
Conclusie 
1) Er zijn meerdere redenen voor nietigverklaring van de claim tegen de SDN 
2) Nooit is die 18 jaar is door het ANP erop gewezen dat inbreuk zou zijn gemaakt 
3) Nooit is van het ANP een claim ingediend voor het afsluiten van een licentie 
4) Nooit heeft een stuiting van een vordering plaatsgevonden in 18 jaar tijd 
5) Het is maar de vraag of het verstandig is om nietigheid te vragen aan de rechter 
6) Indien nietigheid wordt gesteld door de rechter, zal ANP waarschijnlijk de aanval staken 
7) CEO John de Mol zal een dergelijke blamage niet over zich heen willen krijgen, en stopt alles 
8) De SDN mist dan de inbreng van cruciale bewijzen van frauduleuze rechtspraak 
9) ANP claimt met een valse eis € 500 plus BTW over een pagina die niet van de SDN is 
10) ANP schendt artikel 1 van de Grondwet en discrimineert met claim tegen klokkenluider SDN 
11) ANP schendt de zorgplicht m.b.t. informeren van de bevolking t.a.v. de zelfdoding na vonnis 
12) ANP schendt het Burgerlijk recht om geen ongewenste overeenkomst aan te gaan: 3:33 BW 
13) ANP probeert met juristerij geld af te persen van onschuldige burgers en NGO’s 
14) ANP censureert websites van klokkenluiders zoals die van de Sociale Databank Nederland 
15) ANP bedreigt ook andere klokkenluidersites zoals die van Martin Vrijland 
16) ANP als enige nieuwdienst helpt mogelijk de magistratuur om onthullingen te belemmeren 
17) ANP verwijt SDN schending van auteursrecht wat honderdduizenden burgers dagelijks doen 
18) ANP moet worden verboden om ook kinderen van magistraten met claims te bedreigen 
19) ANP dient dezelfde vraag te stellen aan beëdigde functionarissen of zij integer zijn en loyaal 
20) ANP rekent voor administratie enz. € 120 per uur zijnde ‘n maandsalaris van € 19.200 plus BTW  
21) ANP claimt schade in valse hoedanigheid zonder zetelvermelding op het briefpapier. 

 
Proces-verbaal vragen 

Het is te gek voor woorden dat miljardair John de Mol, CEO van het ANP de afbeeldingen in een persbericht 

loskoppelt van de inhoud van het bericht, wat geen enkele andere omroep, krant of publicist doet. Deze manier van 

afpersen moet stoppen met een fikse veroordeling door de rechter van het ANP. Jurisprudentie speelt geen rol 

omdat artikel 120 in de grondwet de rechter volstrekt onafhankelijk laat oordelen, zonder reflectie naar de grondwet 

zelf, naar de mensenrechten en internationale verdragen. Alleen de artikelen 162 Sv en 162 Sv-C zijn ook voor een 

beëdigde functionaris als een rechter, raadsheer, of officier van Justitie dwingend om als kennisdrager van strafbare 

feiten aangifte te doen bij Justitie of politie. Ook Martin Vrijland moet zich beklagen bij de overige media, bij het 

parlement en de Algemene Bestuursdienst over deze vorm van juristerij. Het ANP van John de Mol brengt reële 

schade toe aan de mens en aan niet-commerciële NGO’s die hij belaagt met claims die op nietigheid zijn gebaseerd. 

Waarom hij dat doet is onduidelijk. Vandaag 19 september 2018 staat de st. Sociale Databank Nederland voor de 

rechter in Almere om zich te beroepen op de vrijheid van pers, van meningsuiting, onderwijs en geschiedschrijving. 

Bijlagen voor de rechter: Verklaring van SDN met audiogesprek met de Raad voor de Rechtspraak over gijzeling 

van vicevoorzitter mr. Sterk, petitie aan het parlement, met een 20-tal bewijzen van ‘foute’ rechtspraak en een 

proforma rechtszitting om de claim van het ANP rechterlijk af te doen. 

Mijn protestbrief aan bestuursvoorzitter Rijkman W.J. Groenink van het ANP en de brief aan hoofdredacteur 

van het ANP de heer Johan Groeneveld met protest tegen de aanval van schending van het copyright met een 

proforma-zitting voor die nietig te verklaren en schade te laten betalen aan de gedaagden. 

Het verweerschrift van de stichting Sociale databank Nederland met een opsomming van de nietigheid van de 

claims na forensisch robot-onderzoek op het internet in combinatie met bedrijven, verenigingen en stichtingen waar 

mogelijk geld te halen is. Alle andere burgers die per dag hetzelfde doen worden selectief en discriminatie niet 

vervolgd voor afpersing van een licentie of zogenaamde schending van het copyright.  

Hier vindt u een lijst met linkjes naar relevante correspondentie over de volstrekt onwettige, maar 

politiek geïnspireerde aanval op de Sociale Databank Nederland 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verjaring
http://www.sdnl.nl/instructie-en-lijst-van-ondersteuning.pdf
https://www.omroepwest.nl/nieuws/2736665/Overheid-verantwoordelijk-voor-groot-aantal-zelfdodingen
http://www.sdnl.nl/
https://www.martinvrijland.nl/
http://www.sdnl.nl/voorstel-tot-vrijwillige-gijzeling-van-mr-sterk-om-censuur-te-doorbreken.pdf
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001903/2017-01-01
http://www.wetboek-online.nl/wet/Sv/162.html
https://www.martinvrijland.nl/
http://www.sdnl.nl/landelijk-bekende-mailadressen-van-de-massamedia.pdf
http://www.sdnl.nl/mailing-parlement-2018.pdf
https://www.algemenebestuursdienst.nl/
https://youtu.be/xlWg2fs09gw
http://www.sdnl.nl/petitie-rechtspraak.pdf
http://www.sdnl.nl/instructie.pdf
http://www.sdnl.nl/anp-correspondentie.pdf
http://www.sdnl.nl/kortgeding-van-19-september-2018.pdf

