.
Trouw zijn aan Grondwet &.wetten betekent ook dat de gemeente de plicht heeft het
regeringsbeleidkritischte beoordelenop toepassing van wetten &.verdragen. Uitniets
blijkt dat de burgermeester de juridiSChewerkwijze van de aangeklaagde
regringsleden toetst aan Grondwet, wetten &.verdragen.
Volstrekt onduidelijk is voor mij op basis van welke documentatie de Gemeente
Bloemendaal haar WWB-beleidontwikkelt.
Ik moet gehoozamen aan de WWB,maar Ik krijg de wettekst niet toegestuurd. De
WWBstaat niet op de website van de gemeente. Ik word niet verwezen naar het Rijk
voor betrouwbare infoe over de WWB.
Verordeningen ontbreken. Wie wat doet met betrekking tot het maken van die
verordeningen is onbekend. Wanneer Bloemendaal meent WWB-verordeningen te gaan
toepassen is onduidelijk.Volgensoverheid.nlStaatsbladen 386, 387 &.388 treedt de
WWBin werking op 1 januari 2004, wat voor mij betekent dat ik als ABW-gerechtigde
volledigingelichtmoet zijnover de implementatievan die wet, mijn rechten&.
plichten.
De Regering verspreidt veel propagandamateriaal over de invoering van de WWB,
waaruit ik kan afleiden dat mijn Grondrechten &.mensenrechten terzijde worden
geschoven, mijn levenstandaard wordt verslechterd en dat er meer strafbepatlngen
zijndie de gemeente moetverwerkenin verordeningen.Dieverordeningenmoeten
worden goedgekeurd door het Arrondissementsparket Haarlem. Uitniets blijkt dat het
Arrondissement de werkwijZévan Bloemendaal goedkeurt.
Deburgermeesterenandere ambtenaren op het Stadhuis informerenmij niet overde
gerechtelijke procedure, welke ik kan volgen als
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Mü.nJnterpretatit Amb.t~oarenY\(e~
De ambtenaren van de Gemeente Bloemendaalmoeten de Grondwet en
bijbehorendeVN-verdragendus gewoon uitvoeren.
Bevelen van hoger hand opgelegd door de Regering Balkenende II -
MP J.P. Balkenende, MInvJust J.P.H.Oonner, MlnvFin.G.Zalm,
MinSZWAJ. de Geus &Staatssecretaris M.Rutte- mogen voor de
ambtenaren van de Gemeente Bloemendaalgeen aanleidingzjjn om de
Grondwet&VN-verdragenniet uit te voeren in relatie tot de Wet Werken
Bijstand.

Ook het Verdrag tegen Foltering artikel 2 geeft aan dat een ambtelijk bevel
van aangeklaagde personen van de Regering BaJkenende 11,
de ambtenaren van Bloemendaal niet mag opdragen Grondrechten &
Mensenrechten te schenden.
De burgermeester l.A.Snoeck-Schulter, de coordinator van de Sodale
taakgroep R.Rehwinkel, de bemoeial R. Heilig& de bijstandsconsuJent



J.W.D. van Deutekom moeten zichzelf verweren tegen het ambtelijk bevel van
de Regering Balkenende 11.

Ik acht de ambtenaren van de gemeente Bloemendaal medeschuldig
aan het wanbeleid van het College van B &.WI omdat elke ambtenaar
voor zich het recht heeft zich te verweren tegen opgelegde schending
van mensenrechten. Zij gedragen zich als dictatoren. Elke ambtenaar
kan aangeven waarvoor hij persoonlijk staat en op welke wijze hij wil
dat wetten &.verdragen goed worden uitgevoerd. Het is maar niet hoe
je communiceert op je werk of n.ar de burger toe.
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Mijn intepretatie van Wet algemene bepaling&.
~kingswet in relatie tot de WW~
De aangeldaagde personen beweren dat de Wet werk en bijstand in werking
treedt op 1 januari 2004, maar dat een deel van de oude ABWblijft
voortbestaan.
WWB 386 uit het Staatsblad is Invoeringswet WWB =
Artikel La
Op 1 januari 2005 treden in werking van de WWBde volgende artikelen:
8.1.a en b.
8.2
8a, 9, 10, 17,47 en 55 - voor zover het niet betreft zelfstandigen als bedoeld
in artikel 7 van de Invoeringswet WWB,artikel 18.2 en 3.

Artikel1.b
Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip treden in werking van de WWB
de volgende artikelen:
56,61 en 62, voor zover het betreft zelstandigen als bedoeld in artikel 7 van
de Invoeringswet WWB,artikel 18.2 en 3 evenals artikel 53a.

Artikel 2 = ook onuitvoerbaar

8
Godverdomme....
Wat is nu de invoeringwet, nummer 386?
Deze bestaat slechts uit 2 artikelen...en een nota van toelichting.

2.

Note van toelichting
Een nota is geen wet.
1. De Raad van State adviseert de Regering delen van de WWBlater in te

voeren, omdat de voorbereidingsperiode voor gemeenten te kort is
wanneer de volledige WWBop 1 januari 2004 van kracht moet worden.

Staatssetretaris Rutte stelt dat op 1 januari 2004 wel ingevoerd
moeten worden onderstaande besluiten:

volledige butgettering van de bijstand
het vOlledigontschotte en vrij besteedbare reïnteragtiebudget
voortgezette deregulering in het inkomensdeel van de gemeente =
taakvereenvoudiging voor de gemeente
de nieuwe opzet van het toezicht waarbij het toezicht op de
doeltreffendheid van individuele gemeenten komt te vervallen en
waarbij de minister ten aanzien van de rechtmatigheid alleen ingrijpt bij
ernstige tekortkomingen
het vervallen van de mogelijkheid voor categoriale bijzondere bijstand
de invoering van een centraal geregelde langdurigheidstoeslag
het vervallen van de bestaande vrijlating van arbeidsinkomsten
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3 Een aantal artikelen - zoals aangegeven in artikel 1 - dat betrekking
heeft op de rechten &plichtenvan de cliênt treedt In werkingop 1 januari
2005.

4 Uitartikel :2blijktdat totdat alle artikelen van de WWBzijn ingevoerdop 1
januari 2005 de bestaande rechten &.plÎchtenvàn de cliëntvastgelegd in
de huidgeABWblijvengelden.

5 Op 1 januari 2005 moet dus de volledigeWWBzjjn Ingevoerddoor
gemeenten, maar er is nog wel voorgenomen regelgevingop het gebied
van kinderallmentatieen van zelfstandigen, dat ertoe leidt dat niet alle
artikelen van de WWBingevoerdkunnen wprden. Dergelijkeregelgeving
moet op een bij koninktijkbesluit te bepalen tijdstip in werkingtreden.

De aangeklaagde personen willen dat ik hen gehoorzaam op basis van
een NOTAin plaats van een WET.
Artikel 7a van de Bekenmakingswet luidt:
Indien bij of krachtens de wet ISbepaald dat na de bekendmakingvan een
algemene maatregel van bestuur of een vanweg~het rijk anders dan bij wet
of algemene maatregel van bestuur vastgesteld algemeen verbindend
voorschrifteen bepaalde peirode dient te verstrijken alvorens de regeling in
werkingkan treden, kan In afwijkingdaarvan een eerder tijdstip van
inwerkingtredingwordenvastgesteld.", indiende regelinguitsluitendstrekt
tot uitvoeringvan een bindend besluit van de Raadvan de EU,van het
europees Parlementen ...
Artikel1:8, lid 2 ABWis van overeenkostige toepassing
AWBtitel 1.2 Uitvoering van bindende besluiten van organen van de
EG Artikel 1.8 Kennisgeving
1. Indien door een bestuursorgaan Ingevolgeenig wettelijkvoorschriftvan

het ontwerp van een besluit kennis moet worden gegeven alvorens een
zodanig besluit kan worden genomen, geldt dat voorschrifteniet indien
het voorgenomen beslultaitsluitend strekt tot uitvoeringvan een bindend
besluit van de RaadVànde EU,het Europees Parlement....

2. Het eerste lid Is niet van toepassing op de over1egglngvan het ontwerp
van een AmvBof ministeriêleregelingvan de Staten-Generaal, indien:

a. bij wet is bepaald dat door of namens een der Kamersder Staten-
Generaal of door een aantal leden daarvan de Wenste kennen kan
worden gegeven dat het onderwerp of de inwerkingtredingvan de
AmvBof ministeriêleregering bij wet wordt gerege1d

De WWBis geen bindend besluit van organen van de Europe$è
Gem_nsc:hap, maar en Nationale Wet waarvoor artikel 5 van de Wet
ABgeldt = een wet kan alleen haar kracht geheel of gedeeltelijk
verUuen door een latere WET.
De 'wet informel :zinAlgemene Bijstandswet', kan niet vervangen
worden door blad 386 WWB...,omdat de commando's in de artikelen
onuitvoerbaar zijn - nu de 'Wet informele zin Wet werk en bijstand'
ontbreekt... en ik ook niet hoef te gehoorzamen aan een NOTA.
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Is besluit 388 de AmvB in verband met de invoering van de WWBde
invoering.wet?
De artikelen 7, 8, 9, 10, 17, 18,47,55/56,61 en 62 staan niet In blad 388.

Is besluit 387 regels ter uitvoering van de WWBde invoeringswet?
Artikel7 Berekeninguitkeringsbedraggrote gemeenten
Artikel8 Objectiefverdeelvermogen en macrobudget
Artikel9 Toetsingscommissie
Artikel10 Verzoekaanvullende uitkering
De artikelen 17 en hoger staan niet in blad 387
In de Notavan toelichtingIs artikel 8 nader uitgewerkt.



Aangeklaagde personen nemen de Bekendmakingswet niet serieus.

De 'wet in formele zin WWB' is elk besluit van de Regeringen Staten-
Generaal, dat de herkomst van een wet aangeeft. Ditbesluit kali algemeen
verbindende bepalingenbevatten voor mijals 'bijstandsmoeder' maar dat
hoeft niet. Eenformele wet heet WETen hoort vollediguitgeschreven in de
wetboeken terug te lezen zijn.
De'wet in formelezin ABW'bestaat wel op Overheid,nl en beslaat 149
vollediguitgeschreven leesbare artikelen,

De 'wet in materiile zin' kan afkomstigzijn van de Regeringen Staten-
Generaal of van de Gemeente Bloemendaal.Ditbesluit bevat voor mij als
'bijstandsmoeder' algemeen verbindende bepalingen,
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Bekrachtiging 'Wet in formele zin'=
De koning, de minister onder wiens verantwoordelijkheidde wet valt en de
minister van justitie moeten elk wetvoorstel dat is aangenomen door de
Tweedeen Eerste Kamerondertekenen,
De wet treedt in werkingnadat hij is bekendgemaakt.

AmvB wordt vastgesteld bij koninklijk besluit.
Voorschriften die voor mij als 'bijstandsmoeder' gelden en gesanctioneerd
worden met straf, worden in AmvB's vastgelegd krachtens wet, De wet
bepaalt de hoogte van de op te leggen straffen, niet de AmvB, De Regering
mag een AmvB opstellen.
Taakverdeling tussen formele wetgever en regering =
De Formelewetgever -Regering & Staten-Generaal- regelt hoofdzaken; de
Regering geeft gedetailleerde uitwerking van hoofdregels in AmvB,

De gemeente Bloemendaal stelt verordeningen op =
De gemeente Bloemendaal mag alleen onderwerpen regelen die van
toepassing zijn op het grondgebeld van de gemeente en die In het belang zijn
van Bloemendaal, De gemeente mag in een verordening alleen regelen wat
nog niet in 'Hogere wetten of verordeningen is bepaald',. BEKRACHTIGING
Staatsblad 386 WWB=Geen 'wet in formele zin' , ,..., omdatde
verantwoordelijke Minister van SZW A.J, de Geus de wet niet mede
ondertekend heeft, Besluit 386 is ondertekend door Koningin Beatrix,
Staatssecretaris M.Rutte en Minister van Justitie J.P.H. donner. De naam van
De Geus komt er niet In voor. Rutte geeft zich dus voor minister uit terwijl hij
zich beroept op zijn persoonlijke functie Staatssecretaris. Maken
staatsecretarissen formele wetten?
Staatsblad 387 WWB=Geen 'wet in formele zin' , , , omdat
evenals bij besluit 386 de naam van de Minister van SZW A.3,de Geus als
verantwoordelijke minister er niet in voorkomt.
Staatsblad 388 =AmvB - dus een gedetailleerde uitwerking van de Formele
wet WWB-. Dit besl\Jit is ondertekend door Beatrix, Rutte en Donner...De
Geus is opnieuw niet genoemd als mede-ondertekenaar terwijl hij wel
verantwoordelijk is voor de inhoudelijke kwaliteit van de uitvoering van de
AmvB.



RECHTER TOETS ELK WETTELIJK VOORSCHRIFT AAN
LEGAUTEITSVEREISTEN:

1.De wet moet in overeenstemming zijn met alle wettelijkgestelde
vormveristen, zie Bekendmakingswet.

2. De wet moet zijn gemaakt door een Grondwettelijkdaartoe bevoegd
orgaan.

3. De wet moet in overenstemmîng zijn met de verbindende bepalingenvan
'hogere wettelijke regelingen'.

4. Dewet- behalveeenwet in formelezin- moet in overeenstemming zijn
met algemene rechtsbeginselen.
Nederiandis een rechtsstaat en moet een rechtsstaat blijven.

Kan de rechterlijke macht mij de rechtsgeldigheid van de
WWS-besluiten 386, 387 &.388 verzekeren? Leg mijn
rechten &. plichten ook even uit....
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Artikel 1 Definitie
Ik word geestelijkwreed, onmenselijkeen onterend behandeld door de
Regeringsn &de Gemeente Bloemendaalomdat mijn fundamentele
mensenrechten en vrijheden niet worden erkent en toegepast in documenten
welkede kwaliteitvan mijn leven en dat van mijnkinderen bepalen. Het gaat
dan om de documenten: de KabinetsformatIedossiers2003 &2002, de
Grondwet,de VN-Verdragen,de Wet.minlsteriêleverantwoordelijkheid,de
Ambtenarenwet, de Wet werk en bijstand, de Wet algemene bepaling, de
Bekendmakingswet,het Wetboekvan strafrecht.
Ik word behandeldals dingzonder rechten in de Staat der Nederlanden.
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Artikel2 Preventief handelen
Dejuridischestatus van het KabinetsformatIedoSSieris voor mij volstrekt
onduidelijk.De Regeringverzuimtte vermelden aan welkejuridischeeisen
het dossier dient te voldoen,hoe ik mijzelfkan verdedigentegen de inhoud
van het dossier, welke $anctiesgelden voor politicidie de eisen waaraan het
dossier moet voldoenniet uitvoeren en de te volgen gerechtelijkeprocedute
plus bijbehorenderechtsbijstand is volstrekt onbekend.
Het KabinetsformatIedossier2003 wordt door de Regeringgebruikt als basis
voor het regeringsbeleidtijdens een regeerperiode is gefundeerd op het
Stabiliteit-&Groeipact,een economischmodeldat moet bepalen welke
kwaliteitvan leven ik mag hebben.

Nieterkent wordt dat de uitvoeringvan dit mode' in overeenstemming moet
zijn met de Grondwet&.VN-Verdragenwat resulteert in politiekeonrust.
De Regeringgebruikt het huidigeeconomische klimaatals argument om
'bestaande belangen en rechten niet uit te voeren', inde Regeringsverklaring
van Balkenendeen g~at daarmee voorbijaan de Wet mlnisteriêle
verantwoordelijkheden.De Regeringheeft de plichtde Grondwetuit te
voeren, waarin staat dat zij de Verdragen uitvoeren en 'n die verdragen staan
de mensenrechten die zij ook moeten uitvoeren 'juist omdat zij de Regering
zijn'. Het volkwordt 'doodgezwegendoor de Regeringals het gaat om rechten
van de burger'. Donnerhad de gerechtelijkeprocedure rond het dossier
moeten helder maken voor de burger.



Een volk mag niet geterroriseerd worden met een samenweefsel en listige
kunstgrepen Van verdichtsels, bedoeld om de Regering wederrechterlijk te
bevoordelen en het volk haar mensenrechten af te pakken.
De Regering heeft de plicht mij in de gelegenheid te stellen de wet uit te
voeren =: aam mij correcte voorlichtinggeven over wetten, verdragen,
politieke procedures & gerechtelijke procedures.

De gemeente Bloemendaal moet vaststèllen of het regeringsbeleid in
overeenstemming met de Grondwet &Verdragen wordt uitgevoerd en zo
nodig de Regering corrigeren. Nu werken de burgermeester, de coördinator
van de Sociale taakgroep, de bemoeial tijdens de rechtszitting R. Heilig en de
bijstandsconsulent vrolijk mee aan het niet uitvoeren van de mensenrechten.
Hierbij opgemerkt dat de bijstandsconsulent niet zoveel macht heeft op het
stadhuis en zich mondeling tegenover mij verzet tegen de gang van zaken.
Ook hij had wel wat doortastender mogen reagèren op het gemeentebeleid en
de WWB.

e Art.4 .. 5 Strafbaarstelling foltering .. rechtsmacht
Voor mij als burger is volstrekt onduidelijk op welke wijze ik mijzelf moet verdedigen
tegen een Regering &.Gemeente dJe de Grondwet &.Verdragen niet uitvoeren.
Onbekend is welke strafbare gedragingen van pOlitici&.ambtenaren wel onder artikel 1
van dit verdrag vallen, of welke strafbare feiten gepleegd overheidfunctionarissen
onder de nationale Wetten vallen.
Het is ongebruikelijk een politicus of ambtenaar door de strafrechter te laten
beoordelen op Schending van Mensenrechten inzake het kabinetsformatiedossier, het
toepassen van bestaande wetten of bij het afkondigen van de nieuwe wetten, zoals de
Werk werk en bijstand,

Art. 6 Hechtenis
Politici&.ambtenaren die er voor kiezen de Grondwet &.VN-verdragen niet uit te
voeren; hoeven wat mij betreft niet in hechtenis genomen te worden. Welwil ik dat zij
hun reisdocumenten moeten inleveren bij de rechter om te voorkomen dat zij het land
verlaten.
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Art. 7 Vervolging en maatstaf voor bewijsvoering
Ook bij dit artikel zal de rechter wet &.verdrag voor de eerste maal in de geschiedenis
moeten interpreteren ten gunste van het Nederlandse volk.

Art.tG Onderricht &.voorlichting
Burgers die behandeld worden door de o\ierheld alsof zij dingen zonder mensenrechten
zijn, worden indirect gevangen gehouden io hun mensenziei, hun prive leven of
werksituatie. Burgers die vinden dat :zijgeestelijk gevangen gehouden worden door de
politiek hebben binnen het huidige strafrecht weinig mogelijkheden om hun
mensenrechten te halen. Ook hier moet de rechter voor het eerst in de geschiedenis
'geestelijke wreedheden en onmenselijke of onterende behandeling' definiêren en
aangeven 0 welke punten de overheid faalt in onderricht en voorlichting.

Art. 12 Onverwijld en onpartijdig onderzoek
Deze rechtszaak zal duidelijk maken of er inderdaad sprake is van 'scheiding der
machten in Nederland tussen politiek &rechterlijke macht'. Ik vind dat de rechterlijke
macht zich door oe Regering laat dwingen tot meewerken aan het niet uitvoeren van
de VN-védragen. De rechterlijke macht werkt niet op intelligente anticiperende wijze
ten gunste van het volk.
Waarom is er geen rechter slim genoeg geweest even aan de Regering te vragen:
Weet u zeker dat er voldoende geld op de Planeet iSom alle sociale- &.
maatschappelijke problemen op te lossen. En zo ja, waarom hebben dan niet 16
miljöen of 6 miljard personen een goed leven'?
Het gedrag van de Rechterlijke macht is dus Superachterlijk!


