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RE: Brief voor de heer Jaap de Hoop-Scheffer
Van:

AIV (aiv@minbuza.nl)

Aan:

g.landman@language-rights.eu

Cc:

aiv@minbuza.nl

Datum: maandag 12 december 2016 09:01 CET

Geachte heer Landman,

Als gemeld, heb ik uw brief onder de aandacht van de voorzitter van de AIV gebracht en hij heft mij
gevraagd u te beantwoorden.

Uiteraard kan men van mening verschillen over het wel of niet laten doorgaan van de ratificatie van het
Assiociatieverdrag met Oekraïne. Uw visie is in dezen volstrekt te respecteren, alleen is de AIV tot een
ander oordeel gekomen en dat heeft hij naar buiten gebracht. De daarbij gehanteerde argumenten
zouden naar het oordeel van de AIV de kern van discussie moeten zijn. Omdat het advies over een
verdrag met Oekraïne gaat, is niet ingegaan op de situatie in andere landen in de Oost-Europa regio.
Uw visie ten aanzien van Roemenië kan uiteraard zeer zorgelijk zijn, maar viel buiten ons
redeneertrant over de Oekraïne en daarop heeft de AIV dan ook niet gereageerd. De focus ligt op het
specifieke Associatieverdrag, waar deze week verder ov er wordt gepraat in de EU-context.

Succes met uw activiteiten en met vriendelijke groet,

Tiemo Oostenbrink
Secretaris Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)
Postbus 20061
2500 EB Den Haag
Telefoon: 0703485335

Bezoekadres:

Bezuidenhoutseweg 67
2594 AC Den Haag
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From: G. Landman [mailto:g.landman@language-rights.eu]
Sent: donderdag 8 december 2016 10:07
To: AIV
Subject: Brief voor de heer Jaap de Hoop-Scheffer

Geachte Mijnheer de Hoop-Scheffer,

Met buitengewoon veel belangstelling heb ik uw advies inzake het associatieakkoord gelezen. In dit advies adviseert u de
Nederlandse regering om het associatieakkoord met de Oekraine toch te ratificeren, ondanks het feit dat 61 % van de
Nederlandse Kiezers op het referendum van 6 april met NEE heeft gestemd. De opkomst was boven de drempel van 30
% en daarmee was de uitslag rechtsgeldig.

Onze stichting European Language Rights Amsterdam heeft een intensieve stemtegen campagne gevoerd. ( 50 000 Huis
aan Huis folders, bijna 2 miljoen impressies op Google,250 posters in Bussen, 3000 posters op plakzuilen in het land,
sturen materiaal naar bibliotheken,pers en organisaties , a0 posters in Rotterdam en Amsterdam,posters op de Fietstaxi
etc... etc... Zie onze themasite voor meer informatie http://www.stemtegen.eu/ )

Uw advies staat overigens ook online op uw website op :
http://cms.webbeat.net/contentsuite/upload/aia/file/Briefadvies%20associatieovereenkomst-DEF%281%29.pdf

Waarom rept u in uw advies brief niet over de argumenten waarmee onze stichting een stemtegen campagne heeft
gevoerd. ? Op onze folder staan 5 argumenten tegen ,( zie http://stemtegen.eu/ ) door een clausule waarin staat dat het
verdrag geen opstap is naar EU lidmaatschap.
neemt u 1 argument ( op papier ) weg, de andere 4 evenzo belangerijke tegenargumenten blijven dan nog steeds van
kracht. het is dus niet gestaafd om te stellen dat u door de aanpassingen in uw advies zou voldoen aan de
hoofdbezwaren van een gedeelte van de tegenstemmers.

Onze stichting heeft immers in haar rapport Verraad aan het recht (online http://languagerights.eu/VERRAAD_AAN_HET_RECHT.pdf )juist betoogd, dat Roemenie de EU destabiliseert, doordat zij zich niet houdt
aan haar verplichtingen jegens de NATO, namelijk het naleven van het verdrag van Straatsburg.

Roemenie provoceert Rusland bovendien onnodig , doordat er in de Roemeense pers door voomalig president Basescu
wordt gesproken over de annexatie van Moldavie en Transsnistrie tot een Groot Roemeens rijk, zonder dat er een
waarborg is voor de taalrechten van ethnische Russen.

Onze stichting heeft hier al ruim voor het referendum en voor de crisis in Oekraine in de landelijke pers over bericht.

Ons betoog komt neer op het feit dat Roemenie Oekraine en Moldavie destabiliseert, door haar schaamteloze minachting
voor de toetredingsafspraken. Er zijn dus ook sterke internationaal-politieke argumenten tegen de ratificatie van het
assocatie akkoord.

Artikelen European Language Rights in de Vaderlandse Pers.

Februari 2016 ND Roemenie wel profijt niet Plichten Europese Unie
http://language-rights.eu/Roemenie_Wel_Profijt_Niet_Plichten_Europese_Unie.pdf
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Oktober 2015 Volkskrant Sterk en stabiel Europa is juist gebaat met Taalrechten :
http://language-rights.eu/LEVE_TAALRECHTRECHTEN_VOLKSKRANT02102015.pdf

Mei 2015 NRC Niet alleen Rusland ook Roemenie stookt onrust :
http://languagerights.eu/NIET_ALLEEN_RUSLAND_OOK_ROEMENIE_STOOKT_ONRUST_G_LANDMAN_NRC_30MEI2015.jpg

April 2014 NRC Ernstig als Russen geen Russich mogen spreken
http://www.language-rights.eu/NL_TAALRECHT.pdf

Augustus 2013 ND Vrije Toelating Roemenen tast rechtsorde aan. Roemenie discimieert Ethnische Russen.
http://language-rights.eu/ND_VRIJE_TOELATING_ROEMENEN_TAST_RECHTSORDE_AAN_22082013.pdf

Dit is een korte selectie op http://language-rights.eu/ vindt u al het materiaal.

Kortgezegd is mijn vraag aan u dan ook. Hoe kunt u stellen dat Nederland door het negeren van een democratische
verkeizingsuitslag er voor zorgt, dat de Europese Unie een stabiliserende rol kan vervullen in die regio en in het algemeen
? Dit terwijl diezelfde Europese Unie niet in staat is om haar eigen lid Roemenie aan die afspraken te houden, die zij
heeft gemaakt om lid te worden van de Europese Unie. Ons rapport "Verraad aan het recht" geeft duidelijk aan dat er
problemen zijn met de rechtstatelijkheid in Roemenie. Overigens delen ook anderen deze conclusie, Roemenie mag
immers sinds 2011 geen lid worden van de Schengen zone vanwege corruptie.

Ik verzoek u dan vriendelijk om uw advies te heroverwegen. Het spreekt voor zich dat ik graag bereid ben om het een en
ander persoonlijk toe te lichten. Indien u vragen hebt, dan hoor ik graag van u.

Wilt u zo vriendelijk zijn om ontvangst van deze brief te bevestigen. Dit kan per mail, maar natuurlijk ook naar ons
postadres.

Hoogachtend,

G.Landman@language-rights.eu
Voorzitter/Chair/elnök

Stichting European Language Rights Amsterdam

M:+31 20 8950164
T: +31 73 6233833
I: www.language-rights.eu

Postbus 57133 BA
Amsterdam
KVK 412.11.689
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Help save paper! Do you really need to print this email?
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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