
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hengelo, 9 december 2013 

 

Betreft: introductie Vrouwe Justitia in Verval 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Via deze weg wil ik de organisatie Vrouwe Justitia in Verval (VJIV) aan u voorstellen. 

VJIV heeft tot doelstelling de misstanden in de zogenaamde “Rechtsstaat” in Nederland aan de kaak 

te stellen, dit met name inzake de civiele rechtspraak. Daarbij gaat het niet alleen over de 

werkzaamheden van rechters, raadsheren en advocaten, maar ook over de uitvoerende openbare 

ambtenaren, de notarissen en (gerechts)deurwaarders. 

 

De afgelopen 10 jaren heeft VJIV een uitgebreid dossier opgebouwd inzake vele rechtszaken bij 

meerdere rechtbanken en gerechtshoven, cassatiezaken bij de Hoge Raad, tuchtrechtzaken inzake 

advocaten, notarissen en deurwaarders, wrakingen van rechters, ervaringen met bewindvoerders, 

beslagen, executies enz. enz. 

Het complete dossier zal, inclusief alle processtukken, worden geopenbaard via de website 

www.vrouwejustitiainverval.nl. Onderaan de welkomstpagina van deze site vindt u een open brief aan 

alle juristen van Nederland, waarin kort uit de doeken wordt gedaan wat de aanleiding is geweest om 

te starten met VJIV. 

 

Tot onze verbijstering is telkenmale gebleken dat het veel notarissen ontbreekt aan elementaire 

basiskennis en dat ze de simpelste wetgeving rondom bijvoorbeeld het verbintenissenrecht, het 

leggen van beslagen en executies van onroerend goed niet begrijpen, terwijl dit toch zaken zijn waar 

de meeste notarissen regelmatig mee te maken hebben of zullen krijgen. 

Daarnaast hebben wij geconstateerd dat de betrokken notarissen ongeïnteresseerd waren, gebrek 

aan integriteit vertoonden en structureel in de fout zijn gegaan, kortom zich in het algemeen een 

rechtsstaat onwaardig hebben gedragen. De pakkans voor dat gedrag is vrijwel nihil, want 

tuchtrechtprocedures worden gehinderd door dezelfde soorten misbruik als die zij worden geacht 

aan te pakken. De rol die de KNB daarbij is speelt is ook duidelijk geworden: in plaats van het 

aanpakken van misstanden wordt er alles aan gedaan om toch vooral de vuile was binnen te houden. 

 

Als een notaris wordt gewezen op fouten dan komt gedragsregel nummer één van de beroepsgroep 

om de hoek kijken: nooit toegeven dat je een fout hebt gemaakt en gewoon tegen de klippen op alles 

blijven ontkennen, ongeacht de schade die daardoor wordt aangericht. 

http://www.vrouwejustitiainverval.nl/


 

 

Hetzelfde doorzettingsvermogen, dat wij in de afgelopen jaren aan de dag hebben gelegd om 

overeind te blijven zullen wij nu gebruiken om het onrechtmatig handelen van de dienaren van de 

“Rechtsstaat” zoals rechters, advocaten, notarissen en deurwaarders, waardoor ons een gedurende 

vele jaren een onvoorstelbare ontrechting ten deel is gevallen, naar buiten te brengen. De 

doelstelling van VJIV is daarom het aan de kaak stellen van kwade zaken binnen de rechtsstaat, maar 

daarbij tevens te trachten het functioneren ervan te verbeteren, waarbij een eerste en noodzakelijke 

stap is, dat alle betrokkenen onderkennen en erkennen wat er in de afgelopen jaren niet goed is 

gegaan en nog steeds niet goed gaat. Daarbij zullen wij niet schromen om te “namen en shamen”, 

omdat dit nu eenmaal noodzakelijk is om de onsmakelijke waarheid aan het licht te brengen. 

 

Deze strijd zal tegelijkertijd ook gevoerd worden binnen de ivoren torens van de rechterlijke macht. Er 

zullen nog vele procedures volgen tegen advocaten, notarissen, deurwaarders en de Staat zelf, omdat 

wij de mening zijn toegedaan, dat die partijen uiteindelijk zullen moeten betalen voor de (enorme) 

financille en mentale schade die wij geheel ten onrechte door hun toedoen hebben ondervonden. 

 

Wij zullen u de komende tijd regelmatig op de hoogte stellen van nieuwe ontwikkelingen middels 

onze nieuwsbrief. Ook kunt u ons volgen via de website en op twitter via @Vrouwe_Justitia. 

 

Als u zich afmeldt voor de nieuwsbrief dan zullen wij dat uiteraard respecteren, maar dan mist u wel 

de eerstelijns informatiebron, die ook voor uw vakgebied van essentieel belang kan zijn, dit reeds 

alleen al vanwege nieuwe spraakmakende jurisprudentie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Namens het bestuur van Vrouwe Justitia in Verval, 

 

Gonnie Akkermans 

 


