Gezocht meldingen van schending van het auteursrecht van materiaal van de St. SDN
De zorgplicht van de media, naast die van de magistratuur, deurwaarders en curatoren is nergens
te vinden. Zie daarvoor de aanklacht van de Sociale Databank Nederland tegen het Algemeen
Nederland Persbureau met CEO John de Mol van het ANP. Ik zoek dus mensen die kunnen
aantonen dat de rechten m.b.t. de werken van de Stichting Sociale Databank Nederland het
copyright daarvan is geschonden. Het betreft ca. 360 video’s op Youtube en enkele duizenden
webpagina’s op de website www.sdnl.nl. Zoek bij Youtube naar BROCKHUS + SDNL
De opbrengst van de schadeclaims zal voor 90 procent worden toegekend aan een fonds voor hulp
aan slachtoffers van de magistratuur.
Zie hiervoor de zaak van Wim Visser: https://www.youtube.com/watch?v=2hOE9XkDYuQ en de
verklaring: www.sdnl.nl/klachten-en-bewijzen-over-frauduleuze-gedragingen-bij-het-uwv-volgensde-geinterviewden.pdf en de brief voor de kantonrechter op 6 februari 2019: www.sdnl.nl/bij-derechter-op-6-februari-2019-in-de-rechtbank-te-almere-aan-de-diagonaal-37.pdf
Ik kreeg een flitsgedachte als gevolg van de rechtszaak van het ANP tegen de SDN. Zoals jullie
weten heb ik een aanval van het ANP op de site over copyright. Ik heb jullie een mail toegestuurd
met vier video’s over de bewijsbare zwendel bij het UWV. Die vier video’s zijn eigendom van de
producent van die interviews, namelijk de Stichting Sociale Databank Nederland. Er zijn onterechte
klachten geweest over mijn doorsturen van een foto daarover, NADAT ir. Ruud Rietveld dat al
duizenden keren had gedaan met de foto van Henk Krol van het aannemen van jullie boek daarin.
Dat deert mij niet, maar wat gebeurt er met het schenden van copyright van de SDN wanneer het
UWV en ambtenaren die vier interviews ook intern verspreiden binnen de organisatie van o.a. het
UWV? Welke claims kan de SDN dan leggen op het schenden van auteursrecht door de overheid en
door ministeries of topambtenaren van bijvoorbeeld de Algemene Bestuursdienst?
Jullie kunnen allemaal weten dat de situatie anders is als dan de klagers denken. Ok, maar wat zal
ik doen met de vele miljoenen die gaan binnen stromen met claims tegen de media, de ministeries
en het UWV als schending van het copyright van de SDN, zoals het ANP probeert de SDN een poot
uit te draaien om corruptie in de civiele rechtspraak en de zwendel daarin ‘t zwijgen op te leggen?
Geldt dat ook niet voor de rotzooi bij het UWV? Hoe kom ik er achter dat de leiding en personeel
van het UW de interviews van jullie bij SDN onrechtmatig hebben doorgestuurd en benut om zich
te verdedigen tegen jullie aanvallen op corruptie van en binnen de overheid; en in dit geval ook bij
en binnen het UWV?
P.s. het ANP heeft geen idee hoe mooi die aanval tegen de SDN is om de auteurswet voor
miljoenen mensen aan te laten passen en die te beschermen tegen juristerij. Zie TROS-RADAR.
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