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Betreft: melding van ernstige schuldenslavernij veroorzaakt 
door de Nederlandse Belastingdienst en de Nederlandse staat. 
  

Geachte heer/mevrouw, 

  

Graag willen wij bij u melding maken van het schenden van diverse grondrechten van een 
grote groep Nederlanders door de Nederlandse Belastingdienst en de Staat der 
Nederlanden. Met deze brief zetten wij uiteen wat ons overkomen is en welke overtredingen 
wij daar mogelijk zien van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Inmiddels is 
duidelijk dat 20.000 mensen slachtoffer kunnen zijn van dit beleid dat 15 jaar lang heeft 
geduurd. 

Wij zijn slachtoffer van schuldenslavernij, jarenlang hebben opgelegde schulden door de 
Belastingdienst geen normaal leven kunnen leiden en hieronder heeft ons gezinsleven 
geschaad, alsmede carrièreperspectieven van ons als ouders, alsmede de ontwikkeling van 
onze kinderen geschaad. Wij zien hierin overtreding van artikel 8 EVRM en artikel 1 van 
Protocol 4. 

Via doorgeslagen en op vele fronten onrechtmatige fraude-opsporing, zijn wij bestempeld als 
belastingplichten die met opzet en grove schuld misbruik zouden hebben gemaakt van 
belastinggeld. Dit leidde tot hoge sommen geld dat is teruggevorderd. Bij deze 
terugvordering was geen mogelijkheid tot matigen van de invordering wat leidde tot 
gedwongen verkoop van huizen, het moeten aangaan van schulden elders. Op verzoeken 
tot hulp en bezwaren tegen de procedure werd niet gereageerd, omdat mensen die op een 
geheime zwarte lijst stonden dienstverlening werd geweigerd. Het ontbreken van een eerlijk 
proces is een overtreding van artikel 6 EVRM, het zo zwaar en langdurig straffen zien wij als 
een overtreding van artikel 7 en 17 EVRM. Het feit dat wij op een geheime zwarte lijst 



terecht zijn gekomen, heeft ons rechteloos gemaakt en dat zien wij als schending van artikel 
13 EVRM. De geautomatiseerde risicoselectie gebruikt is bij de fraudeaanpak is niet 
openbaar en mogelijk vooringenomen geweest op basis van het paspoort of de paspoorten 
die mensen hebben, dit zien we als een overtreding van artikel 14 EVRM. 

Jarenlang hebben wij gebukt geleefd door de hoge schulden die de Nederlandse 
Belastingdienst ons heeft opgelegd. Jarenlang hoorde niemand ons en leek er nergens hulp. 
Tot dat een advocate en twee journalisten dit via onderzoeksjournalistiek beetje bij beetje 
wisten bloot te leggen hoezeer de fraudeopsporing zich niet aan behoorlijke regels en zelfs 
grondrechten hield. We hebben veel hulp gekregen van twee Kamerleden en inmiddels heeft 
de Nederlandse Staat erkend dat er rechtsherstel moet plaatsvinden. In dit rechtsherstel 
wordt echter onderscheid gemaakt tussen groepen ouders die volgens ons onterecht is. 
Sommige gedupeerden ontvangen compensatie voor de handelswijze van de 
Belastingdienst en schadevergoeding. Ons is te kennen gegeven dat wij geen recht hebben 
op compensatie en schadevergoeding. Toch zijn onze levens lange tijd verruïneerd geweest. 
Daarom vragen wij u onderzoek te doen naar deze misstand in Nederland, en hopelijk ook te 
adviseren over genoegdoening voor alle gedupeerden in deze ‘toeslagenaffaire’. 

  

Wij zijn erg benieuwd  naar uw reactie en groeten u voor nu vriendelijk, 

  

Chermaine Leysner, Den Haag 

Tamara de Haas en Joe ten Cate, Rotterdam 

Patricia Brandt, Almere 

  

 


