Van:
Verzonden: maandag 8 juni 2020 16:37
Onderwerp: t.a.v. de Griffie - re. Noodwet

Geachte heer, mevrouw
Ik wil u vragen om deze mail door te zetten naar de wethouders van uw gemeente.
Mijn dank is groot!
Ik, en met mij vele anderen, maak me ernstig zorgen over het behoud van onze vaderlandse
democratie.
De kernwaarden van Nederland staan op het spel.
Een noodwet met de geldigheid van 1 jaar, en met onbeperkte mogelijkheid tot verlenging,
waarin de grondrechten van onze bevolking met voeten worden getreden, dreigt op 1 juli in
werking te treden.
Ik citeer uit de consultatieversie (https://www.raadsleden.nl/files/documenten/twm_covid19_consultatieversie.pdf ) :
“Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voor de huidige fase van de
bestrijding van de epidemie van covid-19 tijdelijk een aanvullend wettelijk instrumentarium
te creëren in de Wet publieke gezondheid dat voor de langere termijn een juridische basis
vormt voor een samenleving waarin het houden van afstand en gedragsvoorschriften van
groot belang zijn, en zeker te stellen dat digitale middelen die bij de bestrijding van die
epidemie kunnen worden ingezet, door niemand worden misbruikt; “
De Nederlandse Orde van Advocaten heeft een advies aan het ministerie uitgebracht: https://
www.advocatenorde.nl/juridische-databank/details/wetgevingsadviezen/272563
Ik citeer:
“(...) De NOvA (plaatst) vraagtekens bij de wenselijkheid en noodzakelijkheid van dit
wetsvoorstel en ziet voldoende ruimte in de noodverordeningen dan wel het bestaand
instrumentarium.
Nieuwe wetgeving is dan ook niet nodig.
Hierbij komen de zorgen over de werkingsduur en de mogelijkheid van verlenging van dit
wetsvoorstel. Deze maken de voorgestelde maatregelen de facto van onbepaalde tijd en zijn
daarmee te lang gelet op de diverse grondrechten beperkende bepalingen van dit
wetsvoorstel
Aandacht vraagt de NOvA ook voor de voorgestelde straffen. De proportionaliteitstoets
wordt daar in veel gevallen niet doorstaan. “
Ik wil mij hierbij aansluiten.
Gezien de huidige stand van zaken, meen ik dat een noodwet op dit moment overbodig en
ongewenst is.
Petities die op dit moment de ronde doen worden massaal ondertekend door mensen die tegen
de invoering van een noodwet zijn.
Ik wil u dan ook met klem vragen om tegen de noodwet in verweer te komen en uw politieke
invloed aan te wenden om een spoedige afbouw van de maatregelen na te streven.
Met hoogachtende groet
(gegevens bekend bij de griffie)

