
 

 

16 november 2020 

 

Hoge Raad der Nederlanden 

Supreme Court of The Netherlands 

 

 

Herzieningsverzoek ex artikel 457 e.v. Wetboek van Strafvordering 

Request for revision ex article 457 e.a. Dutch Code of Criminal Proceedings 

(English translation available) 

 

 

 

Geeft eerbiedig te kennen:  

Mevrouw Yvonne Brinkerink, geboren 27 maart 1967, hierna ook te noemen: ‘verzoekster’, zonder 

bekende woon- of verblijfplaats in Nederland, te dezer zake domicilie kiezende te 1015 DL Amsterdam 

aan de Prinsengracht 71, ten kantore van Bailey Parker, van wie mr. dr. H.W.R. Nakad-Weststrate als 

advocaat zal optreden, zulks met het recht van substitutie. 

 

 

Samenvatting 

1. Verzoekster heeft omstreeks 2007 de stichting Stichting Vrienden van Tom opgericht ten behoeve 

van haar eigen autistische zoon en een aantal vriendjes. De bedoeling was om met die kinderen 

één weekend per maand te gaan logeren, om zo de ouders te ontlasten zodat zij even bij konden 

komen en meer aandacht konden besteden aan de andere kinderen in het gezin.  

a. Dit werd een succes. Binnen een jaar waren er 52 medewerkers en opereerde zij landelijk.  

b. Via deze organisatie heeft zij in de hoogtijdagen een gemiddelde omzet gerealiseerd van 

€ 1,2 miljoen per jaar. Voor dat bedrag hielp zij ongeveer 300-400 autistische en 

gedragsgestoorde kinderen in totaal, met structurele opvang en crisisopvang en alle 

weekends groepen kinderen uit logeren.  

c. Daarbij droeg zij de verantwoordelijkheid voor gemiddeld 150 kinderen per week. Bij de 

organisatie werkten ook veel ouders als vrijwilligers.  

d. Alle uit huis geplaatste (ook ‘uitbehandelde’) kinderen konden binnen 1 ½ jaar worden 

teruggeplaatst bij hun eigen ouders (met uitzondering van één kind van wie de moeder was 

overleden en de vader verslaafd en dakloos). 

 

2. De werkwijze was dat zij aan veel meer autistische en gedragsgestoorde kinderen zorg had 

verleend dan door de reguliere zorgaanbieders werd geboden volgens de wettelijke tarieven.  

a. Het bedrag wat voor het ene kind “over” was, werd namelijk in de eerste plaats gebruikt voor 

crisisopvang aan andere kinderen. 

• In de praktijk bood verzoekster aan ongeveer twee keer zoveel kinderen (incidentele en 

structurele) zorg voor het PGB-budget van één kind.  

• Daarbij moet ook nog worden bedacht dat verzoekster geen gebruik maakte van de hogere 

AWB-tarieven maar van de lagere PGB-tarieven. Met dat gegeven heeft verzoekster 

misschien wel drie of vier keer zoveel kinderen geholpen dan wat reguliere zorgaanbieders 

deden, en wat ook qua tarifering zo in de wet was bepaald.  

• Anders gezegd: verzoekster had wel drie tot vier keer meer “omzet” kunnen genereren als 

zorgaanbieder, indien zij haar eigen belangen boven de belangen van de kinderen zou 

hebben gesteld en haar omzet had willen maximaliseren.  

Maar dit deed zij juist niet. 

b. Daarnaast was het zo dat in de reguliere opvang verzoekster ook kinderen zorg bleef 

aanbieden, ookal hadden bepaalde kinderen aantoonbaar geen PGB’s. Verzoekster wilde die 

kinderen niet teleurstellen en achterlaten. Die zorg werd dus aantoonbaar geboden maar 

helemaal niet gefinancierd, ook niet uit overschotten van PGB’s uit de crisisopvang. 
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3. De sympathieke en creatieve werkwijze werd overigens volledig gestimuleerd en gefaciliteerd door 

het Zorgkantoor, dat destijds de uitvoeringsinstantie was voor de PGB’s, na indicatiestelling van de 

Bureaus Jeugdzorg of soms CIZ (voor zwakbegaafde kinderen). Iedereen werkte aan de constructie 

samen: 

a. Geen wonder dat het juist de Staat zelf was – via Bureau Jeugdzorg, via penitentiaire 

jeugdinstellingen van Justitie, en via instellingen zoals de Hoenderloo Groep en Glenn Mills – 

die maar al te graag hun kinderen bij verzoekster onderbrachten. Of liever gezegd: “dumpten”, 

want verzoekster kreeg vooral die kinderen toevertrouwd die voor de reguliere zorgaanbieders 

te weinig opbrachten, althans er stonden kinderen op de wachtlijst die in potentie “meer 

opbrengsten” zouden genereren (“complex”).  

Maar ook de politie bracht wel eens zwerfkinderen bij verzoekster en ook een kinderrechter 

wilde nog wel eens een zitting schorsen, zodat de advocaat navraag kon doen bij verzoekster 

of er nog een plekje vrij was. Verzoekster was bekend bij velen als een laatste redmiddel.  

b. Het Zorgkantoor was eveneens erg blij met de (goedkope en effectieve) oplossing van 

verzoekster en werkte daar maar al te graag en volledig aan mee. Sterker nog, zij stelde 

bepaalde financiële creatieve constructies voor die zij zelf uitvoerde en daarbij verzoekster en 

ouders uitnodigde om aan mee te werken. 

c. Langs deze weg werd de Staat bevoordeeld, omdat de zorg heel goedkoop was en er veel 

meer kinderen geholpen werden, veel meer kinderen thuis konden blijven wonen (met hulp) 

en de druk op de reguliere instellingen verminderde. 

d. Verzoekster heeft haar dienstverlening, inclusief de financiële afwikkeling, volledig transparant 

en volgens de aanwijzingen van het Zorgkantoor en met instemming van alle betrokken 

aangeboden, dus met inbegrip van de instemming van ouders die met elkaar en elkaars 

kinderen solidair waren en ook van alle publieke instanties.  

 

4. Op last van het zorgkantoor betekende het dat ouders die nog ruimte over hadden binnen hun PGB, 

én dat geld niet zelf nodig hadden voor hun eigen kind, dit moesten terugstorten naar het 

Zorgkantoor (vanwege hun eigen dwingende administratieve processen). Vervolgens boekte het 

Zorgkantoor dat direct weer terug naar de rekening van de ouders, wetende dat verzoekster dat 

bedrag alsnog gewoon mocht declareren aan diezelfde ouders als verleende zorg, en aldus betaald, 

maar in werkelijkheid werd dat bedrag dus verleend aan andere kinderen in de crisisopvang.  

a. Als ouders het geld zelf nodig hadden gehad voor hun eigen kind, mochten zij het uiteraard 

wel zelf gebruiken en het PGB zelf opmaken. Maar van het geld dat ‘over’ was, kon een 

ander gezin worden geholpen. Veel ouders vonden deze vorm van solidariteit een goed idee.  

b. Er waren verschillende mensen van het Zorgkantoor bij betrokken, ook op de financiële 

administratie, die dit coördineerden o.a. met de Bureaus Jeugdzorg en het geld na ontvangst 

dan direct weer terug overboekten naar de ouders, en de ouders dan weer naar de stichting 

van verzoekster. 

 

5. In die tijd was het verder niet ongebruikelijk dat ouders in cash het verschuldigde geld meegaven 

voor hun kind als die bijvoorbeeld een weekend meeging met verzoekster. Andersom kwamen 

cashbetalingen ook voor. Bijvoorbeeld als het geld voor niet geboden zorg – een afgezegd weekend 

bijvoorbeeld waardoor een kind toch niet mee was gegaan – waarvoor de ouders hadden betaald, 

vanuit de stichting weer werd terugbetaald aan de ouders. Kortom, in die tijd was het gebruikelijk 

en toegestaan dat er ofwel per bank ofwel in cash kon werd betaald. Wanneer er soms tekorten 

waren (de formele aanvraag van een PGB kon nog wel eens een paar weken duren, terwijl het kind 

met zijn ouders op de stoep stond om mee te gaan), dan wilde verzoekster dit ook nog wel eens 

voorschieten. Zij wist altijd de eindjes aan elkaar te knopen. 

 

6. Verzoekster is ten onrechte op 18 april 2014 door Rechtbank Midden-Nederland onherroepelijk 

veroordeeld voor PGB-fraude. De “fraude” bestond daaruit dat verzoekster bedragen zou hebben 

onttrokken en misbruik gemaakt zou hebben van de ruimte in de PGB’s. Met de beste wil van de 

wereld valt niet te begrijpen hoe de bovenomschreven door de Staat zelf  aangegeven en 

uitgevoerde werkwijze als ‘fraude’ kan kwalificeren. Integendeel. In de kern gaat het er bij fraude 

immers om dat iemand bij een ander door een specifieke, voldoende ernstige vorm van bedrieglijk 
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handelen een onjuiste voorstelling in het leven heeft willen roepen om daarvan misbruik te maken. 

Dit is hier niet het geval geweest. 

a. Ten eerste is er niemand financieel benadeeld (ook de belastingbetaler en de Staat zelf niet) 

maar is juist iedereen bevoordeeld, de kinderen voorop, alleen niet wederrechtelijk maar met 

instemming van en aanmoediging door de Staat.  

b. Verzoekster heeft verder niemand misleid. Iedereen - met inbegrip van de publieke instanties 

werkte samen volgens vaste gewoonte en de instructies van het Zorgkantoor. Juist de 

Bureaus Jeugdzorg en instellingen van de Staat hiervan financieel profiteerden doordat zij de 

kinderen op een ‘verantwoorde’ manier kwijt konden bij verzoekster tegen lage kosten. 

Iedereen, ook de ouders, was op deze manier solidair om meer kinderen te helpen, terwijl de 

reguliere instellingen hun opbrengsten konden maximaliseren, door voorrang te geven aan 

lucratieve kinderen. 

c. Verzoekster heeft verder zelf geen enkel voordeel verkregen en ook de betrokken ouders niet, 

laat staan dat er onrechtmatig voordeel is genoten, in de zin dat verzoekster of ouders zijn 

bevoordeeld. 

d. Volgens de eigen definitie van het Openbaar Ministerie (hierna: ‘OM’) is er dan geen sprake 

van fraude. Dat blijkt genoegzaam uit de eigen website 

https://www.om.nl/onderwerpen/fraude, waar staat: 

 
Financieel-economische criminaliteit is een ernstig maatschappelijk probleem dat burgers, 

ondernemingen en de overheid financieel benadeelt. Fraude is 'opzettelijke misleiding om 

onrechtmatig voordeel te verkrijgen'. 

 

Voorbeelden van fraude zijn: 

• Oplichting 

• Vastgoedfraude 

• Faillissementsfraude 

• Fraude met zorggelden 

• Witwassen van verkregen fraudegeld 

 

Fraude verstoort het economische verkeer tussen burgers onderling en ondermijnt het 

vertrouwen in de overheid. Ook de integriteit van stelsels als de financiële markten en het 

zorgstelsel lijdt eronder. De bestrijding van fraude is daarom één van de prioriteiten van 

het Openbaar Ministerie. 

 

Samenwerking 

Strafrecht alleen kan fraudeproblemen niet oplossen. Om effectief op te treden tegen fraude werkt 

het Openbaar Ministerie daarom samen met toezichthouders en brancheorganisaties. 

De overheid treedt zo veel mogelijk als één geheel op tegen fraude. Zo pakt het Openbaar 

Ministerie bijvoorbeeld zaken op waar een signaalfunctie van uitgaat. Daarnaast zoekt het 

Openbaar Ministerie samenwerking met bestuurlijke toezichthouders, bedrijven en burgers. En 

deelt het kennis en informatie uit strafrechtelijke onderzoeken met anderen. 

 

7. Er is dus geen sprake van wederrechtelijke bevoordeling geweest, niet van verzoekster, niet van 

ouders en niet van de kinderen. De enige bevoordeling was dat er kinderen geholpen konden 

worden die anders aan hun lot zouden zijn overgelaten of opgesloten, met alle risico’s van dien (met 

inbegrip van zelfmoord). Ook hier had het OM kunnen en moeten concluderen tot niet strafbaarheid 

vanwege het handelen op humanitaire gronden.  

 

8. De fraude was er dan ook niet. Die fraude is een fantasieverhaal en bewust gecreëerd door het OM. 

Het nieuwe feit dat herziening rechtvaardigt, is dat achteraf de puzzelstukjes kunnen worden gelegd, 

waardoor is komen vast te staan dat het OM willens en wetens tot vervolging over is gegaan 

vanwege een fictief tekort van € 700.000 – in werkelijkheid dus een tekort van € 0 –, maar dat 

achteraf is gebleken dat dit tekort niet anders was dan een door het OM zelf compleet gefabriceerd 

en geframed verhaa. In feite is de procedure bij Rechtbank Midden-Nederland één groot politiek 

schowproces geweest. Al het geld is namelijk verantwoord. Dat wist OvJ Vermaseren, maar zij heeft 

om haar moverende redenen tegen beter weten in het fantasieverhaal van fraude (eerste miljoenen, 
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later tonnen) volgehouden, tot de dag van vandaag. Er was dus ook geen geld over voor verzoekster 

om te vergokken. Verzoekster heeft derhalve ook geen UWV-fraude gepleegd.  

 

9. Er is verder geen sprake geweest van valsheid in geschrifte door verzoekster, zoals het OM wil 

doen voorkomen, want haar handelwijze was niet verwijtbaar. Het enige wat verzoekster gedaan 

heeft is de ruimte binnen de PGB’s benutten op grondslag van solidariteit, wat een vaste gewoonte 

was en door de overheid zelf werd aangemoedigd en gefaciliteerd. Het OM had onder die 

omstandigheden kunnen en moeten concluderen tot niet strafbaarheid vanwege het handelen op 

humanitaire gronden.  

a. Verzoekster volgde de gewoonte en verkeerde daarbij bovendien op dit punt min of meer in 

een dwangpositie. Immers, had zij niet meegewerkt aan de – door het zorgkantoor en andere 

uitvoeringsinstanties van de Staat als hiervoor genoemd – gehanteerde werkwijze, waarbij 

bepaalde kinderen alleen nog bij haar konden worden ondergebracht,  dan zouden die 

kinderen worden uitgesloten van de zorg. De meer lucratieve kinderen van de wachtlijsten 

gingen immers toch wel voor bij de reguliere instellingen, dus de voor verzoekster bedoelde 

kinderen zouden dan zomaar op straat zijn komen te staan of zouden worden opgesloten in 

gesloten zorginstellingen (jeugdgevangenissen), in beide gevallen zonder zorg. Het is een feit 

van algemene bekendheid dat de kinderen in gesloten instellingen een verhoogd risico lopen 

op: institutioneel geweld, verwaarlozing, sexueel misbruik en zelfmoord (zie onder andere 

Rapport Commissie Samson, 'Omringd door zorg, toch niet veilig' (2013) en Rapport 

Commissie De Winter, Onvoldoende beschermd. Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 

1945-heden’ (2019)).  

b. Het kan onder die omstandigheden verzoekster niet worden verweten dat zij de moreel juiste 

keuze maakte om de kinderen te beschermen van dergelijke risico’s door op deze wijze de 

eindjes aan elkaar te knopen binnen de beperkingen van de PGB-budgetten. Het past de Staat 

dan niet om achteraf zulke harde verwijten te maken over fraude of valsheid in geschrifte.  

c. Feitelijk werd verzoekster – bij gebreke van een andere passende oplossing – via de morele 

band (schuldgevoel en inzet voor de kinderen) gedwongen vanuit de Staat (zorgkantoren en 

instellingen) om hieraan mee te doen, zie artikel 365 Sr: De ambtenaar die door misbruik van 

gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf 

van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. 

d. Naast de morele grond rustte op verzoekster ook een wettelijke verplichting – althans een 

wettelijke bevoegdheid danwel subsidiair een verplichting tot belangenafweging – om te 

handelen zoals zij heeft gedaan. Het OM heeft in die zin een evident onjuiste maatstaf 

aangelegd, althans de wet niet toegepast. Immers, op alle betrokkenen, verzoekster incluis, 

zou een conflict ontstaan tussen de aangegeven werkwijze van het Zorgkantoor enerzijds (met 

inbegrip van het schuiven van PGB-ruimte, en de daartoe benodigde opmaak van facturen in 

de periferie van artikel 225 Sr, valsheid in geschrifte) en anderzijds aansturen op formalistisch, 

bureaucratisch correct PGB-gebruik de deur naar het misdrijf van artikel 255 Sr wagenwijd 

open te zetten door de zorg te onthouden aan kinderen die de hulp hard nodig hadden, en 

hen aan hun lot over te laten. Hij die opzettelijk iemand tot wiens onderhoud, verpleging of 

verzorging hij krachtens wet of overeenkomst verplicht is, in een hulpeloze toestand brengt of 

laat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde 

categorie. 

 

10. Anders gezegd: met de veroordeling heeft de Staat jurisprudentie gecreëerd, waarbij het van 

hulpverleners wordt gevraagd dat zij willen en wetens kinderen laten stikken en dat kinderen door 

hen willens en wetens in een gevaarlijke, hulpeloze en schadelijke toestand worden gebracht.  

a. Hiermee heeft de Staat voor deze groep kinderen artikel 255 Sr uitgehold. Verzoekster moest 

dus – achteraf volgens het oordeel van de rechter van Rechtbank Midden-Nederland – maar 

beter artikel 255 Sr schenden en zelfs zelfmoord op de koop toenemen. De rechter dwingt 

verzoekster om liever dat misdrijf te plegen. 

b. Dit oordeel is niet slechts moreel onbegrijpelijk, maar ook juridisch onbegrijpelijk.  
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c. In elk geval is er geen kenbare belangenafwegingen gemaakt, tussen enerzijds het belang van 

de kinderen (thuisplaatsing op termijn, geen verhoogd risico op zelfmoord en geen hulpeloze 

toestand) en het belang van een onvolkomen administratie om meer hulp mogelijk te maken 

voor minder geld. 

 

11. Het is verder volstrekt ongeloofwaardig dat verzoekster zichzelf zou hebben willen verrijken of  

ouders zou hebben willen verrijken ten koste van de kinderen. Zij had er geen tijd voor, geen 

belangstelling voor en geen geld voor. Zij leefde voor die kinderen en alles wat zij deed was gericht 

om hen te helpen, vaak ten koste van zichzelf. Bovendien, indien verzoekster op die manier zou 

hebben willen frauderen met PGB’s had zij dat toch ook veel slimmer hebben gedaan, en dat 

hebben geprobeerd te verbergen. Ook had zij bijvoorbeeld de ‘ANBI’-status kunnen aanvragen, wat 

fiscaal erg interessant zou zijn geweest en bovendien de deur open zette naar donaties en 

subsidies. Dit deed zij niet. Zij handelde op een afgestemde, volledig open en transparante en voor 

alle betrokkenen kenbare wijze en conform instructie van het Zorgkantoor, waarbij de bankmutaties 

op de rekeningen die bij de eerste de beste controle door FIOD/OM/Inspectie SZW via de eigen 

bankafschriften zouden worden aangetroffen.  

 

12. Achteraf is verder gebleken dat de vermeende fraude is gefabriceerd en geconstrueerd via (1) het 

bewust achterhouden van de administratie en (2) valse getuigenverklaringen, daarbij geholpen door 

een overijverige, fantasierijke OvJ - mr. H.C. (Eline) Vermaseren - met haar team die het OM wilden 

laten ‘scoren’ en de PGB-fraudes op de kaart wilden zetten en daartoe alle feiten verdraaiden, 

verzonnen en uit verband trokken, in een onderzoek onder de spannende codenaam “Curio”. 

Daarbij is verzoekster opzettelijk ten val gebracht door het samenspel van een aantal personen, 

kennelijk met de zegen van VWS en Justitie & Veiligheid die ook hun eigen belangen hadden, zeker 

in 2013 toen de decentralisatie werd voorbereid. Twee van hen zagen aanvankelijk hun kans schoon 

om het grote succes van verzoekster naar zich toe te trekken door een vijandige ‘bedrijfsovername’, 

en kregen vervolgens de wind in de rug doordat Staatssecretaris Martin van Rijn onder druk kwam 

vanwege echte PGB-fraudes en de opmaat naar de decentralisatie waardoor er vanuit de Staat ‘een 

voorbeeld moest worden gesteld’. Toen kreeg het proces een politiek karakter. Al met al is gebruik 

gemaakt van de netwerken binnen de twee Ministeries en verzonnen de ‘getuigen’ listige 

kunstgrepen en een samenweefsel van verdichtsels om verzoekster in diskrediet te brengen. Deze 

personen zijn achteraf goed ‘beloond’ en spelen nog steeds vooraanstaande rol op het terrein van 

VWS en Justitie & Veiligheid. Ook de media heeft zich niet onbetuigd gelaten, tot op de dag van 

vandaag. 

 

13. Als gevolg hiervan werden 150 ouders en hun kinderen gedupeerd. Zij kwamen zonder zorg te 

zitten.  

 

14. Verzoekster is op basis van valse getuigenverklaringen ten onrechte veroordeeld, en gedurende 

die tijd al die tijd sowieso onbegrijpelijk hard en disproportioneel ‘aangepakt’ door de Staat. Dit is 

nog steeds het geval.  
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Uitspraak Rechtbank Midden-Nederland d.d. 18 april 2014 

15. Verzoekster is op 12 april 2013 gearresteerd en lange tijd in detentie gehouden. Op 18 april 2014 

is zij door de Rechtbank Midden-Nederland veroordeeld in zaaknummer 16/993500-13 (P), 

gepubliceerd op rechtspraak.nl onder nummer ECLI:NL:RBMNE:2014:1493. Verzoekster vordert 

herziening van deze uitspraak (Productie 1: Uitspraak Rechtbank Midden-Nederland d.d. 18 april 

2014). 

 

Kopje op rechtspraak.nl  
De rechtbank acht bewezen dat verdachte fraude heeft gepleegd met persoonsgebonden budgetten. De 

rechtbank achtte de vrouw daarnaast schuldig aan het doen van onjuiste belastingaangifte, 

uitkeringsfraude en witwassen van het gefraudeerde geld, een bedrag van bijna 674.000 euro. Een 

aanzienlijk deel van het geld werd besteed aan gokken. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een 

gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. 

 

Citaat 1. Gewijzigde tenlastelegging 
De gewijzigde tenlastelegging vermeldt  de verdenking van, kort en feitelijk weergegeven, de volgende 

feiten, namelijk dat verdachte: 

feit 1: in de periode van 1 september 2008 tot en met 28 februari 2013 in Almere en/of Amersfoort, al dan 

niet samen met anderen, valsheid in geschrift heeft gepleegd in het kader van de verantwoording van 

Persoonsgebonden Budget (hierna: PGB) door op meer dan 

10 verantwoordingsformulieren in strijd met de waarheid meer verleende zorg te verantwoorden dan er in 

werkelijkheid aan zorg in verleend; 

feit 2: in de periode van 1 januari 2008 tot en met 22 juli 2011 in Almere en/of Amersfoort en/of Apeldoorn, 

al dan niet samen met een ander, onjuiste aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan over jaren 2008 

en 2009 door een te laag bedrag aan inkomsten op te geven; 

feit 3: in de periode van 28 februari 2011 tot en met 20 maart 2013, al dan niet samen met een ander, in 

Almere en/of Amersfoort en/of Apeldoorn geen aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan over de jaren 

2010 en 2011; 

feit 4: in de periode van 1 januari 2008 tot en met 12 april 2013, al dan niet samen met een ander, in 

Almere uitkeringsfraude heeft gepleegd door niet te voldoen aan haar informatieverplichting en niet te 

melden aan het UWV dat zij inkomsten uit arbeid ontving, terwijl zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering 

ontving. 

feit 5: in de periode van 1 januari 2008 tot en met 12 april 2013 in Almere en/of Amersfoort en/of Apeldoorn, 

al dan niet samen met een ander, zich schuldig heeft gemaakt aan (primair) gewoontewitwassen of 

(subsidiair) schuldwitwassen. 

  

Citaat 2. Strafbare feiten 
Het bewezenverklaarde levert de navolgende strafbare feiten op: 

feit 1: medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd; 

feit 2: opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist of onvolledig doen, terwijl het feit 

er toe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, meermalen gepleegd; 

feit 3: opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte niet doen, terwijl het feit er toe strekt dat te 

weinig belasting wordt geheven, meermalen gepleegd; 

feit 4: in strijd met een hem bij of krachtens wettelijk voorschrift opgelegde verplichting, opzettelijk nalaten 

tijdig de benodigde gegevens te verstrekken, terwijl het feit kan strekken tot bevoordeling van 

zichzelf, en terwijl hij weet dat de gegevens van belang zijn voor de vaststelling van zijn verstrekking of 

tegemoetkoming, dan wel voor de hoogte of de duur van een dergelijke verstrekking of tegemoetkoming, 

meermalen gepleegd; 

feit 5 primair: gewoontewitwassen. 

 

Citaat 3. Het oordeel van de rechtbank 
De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de 

omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is 

gebleken. 

Verdachte heeft gedurende een aantal jaren gefraudeerd met PGB-geld. PGB-geld dat niet werd 

besteed aan de zorg voor het kind waarvoor het was toegekend, werd verdeeld tussen verdachte en 

verschillende budgethouders. Om dit te verantwoorden werden valse facturen en valse 

verantwoordingsformulieren opgemaakt waarin zorg werden verantwoord die in werkelijkheid niet aan het 
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betreffende kind werd verleend. Dit is vaak op initiatief van verdachte gebeurd. Verdachte heeft dit geld 

op haar privérekening laten storten en een deel daarvan weer terug gestort naar de privérekening van de 

budgethouders. Uit de dossierstukken en hetgeen ter zitting is besproken is aannemelijk geworden dat 

door budgethouders geld dat ‘over’ was, is besteed aan een ander doel dan waarvoor dit geld was 

bestemd. 

Door zo te handelen heeft verdachte misbruik gemaakt van het stelsel van sociale voorzieningen en 

is het PGB mede door het handelen van verdachte in een slecht daglicht komen te staan. Verdachte heeft 

voor het plegen van deze fraude gedurende lange tijd op aanzienlijke schaal valse documenten 

opgemaakt. 

Een aanzienlijk deel van dit bedrag heeft verdachte besteed aan gokactiviteiten. Verdachte heeft op deze 

manier het door misdrijf verkregen PGB-geld ‘witgewassen’ en hiermee de integriteit van het financiële en 

economische verkeer aangetast. Ook de bedragen die zijn terug gestort naar de budgethouders zijn 

witgewassen. 

Verder heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan belastingfraude over de jaren 2008 en 2009 door een 

bedrag van ruim € 75.000,00 aan inkomsten die zij heeft ontvangen voor zorgverlening aan haar zoon niet 

op te geven aan de belastingdienst. Over 2010 en 2011 heeft zij in het geheel geen aangifte 

inkomstenbelasting gedaan. 

Door dit alles is te weinig belasting afgedragen aan de Staat. Belastingen dragen in belangrijke mate 

bij aan de financiering van de kosten die inherent zijn aan de Nederlandse samenleving. Door dergelijk 

handelen wordt ook het algemeen vertrouwen in het belastingsysteem geschaad, een systeem 

waarbinnen sprake zou moeten zijn van eerlijke lastenverdeling. 

Ook heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan uitkeringsfraude, door opzettelijk geen melding te maken 

van inkomsten die zij ontving voor zorgverlening voor haar zoon [S] en het salaris dat zij kreeg voor haar 

werkzaamheden voor de Stichting. Een uitkering is bedoeld om mensen, die om wat voor reden dan ook 

niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien, te verzekeren van een aanvaardbaar inkomen. Door hierover 

geen informatie te verstrekken heeft verdachte de overheid de mogelijkheid ontnomen om te onderzoeken 

of verdachte recht had op een uitkering. 

Dit alles neemt de rechtbank verdachte bijzonder kwalijk. Te meer nu verdachte voor haar gedrag 

niet zelf de volle verantwoordelijkheid neemt, maar dit afschuift op anderen.  

Nog daargelaten of vast komt te staan of één of meerdere medewerkers van het Zorgkantoor op de hoogte 

waren van het aanwenden van PGB-geld voor andere kinderen, evident is dat het opstellen van valse 

documenten niet is toegestaan en dat evenmin is toegestaan dat PGB wordt aangewend voor gokken en 

andere privé-uitgaven. 

Op dergelijke feiten kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een 

gevangenisstraf. 

De rechtbank heeft kennis genomen van het op verdachte betrekking hebbende uittreksel uit het justitieel 

documentatieregister d.d. 31 januari 2014. Verdachte is niet eerder voor strafbare feiten veroordeeld. 

Ten aanzien van feiten 1 en 5 is geen sprake van een voortgezette handeling nu niet aannemelijk is 

geworden dat aan deze feiten één wilsbesluit ten grondslag ligt. 

Ook zal geen strafvermindering volgen als gevolg van onherstelbare vormverzuimen nu deze niet zijn 

gebleken, zoals hiervoor reeds is overwogen bij de bespreking van de ontvankelijkheid van het Openbaar 

Ministerie. 

De rechtbank acht, alles overwegend, een gevangenisstraf voor de duur van 20 maanden, met aftrek van 

het voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, passend en geboden. 

De rechtbank ziet geen aanleiding om verdachte te verbieden om te (blijven) werken in de (AWBZ-) 

zorgverlening, maar zij is wel van oordeel dat verdachte verre moet blijven van de financiële 

verantwoording ervan. De rechtbank zal dan ook geen beroepsverbod met het daarop toeziend 

reclasseringstoezicht aan verdachte opleggen, zoals is gevorderd door de officier van justitie. Wel zal de 

rechtbank, gelet op het feit dat verdachte vooralsnog voornemens is om in de zorgverlening te (blijven) 

werken en gezien de aard van de strafbare feiten, een proeftijd opleggen van drie jaren. Verdachte zal 

gedurende langere tijd ervan doordrongen moeten blijven dat een nieuw vergrijp vergaande gevolgen voor 

haar zal hebben. 

 

Citaat 4. Strafoplegging 
Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 20 (twintig) maanden. 

Beveelt dat de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en 

in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal 

worden. 

Beveelt dat een gedeelte, groot 6 (zes) maanden, van deze gevangenisstraf niet zal worden ten uitvoer 

gelegd, tenzij later anders wordt gelast. 
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Stelt daarbij een proeftijd van 3 (drie) jaren vast. 

De tenuitvoerlegging kan worden gelast indien veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd aan een 

strafbaar feit schuldig maakt. 

 

Achtergrond jeugdwet 

16. De veroordeling had plaats tegen een achtergrond van transitie: 

a. door heel Nederland werden gezinshuizen opgericht en als commerciële ondernemingen 

werden ingeschreven in de Kamer van Koophandel in het licht van de aanstaande 

decentralisatie van de Jeugdzorg.  

b. Vanaf 2011 mochten kinderen niet meer geplaatst worden bij particuliere instellingen, maar 

dit gebeurde toch vanwege de hoge kosten en slechte kwaliteit dienstverlening via Jeugdzorg.  

c. Stichting Vrienden van Tom was zo’n particulier initiatief. Het was zelfs een van de grootste 

particuliere initiatieven voor autistische en gedragsgestoorde kinderen in Nederland.  

d. De Persoons Gebonden Budgetten (PGB’s) werden weggehaald bij de Zorgkantoren en 

ondergebracht bij  de Sociale Verzekerings Bank (SVB).  

e. Staatssecretaris van Rijn van VWS lag onder vuur vanwege de (echte) PGB-fraudes.  

f. Jeugdzorg lag onder vuur vanwege de misstanden en voorbereidingen waren in 2013 aan de 

gang voor de decentralisatie.  

 

17. Het OM heeft er alles aan gedaan om de waarheidsvinding te blokkeren. Feitelijk heeft OvJ 

Vermaseren naar een gewenste uitkomst (veroordeling) toegewerkt en zij maakte de 

waarheidsvinding daaraan ondergeschikt. Zij heeft daarbij ontlastend materiaal bewust buiten de 

zaak gehouden. OvJ Vermaseren was uitsluitend doende met een eenzijdige, selectieve presentatie 

van de zaak en met het creëren van een valse voorstelling van zaken: 

a. Bij de getuigenverklaringen die de aanleiding geweest van het strafrechtelijk onderzoek (ex 

vennoot en de boekhouder) moesten kanttekeningen worden geplaatst ten aanzien van de 

geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid. Dit is niet gedaan. 

b. Er heeft een eenzijdige selectie plaatsgevonden allerlei tapgesprekken, waarbij deze niet 

woordelijk en slechts gedeeltelijk weergegeven. 

c. Het verzoek om de missende administratie, waarbij de vermeende toegeëigende gelden 

waren verantwoord, werd compleet genegeerd. Die administratie was namelijk verduisterd 

door de boekhouder die met een concurrent was ‘meegegaan’ (zie hierna), en na 

inbeslagname door FIOD/OM was deze door het OM achtergehouden en niet gebruikt. De 

administratie kwam pas achteraf, na de strafzaak, weer boven water en eindelijk weer in het 

bezit van verzoekster. 

d. Getuigen die de onjuistheid van de afgelegde verklaringen van de gewezen vennoot en 

boekhouder konden aantonen, mochten niet worden gehoord, in het bijzonder voogden uit de 

jeugdzorg maar ook de heer Ton Kriek, manager afdeling PGB van het Zorgkantoor 

Amersfoort. Met hem had verzoekster elke dag overleg over lopende zaken.  

 

18. Ondertussen werden ernstige treiterijen en intimidaties tegen verzoekster gefaciliteerd of in elk 

geval gedoogd door OvJ Vermaseren. Dit heeft de verdediging geschaad, omdat verzoekster ook 

menselijk gezien volledig kapot werd gemaakt. Denk aan ernstige misstappen en treiterijen van het 

OM zoals: 

• het hele dossier was gelekt naar “De Telegraaf”, zodat journalisten op 12 april 2013 al 

aanwezig waren bij de arrestatie voordat het politieteam (met een overmacht van 30 

politiemensen) was gearriveerd.  

• dat ouders stukken uit het strafdossier kregen toegestuurd (interviews), met naam en 

toenaam, en vaak niet betrekking hebben op hen zelf maar andere ouders.  

• dat de regiezitting van 19 juli 2013 werd uitgezonden op de NOS-journaal op 20 juli 2013. 

• dat de minderjarige dochter van verzoekster werd afgebeeld op de voorpagina van een 

zaterdageditie van De Telegraaf.  

b. Desondanks heeft de rechtbank geweigerd het OM niet-ontvankelijk te verklaren. 
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19. Al met al was sprake van één grote gecoördineerde actie om verzoekster op basis van framing en 

leugens ten val te brengen. Dit gebeurde met veel machtsvertoon en met behulp van de media. 

 

20. In werkelijkheid werden de PGB-gelden helemaal niet verdeeld tussen verzoekster en ouders om 

zichzelf en elkaar te verrijken, zelfs geen delen van PGB-gelden, maar werden de PGB-gelden 

maximaal werden ingezet ten behoeve van de kinderen zodat zij thuis konden blijven wonen of naar 

huis konden terugkeren, op de manier zoals hiervoor – zie Samenvatting – is uiteengezet. Dit blijkt 

uit de administratie, maar ook uit de verklaring van de heer Verklaring M. Molleman d.d. 9 januari 

2014 (Productie 2: verklaring van de heer Molleman). Hij heeft overigens ook verklaard dat er ook 

wel eens gepind werd met de privé pas van verzoekster voor zakelijke uitgaven. Ten slotte wordt 

dit ook bevestigd door de verklaring van de heer Dave Mostaard, een van de ouders, (Productie 3: 

verklaring van de heer D. Mostaard d.d. 9 november 2020). 

 

 

Onherroepelijkheid uitspraak  

21. De veroordeling van Rechtbank Midden-Nederland is onherroepelijk geworden.  

a. In eerste instantie hebben zowel OM als verzoekster in 2014 tijdig hoger beroep aangetekend. 

Echter, OvJ Vermaseren heeft aan verzoekster op enig moment een schikkingsvoorstel gedaan. 

Zij zou het hoger beroep intrekken als verzoekster dit ook zou doen. Dan zou verzoekster in 

vrijheid worden gesteld, maar zolang het hoger beroep nog liep, niet. De toenmalige advocaat 

Dikkerboom heeft verzoekster geadviseerd het voorstel van OvJ Vermaseren te accepteren. Dit 

advies was niet onbegrijpelijk, omdat de zaak – en de manier waarop alle grondrechten van 

verzoekster werden geschonden vanaf haar arrestatie (zie hiervoor)– in alle opzichten een te 

zware tol eiste. Op dat moment speelde:  

• verzoekster lijdt aan CPTSS (chronische post-traumatische stres stoornis) sinds ongeveer 

1995 en is daardoor ‘detentie-ongeschikt’. Dit was bekend bij alle instanties en normaliter 

zijn daar oplossingen als een enkelband voor mogelijk; 

• verzoekster was op dat moment maar liefst 60 kilo (!) afgevallen;  

• zij had hartproblemen, maar ondertussen werd medische behandeling niet (!) toegestaan; 

• de fasering werd tegengehouden waardoor zij 10 maanden in isolatie verbleef (zelfs na de 

uitspraak van 18 april 2014 verbleef zij in een huis van bewaring - 23 uur per dag 

opgesloten op de kamer - omdat er geen plaats zou zijn in een reguliere penitentiaire 

inrichting); 

• de kinderen van verzoekster waren bij de arrestatie achtergelaten, wat aanleiding was voor 

een poging tot een vooropgezette uithuisplaatsing van de kinderen (door een zorgmelding 

van mevrouw Van Doremalen, zie hierna), maar wat uiteindelijk toch niet is gebeurd omdat 

zij in de familiesfeer zijn opgevangen, en wat allemaal tot extra zorgen en stress heeft 

geleid; 

• de zoon van verzoekster kreeg geen benodigde zorg meer (nog steeds niet overigens) wat 

een grote bron van zorgen en stress vormt. 

b. Op advies van advocaat Dikkerboom heeft verzoekster dan ook ingestemd met het intrekken 

van het hoger beroep. Zij zat in een dwangpositie. Het kon niet anders. Er werd op verzoekster 

ingepraat. Bij dat advies werd door de advocaat de levensbedreigende situatie benadrukt, en 

ook werd verzoekster bang gemaakt door het vooruitzicht dat de straf in hoger beroep veel 

hoger uit zou kunnen vallen. Men wees daarbij op ongeveer 5 jaar maximale gevangenisstraf 

voor belastingfraude,  2 jaar voor UWV-fraude, en 3 jaar voor de PGB-fraude. Verzoekster zou 

dus nog wel 10 jaar in penitentiaire inrichtingen moeten doorbrengen en haar kinderen niet meer 

zien dan tijdens bezoekuren. Verder werd aan verzoekster voorgehouden dat ‘er altijd nog een 

herziening mogelijk was’. De suggestie werd gewekt, alsof dit een verlate hoger 

beroepsmogelijkheid zou zijn en vrij eenvoudig in te dienen op enig moment, bij nieuwe feiten. 

c. Door deze verschrikkelijke gebeurtenissen en de uitzichtloze situatie heeft verzoekster twee 

keer een zelfmoordpoging gedaan. Zij kon als moeder de gedachte niet verdragen dat haar 

kinderen nog vele jaren zouden moeten lijden onder haar situatie, met slechts korte bezoekjes 

en telkens weer afscheid moeten nemen van elkaar. Beter zou het zijn als de kinderen op dat 



 
 
 
 

11 

moment maar een keer verdriet zouden hebben van het gemis van hun moeder, en verder 

zouden kunnen gaan met hun leven, zo redeneerde zij. Zo werd zij tot wanhoop gedreven door 

de Staat. Eén poging deed zij vóór het intrekken van het hoger beroep en één poging daarna. 

 

22. Nadat het hoger beroep werd ingetrokken is direct een datum in vrijheidsstelling bepaald 

(11 november 2014). Toen is verzoekster voorlopig in vrijheid gesteld (zij had op dat moment al 

meer dan 2/3 van de straf uitgezeten wat de dreiging van OvJ Vermaseren des te onbegrijpelijker 

maakte dat zij vast zou blijven zitten hangende het hoger beroep). Officieel kwam verzoekster vrij 

op 6 januari 2015.  

 

23. Er staan geen rechtsmiddelen meer open voor verzoekster tegen de uitspraak van de rechtbank 

Midden-Nederland.   

 

Aanloop naar herziening 

24. Verzoekster werd in Nederland al jaren geconfronteerd met heel veel getreiter, juist/ook getreiter 

van de zijde van de Staat. Dit getreiter kwam in de vorm van bijvoorbeeld:  

a. ’s avonds laat kwam de politie zomaar thuis aan de deur; 

b. zij werd gearresteerd (bijvoorbeeld toen verzoekster kwam getuigen in andere zaken in 

Nederland werd zij opgepakt); 

c. de media (SBS6, de Telegraaf) volgden de kinderen naar school; 

d. andere kinderen op school hebben de dochter van verzoekster (in het eindexamenjaar) onder 

schooltijd in groepsverband van achteren neergeslagen, omdat ze op de voorpagina van de 

Telegraaf had gestaan, met foto en al als illustratie bij het verhaal van haar moeder.  

e. bedreigingen, zoals:  

• telefonische bedreigingen, maar ook  

• een steen door het raam van de slaapkamer van het jongste kind (van de bedreigingen zijn 

aangiftes gedaan, maar die werden nooit in behandeling genomen). 

 

25. Advocaat Dikkerboom is vervolgens vrij snel weggegaan bij het advocatenkantoor en haar eigen 

advocatenkantoor begonnen. Privé en zakelijk ging het haar en haar echtgenoot – ook advocaat – 

voor de wind. 

a. In 2016 gaf advocaat Dikkerboom aan dat de weg naar herziening vrij stond. Dit, vanwege de 

vrijspraak van een aantal ouders die samen met verzoekster in staat van beschuldiging waren 

gesteld. Echter, zij weigerde vervolgens om de herziening in te dienen met de woorden “ik wil 

niet nog een keer je zaak verpesten”, maar ook omdat ze er geen toevoeging voor zou krijgen. 

Wel wilde ze de zaak weer oppakken zodra die zou worden terugverwezen naar het Hof.  

b. De opvolgende advocaat mr. J. (Job) Knoester komt er dan in 2016/2017maar steeds niet aan 

toe.  

c. Dan komt opvolgend advocaat mr. J.W. (Jaap-Willem) Roozemond er in 2017/2018 ook 

steeds maar niet aan toe.  

d. Verzoekster heeft opnieuw advocaat Dikkerboom benaderd die advocaat mr. K.A. (Klaas) 

Krikke aanbeveelt. Helaas komt ook hij sinds september 2018 steeds maar niet toe aan het 

indienen van een verzoek tot herziening. In november 2020 is hij zich bewust van het feit dat 

het allemaal lang duurt, maar wijst op de bewerkelijkheid van het grote dossier en het feit dat 

de toevoeging – ondanks de toekenning van extra uren – niet voldoende is om zonder nadere 

uiteenzetting van verzoekster zelf door te spitten. Bovendien zou hij nog graag een aantal 

stukken uit het archief van advocaat Dikkerboom ontvangen, voor wie dit ook nogal bezwaarlijk 

is. Verder heeft hij moeten wachten op een gedegen overzicht van de feiten en 

omstandigheden van verzoekster, en vraagt hij zich openlijk af of de zaak kansrijk genoeg is. 

Dat is wat hij nog verder wil – en moet – bestuderen.  

 

26. Zo gaan de jaren voorbij, terwijl verzoekster wacht op het indienen van een aanvraag tot herziening. 

Uiteindelijk besluit advocaat Nakad in november 2020 dan maar de zaak op te pakken, nadat zij 
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zich persoonlijk in de zaak heeft verdiept en heeft gesproken met verzoekster in Turkije, waar 

verzoekster op dit moment genoodzaakt is te verblijven.   

 

27. In oktober 2019 is ondertussen door de Staat een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd 

vanwege het openstaande bedrag ad + € 350.000 dat door de ontnemingsrechter is begroot (zie 

hierna). Echter, ook dat bedrag is – zoals hierna zal blijken –nooit ten goede gekomen van 

verzoekster, maar het is gewoon verantwoord in de administratie. Echter, het bedrog van het OM 

heeft ertoe geleid dat de verantwoording van de bedragen bewust buiten de strafzaak is gehouden. 

 

Grond voor herziening: novum 

28. Verzoekster is van mening dat er grond is voor herziening, nu er sprake is van een gegeven dat bij 

het onderzoek op de terechtzitting aan de rechter niet bekend was en dat op zichzelf of in verband 

met de vroeger geleverde bewijzen met de uitspraak niet bestaanbaar schijnt, zodanig dat het 

ernstige vermoeden ontstaat dat indien dit gegeven bekend zou zijn geweest, het onderzoek van 

de zaak zou hebben geleid, hetzij tot een vrijspraak van de gewezen verdachte, hetzij tot een 

ontslag van alle rechtsvervolging, hetzij tot de niet-ontvankelijkverklaring van het OM, hetzij tot de 

toepassing van een minder zware strafbepaling.  

 

29. Het nieuwe gegeven is dat er bedrog is gepleegd door het OM, die willen en wetens door een 

gefabriceerd fantasieverhaal – door listige kunstgrepen en een samenweefsel van verdichtsels – 

een veroordeling heeft weten uit te lokken. Dat gegeven was toen niet bekend en dit had ook niet 

bekend kunnen zijn. In feite is de procedure bij Rechtbank Midden-Nederland één groot politiek 

showproces geweest. Dat kon pas achteraf worden vastgesteld, aan de hand van het totaalplaatje 

van de nieuwe feiten en omstandigheden die achteraf in hun samenhang bezien, tot geen andere 

conclusie kunnen leiden van een politiek showproces gestoeld op bedrog.   

 

30. Aldus is er grote twijfel gerezen of de veroordeling wel terecht was. Sterker nog, het is duidelijk van 

niet. Verzoekster is opzettelijk ten val gebracht door een samenspel van verschillende personen die 

een sterke binding hebben met de ministeries van VWS en Justitie & Veiligheid vanwege het 

jeugdzorgdomein, tot de dag van vandaag. Zij hadden eigen belangen om verzoekster ten val te 

brengen en een veroordeling uit te lokken. Zij kregen vervolgens politiek de wind in de zeilen mee 

en verzoekster werd op oneigenlijke gronden als voorbeeld gesteld. Ook het OM had eigen 

belangen om een veroordeling uit te lokken. Er was sprake van belangenverstrengeling en 

bedrog. 

 

31. Het is duidelijk dat de rechter op 18 april 2014 tot een ander oordeel zou zijn gekomen als de 

werkelijke feiten tijdens het proces bekend waren geweest. Hij had tot niet-ontvankelijkheid danwel 

vrijspraak geconcludeerd. Hij had het OM op de vingers getikt voor de ernstige schendingen van de 

grondrechten van cliënte. Het bedrog van het OM blijkt uit de volgende nieuwe feiten en informatie 

die naderhand bekend zijn geworden. 

 

Nieuw feit 1: € 348.334 maximale bevoordeling/niet vergokt  

32. Nieuw feit 1: De ontnemingskamer van Rechtbank Midden-Nederland heeft op 17 november 2014 

het begrote bedrag van de vermeende bevoordeling, te weten € 674.000 teruggebracht naar 

€ 570,086 (zaaknummer 16/993500-13, gepubliceerd onder nummer ECLI:NL:RBMNE:2014:5815). 

Vervolgens heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 27 januari 2016 aan de hand van de 

wettige bewijsmiddelen vastgesteld dat het gaat om een bedrag van niet meer dan € 348.334. 

Verder constateert het Gerechtshof dat niet is gebleken dat verzoekster PGB-gelden zou hebben 

vergokt (Productie 4: uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 27 januari 2016 met 

parketnummer 21-007081-14 (ongepubliceerd)).  

a. Het hof leunt voor de conclusie van het restant bedrag op de verklaring van de ex-vennoot 

Saskia Moesbergen (zie hierna), een even gewillige als onbetrouwbare getuige in de zaak:  

Volgens de getuige werden de “overgebleven” gelden uit de PGB’s door de budgethouders 

overgemaakt naar de privé bankrekening van veroordeelde en vervolgens werd de helft van 
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deze gelden verdeeld tussen veroordeelde en de budgethouders die overgebleven budget 

hadden gestort. 

b. Dit is een compleet valse getuigenverklaring, waarmee ten onrechte de indruk werd gewekt 

alsof er een opzetje was tussen verzoekster en ouders waar beiden financieel beter van zouden 

zijn geworden. Dit was niet het geval.  

c. Volledigheidshalve zij vermeld dat er kennelijk een anonieme getuige is geweest die verzoekster 

zou hebben gezien in een casino aan de roulette tafel. Echter, verzoekster is niet bekend met 

roulette, en zij heeft nooit een gokverslaving gehad. Al helemaal nooit heeft zij grote sommen 

geld vergokt. Zij zou het verder nooit over haar hart verkrijgen om geld waarvan zij kinderen kon 

helpen, op dit soort manieren te verkwisten.  

d. Uit het verslag van een gehouden zitting bij het hof uit januari 2016 blijkt dat advocaat 

Dikkerboom aanwezig was, maar verzoekster in het buitenland verbleef. De Raadsvrouwe heeft 

opgemerkt dat er geen enkele achterliggende informatie was verstrekt over de berekening van 

een vermeend genoten voordeel van ongeveer zeven ton. Wat opvalt, is dat de woorden van 

de advocaat zijn ‘geframed’ in het PV waardoor het in de eerste alinea net lijkt alsof zij mee gaat 

in het verzonnen verhaal over het genoten ‘inkomen’ van maar liefst zeven ton, maar dat blijkt 

in de tweede alinea onjuist. Zij noemt alleen wat het OM heeft opgeschreven, maar zonder 

onderbouwing. Dit is allemaal giswerk en creativiteit van het OM zonder dat dit zelfs maar 

aannemelijk is gemaakt. Van een eerlijk proces is – zo blijkt ook hier weer – geen sprake. 

 
 

e. Vervolgens blijkt ook dat de enige betalingen die zijn gerelateerd aan een casino (het Oranje 

Casino) in totaal een bedrag van € 13.040,-- beslaan over een periode van vijf jaar. Dit gaat om 

gemiddeld € 2.600 per jaar. Daarbij is geen begin gemaakt van een specificatie van welke 

kosten precies; de werkelijke uitgaven betreffen voornamelijk eten en drinken tijdens de 

bezoeken/avonden uit (en dus niet geld dat daadwerkelijk ‘vergokt’ zou zijn). Verzoekster ging 

bovendien niet alleen en had geen gokverslaving. Bovendien lijkt het OM te vergeten dat 

verzoekster alle weken en weekends de verantwoordelijkheid had over honderden kinderen, 

waardoor zij helemaal geen tijd had om een gokverslaving erop na te houden. Bovendien leefde 

zij voor die kinderen en de hulp aan de kinderen was haar ‘verslaving’. Het is dus ook helemaal 

niet aannemelijk, temeer daar er van de vergokte ‘tonnen’ maar zo een klein bedrag is 

overgebleven. 
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f. De totale belachelijkheid en kwaadaardigheid van de stellingen van het OM blijkt ook hier. Er 

staan codes vermeld. Uit het dossier kan worden afgeleid dat het OM allerlei betalingen naar 

PSP-platforms (dit zijn door de financiële autoriteiten onder toezicht staande Payment Service 

Providers, die fungeren als kassa’s voor digitale betalingen) zoals Molly en Buckaroo heeft 

aangemerkt als betalingen naar goksites. (961) Het UWV was langs diezelfde lijn tot de 

constatering gekomen dat er voor € 535.556,00 vanaf de privérekening is ingezet op goksites, 

en het OM (2607) op gokken vanaf privérekening op € 570.086. In tweede instantie heeft het 

OM die absurde stelling niet teruggenomen, maar gesteld dat via de PSP’s indirect zou zijn 

betaald naar goksites. Gelukkig heeft het Hof ook die rare stellingen niet meer voor waar 

gehouden. Kortom: van een gokverslaving was nooit sprake. Dit is allemaal stemmingmakerij 

en framing geweest. Helaas heeft die negatieve beeldvorming zijn uitwerking niet gemist, zeker 

niet op het grote publiek via de opgetrommelde media. 

 

33. Het bedrag aan vermeende bevoordeling is derhalve niet meer dan € 348.334. 

 

Nieuw feit 2: € 223.350,23 maximale bevoordeling 

34. Nieuw feit 2:  

Het OM heeft verzuimd om de cash betalingen goed te onderzoeken die aan de hand van de 

administratie konden worden verantwoord. Het onderzoeksteam heeft verzaakt om uit te zoeken in 

hoeverre bij Center Parks contante betalingen zijn gedaan voor de kinderen (voor accommodatie 

en verblijf) vanuit de privé rekening van verzoekster. Center Parks heeft in het voorjaar van 2015 

een lijst verstrekt met specificatie van bedragen en verblijfsdata). Echter, verzoekster heeft toen het 

land verlaten en de procedures die sinds zijn gevoerd, niet meer meegemaakt. Zij was immers alles 

kwijtgeraakt: haar huis, haar werk, haar inkomen en haar kinderen en was genoodzaakt Nederland 

verlaten. Zij werd opgevangen door goede vrienden in het buitenland. De lijst is dus nooit ter sprake 

gekomen, anders dan een algemeen verzoek aan het OM – wat ook de taak is van het OM – om de 

beschuldiging niet lukraak te doen en wel de administratie goed uit te zoeken. Vervolgens heeft 

verzoekster daaruit zelf de betalingen vanuit haar privé rekening gehaald en onder elkaar gezet. Dit 

is uiteindelijk gebeurd. Het gaat om een bedrag van ongeveer € 124.983,77. Verzoekster heeft die 

informatie na haar vrijlating zelf moeten opvragen. (Productie 5: lijst van verantwoording van privé 

betaalde kosten aan Center Parks). Desgevraagd heeft de contactpersoon van Center Parks nog 

een verklaring afgelegd (Productie 6: verklaring de heer Eelco van Schellebeek d.d. 10 november 

2020).  

 

35. Het restant bedrag aan vermeende bevoordeling is dan na aftrek van die verantwoorde kosten niet 

meer dan € 223.350,23. 
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Nieuw feit 3: € 0 bevoordeling  

36. Nieuw feit 3: Het OM heeft bewust bepaalde administratie in zijn bezit, niet verantwoord. het grootste 

deel van de administratie van de stichting is direct bij arrestatie van verzoekster op 12 april 20013, 

in beslag genomen door FIOD/OM. Echter, de boekhouder, de heer Rob Assenberg, had een deel 

van de administratie van verzoekster gestolen en weigerde die terug te geven. Dan zou immers zijn 

eigen incompetentie en dubieuze handelwijze aan het licht komen. Dit wilde hij kennelijk vermijden 

(zie ook hierna). Verzoekster was op dat moment al anderhalf jaar verwikkeld in juridische 

procedures (civiel) tegen hem om de administratie aan haar af te geven. Dit deel van de 

administratie werd een week na de arrestatie van verzoekster in beslag genomen door FIOD/OM, 

maar vervolgens  door het OM en niet verwerkt. Pas veel later is dit achtergehouden deel van de 

administratie weer in handen gekomen van verzoekster, omdat het OM dit aan verzoekster heeft 

terugbezorgd.  

 

37. Voor de rechtszaak was dus slechts een deel van de administratie verwerkt door het OM en voorzien 

van zaaknummers en stickers. Een ander deel van de administratie is juist niet – kennelijk expres 

niet - verwerkt, en verzoekster kreeg dit achteraf geretourneerd, zonder zaaknummers en stickers. 

Verzoekster heeft achteraf uit de onverwerkte administratie een lijst laten opstellen met daarop alle 

cash opgenomen bedragen van de bankrekening van de stichting met bijbehorende 

verantwoording. Uit het overzicht blijkt dat het gaat om een totaal bedrag van  € 296.690,14 aan 

extra verantwoorde betalingen (Productie 7: lijst verantwoording “vermiste” administratie).  

a. Rob Assenberg was eind 2007/begin 2008 gestart als boekhouder bij Stichting Vrienden van 

Tom. Hij heeft vier kinderen, onder wie een autistische zoon. Een van de andere moeders had 

hem ooit gehad als boekhouder en had hem aanbevolen.  

b. De boekhouder is ontslagen in september 2011 door verzoekster toen bleek dat hij als 

boekhouder nu ook ‘was meegegaan’ met mevrouw Saskia Moesbergen van de “Stichting 

Zussen en Zorg.”  

• In januari 2011 was verzoekster namelijk met mevrouw Saskia Moesbergen een 

vennootschap onder firma gestart “Onzichtbaar Anders”, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer KVK 32163914. Moesbergen was ook een ouder van een kind 

met een PGB die sinds 2009 onder de hoede was van verzoekster. Zij kenden elkaar dus 

al ongeveer twee jaar. Verzoekster heeft recidiverende kanker en zou in maart 2011 

worden geopereerd. De organisatie groeide zo hard, dat het teveel wordt voor één 

persoon en Moersbergen wilde graag samen de organisatie verder brengen. 

• Echter, al snel - al in mei 2011 - verlaat Saskia Moesbergen de v.o.f. alweer omdat zij het 

naar eigen zeggen niet kon combineren met werk en prive. Tijdens het eindgesprek moet 

zij hierom zelfs huilen, zo naar vond zij dit voor verzoekster. De boekhouder Rob 

Assenberg was bij dat gesprek aanwezig.  

• Vijf dagen na naar uitschrijving als bestuurder en vennoot bij de Kamer van Koophandel, 

pint Saskia Moesbergen € 5.000 van de rekening van de v.o.f. Ook neemt zij een van de 

twee nieuwe auto’s mee van de v.o.f. inclusief de betalingsverplichtingen, en verder een 

laptop en een mobiele telefoon. Dit alles zonder overleg. Dit bedrag is door het OM ook 

niet gecorrigeerd op het totaal. 

• Saskia Moesbergen stelt zich op het standpunt dat het redelijk is dat zij 50% van het bedrijf 

van Stichting Vrienden van Tom – ouders, kinderen, netwerk, PGB’s, medewerkers – in 

handen krijgt (op de titel “vereffening”). In juni 2011 vond de boekhouder toch ook dat 

vereffening ‘redelijk’ was en hij heeft op 23 juni daartoe een verdeling op papier gezet 

waarbij Moesbergen na 4 maanden 50% van de Vrienden van Tom mee zou krijgen 

(Productie 9: Vereffeningsdocument v.o.f. Onzichtbaar Anders d.d. 23 juni 2011). 

Toen verzoekster dat weigerde, heeft Saskia Moesbergen enige weken later procedures 

aangespannen ter vereffening. De boekhouder trad daarbij op als procesgemachtigde van 

Moesbergen. Vragen over belangenverstrengeling ontweek hij daarbij of beantwoordde 

hij ontkennend. 

• In de zomervakantie juni/juli 2011 krijgt verzoekster verder nog een telefoontje van een 

medewerkster van kantoor (tevens een van de ouders) met de boodschap: Moesbergen 
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is voor zichzelf begonnen en heeft heel het netwerk benaderd. Haar nieuwe organisatie 

heet Zussen in Zorg. Kort daarna bleek dat Rob Assenberg ook de boekhouder van 

Zussen in Zorg was. Na de vakantie confronteert verzoekster de boekhouder met zijn rol 

en sprak hem aan op belangenverstrengeling. Hij zag dat niet zo. Verzoekster nam een 

accountant in Zeewolde in de arm. Hij gaf direct aan dat er veel mis was met de 

administratie en dat er veel gegevens ontbraken, die zijn opgevraagd, maar dat er nog 

over afgifte werd geprocedeerd. Blijkens het Proces-verbaal van de zitting d.d. 10 februari 

2014 is Assenberg door Rechtbank Midden-Nederland gedwongen tot afgifte van de 

administratie, en dat de comparitie op 14 mei 2014 zou worden vervolgd.  

• Overigens wilde Moesbergen geen kinderen zorg bieden als het PGB ontoereikend was, 

waardoor kinderen bijvoorbeeld op het laatste moment niet mee mochten naar een 

weekend weg. Dit bleek al snel tot grote klachten en consternatie te leiden bij Zussen in 

Zorg (inmiddels uitgeschreven uit de Kamer van Koophandel). 

c. Achteraf gezien is de conclusie gerechtvaardigd dat Saskia Moesbergen en Rob Assenberg 

hebben samengespannen zodat Saskia Moesbergen een belangrijk deel van de organisatie 

van verzoekster kon ‘wegkapen’, en dat Assenberg te kwader trouw de administratie heeft 

verduisterd. Immers, Stichting Zussen in Zorg blijkt achteraf al in april 2011 te zijn 

ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Dit wijst erop dat Saskia Moesbergen heeft 

gehandeld met voorbedachten rade. Het was dus helemaal niet zo dat Moesbergen het niet 

aan kon vanwege de balans werk en privé. Zij was achter de schermen al lang bezig om een 

vijandige overname te realiseren, samen met de boekhouder. Assenberg heeft maximale 

schade aan verzoekster aangericht, doordat hij drie jaar lang heeft geweigerd om de 

administratie terug te geven, of zelfs maar een kopie te verstrekken. Verzoekster heeft alles 

gedaan wat binnen haar mogelijkheden lag en heeft de administratie na tussenkomst van de  

 

38. Het restant bedrag aan vermeende bevoordeling was € 223.350,23. Had het OM de boekhouding 

wel netjes verwerkt, en het totaalbedrag van € 296.690,14 aan extra verantwoorde betalingen uit 

de administratie meegenomen, dan was aanstonds gebleken dat er helemaal geen sprake was van 

een bevoordeling door verzoekster uit PGB’s.  

 

39. Zij had per saldo dus € 0 naar zichzelf toegetrokken om zichzelf te bevoordelen. Integendeel, 

verzoekster heeft zichzelf niet bevoordeeld. Al het geld is wel degelijk verantwoord, maar expres 

buiten de zaak gehouden. Dat wist OvJ Vermaseren, maar zij heeft om haar moverende redenen 

tegen beter weten in het fantasieverhaal van fraude (eerste miljoenen, later tonnen) volgehouden, 

tot de dag van vandaag.  Er was dus ook geen geld om te vergokken. Verzoekster heeft derhalve 

ook geen UWV-fraude gepleegd.  

 

WAARVAN AKTE! 

 

Nieuw feit 4 € 5.000 extra niet verantwoord  

40. Nieuw feit 4: een bedrag van € 5.000 is niet verantwoord buiten schuld of toedoen van verzoekster, 

maar door het OM. Vast staat dat ook dit bedrag niet ten goede is gekomen aan verzoekster. 

a. Op het moment van arrestatie op 12 april 2013 was verzoekster op weg naar Walibi, waar 

groepen kinderen een dag zouden doorbrengen, met een bedrag aan cash geld ad € 5.000 

voor de begeleiders voor de betaling van de toegang, eten en drinken en de bungalows. 

b. Dit bedrag stond op de lijst van in beslag genomen goederen (Productie 10: Lijst OM in 

beslag genomen goederen). Echter, het bedrag is niet verwerkt door het OM. Ook ontbrak 

het bedrag op het overzicht van (de opbrengst van) geveilde zaken.  

c. Het bedrag was “kwijtgeraakt” door het OM zelf. Dit kan verzoekster niet worden toegerekend.  

 

41. Het is onbegrijpelijk dat OvJ Vermaseren ook dit bedrag buiten de zaak heeft gelaten. 
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Nieuw feit 5: ongelijke behandeling 

42. Nieuw feit 5: uit de jurisprudentie van ‘echte’ PGB-fraude zaken blijkt dat verzoekster in deze zaak 

niet verwijtbaar heeft gehandeld, niet op het punt van de fraude en ook niet op het punt van valsheid 

in geschrifte. De rechter heeft de wet onjuist toegepast en de verkeerde maatstaf aangelegd. 

 

a. Een voorbeeld van ‘echte’ PGB-fraude is de uitspraak van Rechtbank Rotterdam d.d. 8 

november 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:9703 

pgb-zorgfraude. De verdachte dreef een zorginstelling. Binnen deze zorginstelling 

heeft jarenlang grootschalige fraude met PGB-gelden plaatsgevonden. Om te 

verhullen dat geen of te weinig uren zorg waren verleend aan de PGB-

budgethouders is een valse bedrijfsadministratie gevoerd. Door het voeren van die 

valse bedrijfsadministratie kon ruim € 500.000,- worden onttrokken aan de 

zorginstelling. Van dat bedrag is ruim € 320.000,- mede door de verdachte 

witgewassen. GS 24 maanden en ontzetting van het recht tot de uitoefening van het 

beroep tot zorgverlener/zorgbemiddelaar. 

 

b. Wat geen PGB-fraude was, was de handelwijze van verzoekster. Dit blijkt uit de uitspraak van 

Rechtbank Overijssel die een van de ouders als verdachte vrijspreekt op 10 juli 2018, 

ECLI:NL:RBOVE:2018:2355 

Drie zorginstellingen uit Twente en Katwijk en zeven van hun bestuurders zijn door de 

rechtbank Overijssel vrijgesproken van een miljoenenfraude met 

persoonsgebonden budgetten (pgb). De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is 

van ongeoorloofd geschuif van soorten zorg en budgetten, het vervalsen van facturen 

en oplichting. De destijds gehanteerde werkwijze was niet ongewoon in de 

zorgwereld en wordt gesteund door de uitvoeringspraktijk van de zorgkantoren, 

de parlementaire geschiedenis en rechterlijke uitspraken. 

 

43. De praktijk die door Rechtbank Overijssel wordt beschreven, is correct en precies gelijk aan wat 

verzoekster alle jaren heeft aangegeven aan Rechtbank Midden-Nederland. De destijds 

gehanteerde werkwijze was niet ongewoon in de zorgwereld en wordt gesteund door de 

uitvoeringspraktijk van de overheid (zorgkantoren, bureau jeugdzorg en instellingen van Justitie & 

Veiligheid), en blijkens de Rechtbank Overijssel ook door de parlementaire geschiedenis en 

rechterlijke uitspraken. Helaas heeft  OvJ Vermaseren – in haar ijver om tot een veroordeling te 

komen – verzoekster geframed en zijn alle feiten verdraaid om verzoekster in een kwaad daglicht 

te stellen.  

 

44. Uit de vergelijking met andere zaken – waar ook ‘echte’ fraude is gepleegd blijkt hoe verzoekster 

onnodig en onevenredig grievend is behandeld en hoezeer zij vanuit de Staat is ‘belaagd’ en haar 

grondrechten zijn geschonden: 

 

• https://www.telegraaf.nl/nieuws/1716428556/directrice-casino-zorgbureau-moet-6-7-
ton-terugbetalen 
 

• https://www.rtvoost.nl/nieuws/333040/Directrice-zorgbureau-weet-niet-meer-
waarom-ze-prive-1-3-miljoen-euro-van-bedrijfsrekening-opnam 
 

• https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2025164/zorgfraudeur-hoeft-niet-naar-de-
gevangenis.html 
 

• https://www.tubantia.nl/almelo/twentse-directeur-die-1-5-miljoen-zorggeld-vergokte-
niet-vervolgd-bizar~a3bdd579/ 
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45. Daarnaast wijst verzoekster op een casus buiten de zorgsector en niet PGB-gerelateerd, van de 

heer Joep van den Nieuwenhuizen die ook in die periode in 2013 voorkwam. Hij werd niet verdacht 

van fraude van een bedrag van ‘slechts’ € 674.000, maar van een bedrag van meer dan € 100 

miljoen. Terwijl verzoekster bijna twee jaar gevangenisstraf opgelegd kreeg (20 maanden) waarvan 

6 (zes) voorwaardelijk en 14 (veertien) maanden onvoorwaardelijk, kreeg Van den Nieuwenhuyzen 

in 2015 in hoger beroep een gevangenisstraf van een jaar, waarvan 285 dagen voorwaardelijk en 

slechts 80 dagen (nog geen drie maanden) onvoorwaardelijk, en verder een boete van € 150.000.  

 

 

 

Onjuiste toepassing van het recht 

46. Er is sprake van onjuiste toepassing van het recht. 

a. Er is geen valsheid in geschrifte gepleegd in de zin van artikel 225 Sr, want door de Staat 

zelf werd aangemoedigd om de PGB ruimte optimaal te benutten. Dit was de praktijk (zie ook 

Rechtbank Overijssel hierboven). Het OM had onder die omstandigheden kunnen en moeten 

concluderen tot niet strafbaarheid vanwege het handelen op humanitaire gronden. 

b. Er is geen fraude gepleegd in de zin van artikel 326 Sr, want er was geen geld over om mee 

te frauderen in die zin. Er is geen sprake van wederrechtelijke bevoordeling geweest, niet van 

verzoekster, niet van ouders en niet van de kinderen. De enige bevoordeling was dat er kinderen 

geholpen konden worden die anders aan hun lot zouden zijn overgelaten of opgesloten, met 

alle risico’s van dien (met inbegrip van zelfmoord). Ook hier had het OM kunnen en moeten 

concluderen tot niet strafbaarheid vanwege het handelen op humanitaire gronden.  

 

47. Met de door het OM uitgelokte veroordeling van Rechtbank Midden-Nederland d.d. 18 april 2014 

heeft de Staat jurisprudentie gecreëerd, waarbij het van hulpverleners wordt gevraagd dat zij willen 

en wetens kinderen ‘laten stikken’ wanneer zij in een gevaarlijke, hulpeloze en schadelijke toestand 

worden gebracht. De veroordeling verdraagt zich niet met artikel 255 Sr.  
Hij die opzettelijk iemand tot wiens onderhoud, verpleging of verzorging hij krachtens wet of 

overeenkomst verplicht is, in een hulpeloze toestand brengt of laat, wordt gestraft met gevangenisstraf 

van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. 

a. Verzoekster moest dus – achteraf volgens het oordeel van de rechter – maar beter artikel 255 

Sr schenden en zelfs zelfmoord op de koop toenemen, maar dit is een onjuiste – inhumane, 

wrede en barbaarse – uitleg van de wet. De rechter dwingt verzoekster een misdrijf te plegen 

ex artikel 255 Sr. Dit oordeel is derhalve niet slechts moreel, maar ook juridisch onbegrijpelijk.  

b. In elk geval is er geen kenbare belangenafwegingen gemaakt, tussen enerzijds het belang van 

de kinderen (geen zelfmoord en geen hulpeloze toestand) en het belang van een onvolkomen 

administratie om meer hulp mogelijk te maken voor minder geld. 

c. Het kan verzoekster niet worden tegengeworpen dat haar boekhouder de administratie 

heeft gestolen. Dit was voor haar niet voorzienbaar. Zij was het slachtoffer van zijn 

kwade trouw. Verzoekster veronderstelde de goede trouw, en dit mocht zij ook. Dit geldt 

ook voor haar medevennoot die haar organisatie wilde overnemen op een vijandige 

wijze en vier maanden lang samenwerking veinsde. Natuurlijk was zij op zoveel kwade 

trouw niet voorbereid van haar medevennoot en de boekhouder. Verzoekster heeft alles 

gedaan wat redelijkerwijs van haar verlangd mocht worden, door via de tussenkomst 

van de rechter de boekhouding weer terug te vorderen. Helaas is daar wel drie jaar 

overheen gegaan. Een periode die startte in de tijd van de operatie voor haar 

recidiverende kanker in voorjaar 2011 en die eindigde na haar onterechte arrestatie 

toen de rechter de boekhouder veroordeelde tot afgifte van de administratie, maar het 

OM/FIOD al tot inbeslagname hadden geoordeeld medio 2014. Bovendien was het in 

bezit van het OM omdat de verantwoording in de boekhouding niet hielp bij de gewenste 

veroordeling.  

 

Nog meer schendingen van het recht en veroordeling in de media 
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48. Verzoekster heeft bij de politie op 9 april 2014, na haar vrijlating, onmiddellijk voor het eerst aangifte 

gedaan tegen Rob Assenberg van fraude, smaad/laster, heling van de administratie, oplichting, 

valsheid in geschrifte, belemmering van de rechtsgang en meineed. Verzoekster heeft diezelfde 

aangifte gedaan tegen Saskia Moesbergen van smaad/laster, en tegen Rebecaa Albers van 

smaad/laster. Zij werd door de behandelende politie-agent daarbij heel goed en vriendelijk 

geholpen. Helaas zijn betrokkenen door politie en justitie wonderbaarlijk genoeg beschermd, en de 

aangiftes zijn ‘verdwenen’ terwijl de artikel 12 Rv procedure tegen Assenberg op niets uitliep. Na 

detentie, op 6 januari 2015 heeft verzoekster opnieuw aangifte gedaan tegen Assenberg, maar de 

politie weigerde haar een afschrift mee te geven van de aangifte. Bij latere navraag per mail werd 

verzoekster met een nietszeggend antwoord weggestuurd. Ook op dit punt zijn de rechten van 

verzoekster geschonden en is bewust om bevrijdend bewijs heen gemanoeuvreerd vanuit de Staat, 

door het kwijt maken en niet in behandeling nemen van de aangiftes. 

 

49. Ook in de media is verzoekster tot de dag van vandaag heel hard aangepakt. Drie voorbeelden. (1) 

Zij wordt al vele jaren gecyberstalkt door Chris Klomp op Twitter, journalist van het AD, tevens een 

bevriende relatie van Desiree van Doremalen en zelf met goede connecties binnen het Ministerie 

van Justitie & Veilgheid. (2) De Raad voor de rechtspraak heeft een persbericht doen verschijnen 

en alle kranten en andere media, maar juridische sites namen het nieuws over. (3) OvJ Vermaseren 

heeft zelfs veel later in januari 2017 nog een interview gegeven over de zaak in het blad Opportuun 

(Productie 10: Interview OvJ Vermaseren in Opportuun).  

 

50. Een voorbeeld van de manier van de verslaggeving is nog steeds te vinden op de website 

www.bijzonderstrafrecht.nl: 
 

“Een 47-jarige vrouw uit Almere is afgelopen vrijdag door de rechtbank Midden-

Nederland veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 voorwaardelijk, voor 

jarenlange fraude met persoonsgebonden budgetten. 

De rechtbank achtte bewezen dat de vrouw de fraude pleegde door geld dat was 'overgebleven' 

naar haar privérekening te laten overmaken door diverse budgethouders. Zij stortte vervolgens 

een deel van het geld terug naar de budgethouders of betaalde ze contant. Om deze constructie 

te verhullen, maakte ze valse facturen op voor zorg die helemaal niet verleend werd. Formulieren 

waarmee het PGB-geld moest worden verantwoord, werden vervolgens in ‘nauwe en bewuste 

samenwerking’ met de budgethouders vervalst. 

De rechtbank achtte de vrouw daarnaast schuldig aan het doen van onjuiste belastingaangifte, 

uitkeringsfraude en witwassen van het gefraudeerde geld, een bedrag van bijna 674.000 euro. 

Een aanzienlijk deel van het geld werd besteed aan gokken. 

De rechtbank oordeelde dat verdachte misbruik heeft gemaakt van de sociale voorzieningen en 

dat mede door haar handelen het PGB in een slecht daglicht is komen te staan. De rechtbank 

nam het de verdachte ook kwalijk dat zij de verantwoordelijkheid afschuift op anderen. De 

rechtbank vond alles afwegende een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan zes maanden 

voorwaardelijk de meest passende straf. De rechtbank legde een proeftijd van 3 jaar op, als stok 

achter de deur voor de vrouw. De rechtbank vond het opleggen van een door de officier van 

justitie geëist beroepsverbod in de AWBZ-sector niet nodig.” 

 

Eigen belangen OM bij framing 

51. Uit het blad Opportuun van januari 2017 (zie Productie 10) blijkt dat het OM uit was op veroordeling 

en niet aan waarheidsvinding heeft gedaan. Het OM heeft de plank helemaal misgeslagen en 

verzoekster en ouders ten onrechte geframed, en Moesbergen en Assenberg in hun kwade trouw 

een handje geholpen. Maar het ging het OM ook niet om waarheidsvinding. De zaak van verzoekster 

was bedoeld om aandacht (en budget) te krijgen voor PGB-fraude. 
Het Functioneel Parket kiest zelf welke zaken het voor de strafrechter wil brengen. Omdat de 

capaciteit om zaken grondig te onderzoeken beperkt is, kiest het FP bewust voor zaken die 

maatschappelijk een symboolwaarde hebben. “Met onze strafzaken proberen we een 

maatschappelijk thema aan te snijden en een voorbeeld te stellen”, zegt Vermaseren. “Voor de 

Curio-zaak was er nauwelijks aandacht voor fraude met persoonsgebonden budgetten. Nu staat 

het verschijnsel op de kaart en krijgt het aandacht. We proberen ook uit elke zaak lessen te 



 
 
 
 

20 

trekken. Waar zitten gaten in de regelgeving? Moet er iets veranderen in de wet? Die signalen 

geven we terug, in dit geval aan het Ministerie van VWS.” 

 

De strafzaken die ze langs ziet komen zijn soms schrijnend. “Ik heb een zaak gedaan die draaide 

om de bemiddeling voor thuiszorg voor terminaal zieke ouderen. Die hadden recht op 24 uur 

thuiszorg en kregen daar ook budget voor, maar het zorgbureau regelde maar 3 of 4 uur en wist 

die mensen zo in te pakken dat ze daar ook nog eens heel blij mee waren. De rest van het geld 

bleef hangen bij het zorgbureau. Moet je je voorstellen wat dat betekent voor de kinderen, die na 

het overlijden te horen krijgen dat hun ouders eigenlijk recht hadden op fulltime zorg – dat vind ik 

echt heel erg. Er was heel lang een klimaat waarin het idee bestond dat zorgverleners altijd het 

beste voor hebben met de mensen. Maar een zorgverlener is daarnaast ook gewoon een 

ondernemer die geld wil verdienen, en een deel van hen gaat daarin over de schreef.” 

 

52. Verzoekster is dus ten onrechte gecriminaliseerd en gestigmatiseerd. Het doel was om verzoekster 

en haar organisatie gelijkt te stellen aan fraudeurs die misbruik maakten van de PGB’s en zichzelf 

verrijkten door maar een fractie te bieden aan zorg van het budget (3 of 4 uur), maar wel 100% in 

rekening te brengen (alle 24 uren).  

 

53. Uit het stuk blijkt ook dat het Rebecca Albers was, samen met Rob Assenberg, die ‘de zaak aan het 

rollen hebben gebracht’. OvJ Vermaseren wist, althans behoorde te weten, dat deze ex-vennoot en 

de boekhouder verzoekster ten val wilden brengen. Met hulp van de getuigenverklaringen van 

Moesbergen en Doremalen is verzoekster uitgeschakeld, wat voor Assenberg ook van belang was 

omdat hij  op het punt was gekomen dat hij als oplichter ontmaskerd werd. Door zijn handelwijze 

kon hij zijn eigen wanbeheer van de administratie nog enige tijd toegedekt houden en verzoekster 

verantwoordelijk maken voor zijn bedrog. Saskia Moesbergen had met Zussen in Zorg geen last 

meer van Vrienden van Tom, en had nu vrij spel. Zij had al 50% in de wacht gesleept, maar de 

andere 50% lag nu ook vrij om te stelen. Zij hebben verzoekster in diskrediet gebracht en het OM 

kon zogenaamd scoren op de politieke agenda en Staatssecretaris Van Rijn helpen. 

 

54. Het zwartmaken ging zelfs zo ver dat OvJ Vermaseren overtuigd was van een ‘gokprobleem’ dat 

verzoekster niet had en nooit gehad heeft, maar wat wel van pas kwam in de tunnelvisie en de 

framing om verzoekster van zelfverrijking ten koste van de zorg geloofwaardiger te maken.  

 
In de rechtszaal stond Vermaseren meermalen tegenover Yvonne B., die ze omschrijft als “een 

vrouw die heel makkelijk contact maakt met mensen, kordaat en charismatisch”. Tijdens het 

verhoor door de rechter bleef Yvonne ontkennen dat ze iets fout had gedaan. Vermaseren: “Ze 

kon elke keer het verhaal net zo’n draai geven dat het net leek alsof ze er zelf heel goed uit 

sprong. Ze zette zichzelf zo neer als een weldoener die haar hele leven had gewijd aan de zorg 

voor kinderen. En ik geloof ook wel dat ze aanvankelijk zo erin is gestapt, maar toen ze kansen 

zag om te frauderen heeft ze die maximaal gebruikt.” 

Wat Vermaseren ook verbaasde, was dat Yvonne ontkende dat ze een gokprobleem had, terwijl 

uit het onderzoek was gebleken dat ze in de onderzoeksperiode voor 570.000 euro had vergokt: 

omgerekend 9500 euro per maand. “Volgens mij heb je dan een probleem, maar zij deed het 

voorkomen alsof dat heel normaal was. Dat zegt iets over de eigen werkelijkheid waarin ze 

leefde.” 

… 

De rechtbank veroordeelde Yvonne tot 20 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. 

Vermaseren had twee jaar geëist, plus een verbod voor Yvonne om ooit weer een zorgbureau te 

beginnen. “Ik vond dat er een hoog risico was dat ze weer in de fout zou gaan. We hadden hier 

een verdachte die de ernst van haar handelen niet inzag en die een gokprobleem had maar geen 

behandeling wilde. En al voor de behandeling van de strafzaak waren er berichten dat ze weer 

logeerweekeinden wilde gaan organiseren. Dus ik wilde dat beroepsverbod heel graag. Maar de 

rechter vond een deels voorwaardelijke straf genoeg. Dat heb ik te accepteren.” 

 

55. Ook Jan Jansen, vermogenstraceerder bij het OM, heeft vanuit zijn tunnelvisie een zaak aan elkaar 

gefantaseerd doordat hij meende dat ouders en kinderen luxe uitgaven zouden doen in verre landen 

van de PGB’s, wat feitelijk nooit is gebeurd.  
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“Voor mij begon de zaak Curio met het doorspitten van Facebook. De verdachten hadden op een 

nogal buitensporige manier geld uitgegeven. Ik zag foto’s van een boot, van waterscooters, van 

luxe vakanties op Aruba en in Turkije. Zo zie je een beeld dat niet spoort met het geld dat zulke 

mensen normaal gesproken verdienen. Het is geen hard bewijs, maar wel een indicatie dat er 

iets aan de hand is. Met wat ik aantrof, heb ik een document gemaakt voor het opsporingsteam. 

In een later stadium van de zaak ga je dieper rechercheren. Dan komt bijvoorbeeld de vraag aan 

de orde wat eigendom is van de verdachte en wat niet. In deze zaak deed de hoofdverdachte ook 

aan internetgokken. Dat verliep via een buitenlandse constructie met een eigen bankrekening, 

die ze gebruikte om het gokken en betalingstransacties te verhullen.” 

 

56. Verzoekster is één keer in haar leven op vakantie geweest in Aruba met een zogeheten ‘last minute 

vlucht’. Zij heeft die luxe boten ook gezien, maar die waren niet van haar en zij is er ook niet op 

geweest. Dit is het niveau van een gespecialiseerd team van de boevenjagers van de Staat: alles 

bij elkaar liegen en bedriegen totdat er een fantasieverhaal staat, waarop de rechter zal veroordelen. 

Er wordt dus gewerkt naar een gewenste uitkomst. Ondanks de waarheid moet er een veroordeling 

volgen.  

 

57. Ook op Facebook heeft verzoekster – met de haar zo kenmerkende Amsterdamse humor en 

doorzettingsvermogen  – op 29 september 2020 nog een herinnering gedeeld aan hoe absurd de 

verhoren in 2013 eraan toe gingen.  
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58. Kees Bakker legt uit welke belangen binnen het OM werden gediend door de zaak van verzoekster 

te framen als een PGB-fraude zaak met persoonlijke verrijking: het “op de kaart zetten” van de 

PGB’s, waarbij doelbewust deze zaak een voorbeeldrol had. 
“Zorgfraude is een spannend onderwerp. De maatschappelijke verontwaardiging over fraude met 

zorggeld is groot, dus haalt elke zaak die we als FP aanpakken de krant. Dat maakt het heel leuk 

om bezig te zijn met beleid op dit terrein. Vaak zie je dat beleid taai is en dat je moeizaam 

vooruitgang boekt, maar op dit punt hebben we de laatste twee jaar veel stappen gezet, mede 

door onderzoeken zoals Curio. Daarmee hebben we fraude met persoonsgebonden budgetten 

op de kaart gezet. 

Een maatschappelijk probleem als fraude met zorggeld kun je niet oplossen met het strafrecht 

alleen. Dat kan enkel met een gezamenlijke aanpak van alle ketenpartners. Daarom zetten we 

het strafrecht vooral in bij die zaken waar we verwachten dat onze inzet een maximaal effect 

heeft. Dat kan bijvoorbeeld een nieuwe vorm van fraude zijn, of een zaak waar uitzonderlijk veel 

geld mee is gemoeid. In andere gevallen kan de Nederlandse Zorgautoriteit bijvoorbeeld een 

bestuurlijke boete opleggen. 

Ik zit in het centraal selectie-overleg. Daarin zitten het OM, de toezichthouders Inspectie voor de 

Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de opsporingsdiensten FIOD 

en Inspectie SZW. Maandelijks bespreken we signalen van fraude en selecteren we welke zaken 

we strafrechtelijk willen vervolgen.”  

 

59. De hele veroordeling van verzoekster is bij elkaar gelogen door de Staat, op aandragen van een 

paar lieden die daarbij geholpen hebben. Hoe fout de framing en de leugens van het OM-team zijn, 

blijkt wel uit de omschrijving van de realiteit van de wereld van Vrienden van Tom in de 

pleitaantekeningen van advocaat Dikkerboom uit 2014: 

 
60. Het is buitengewoon ernstig dat het OM tegen beter weten in heeft volhard in het fraudeverhaal, 

terwijl het al eind 2015 bekend was dat het een gekunsteld verhaal was. Misdaadjournalist Hendrik 

Jan Korterink (overleden april 2020) heeft uiteindelijk enig research gedaan. Hij publiceerde op 3 

september 2015 het volgende stuk: 
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Is ‘Vrienden van Tom’ ten onrechte de nek omgedraaid, door justitie en ‘de media’? 

In maart vorig jaar was er veel te doen over de stichting ‘Vrienden van Tom’, een stichting die is 

opgericht door Yvonne Brinkerink. Ze werd verdachte van fraude met PGB, het Persoons 

Gebonden Budget. Volgens justitie en de media had ze, op aangeven van oud-medewerkers, 

zeven ton vergokt. Geld dat bedoeld was voor opvang zou zijn besteed aan snoepreisjes, ‘leven 

als God in Frankrijk.’ Door de actie van justitie en de publiciteit is het werk van Yvonne 

afgebroken. 

 

Terecht? 

Het gaat om kinderen met een ernstige gedragsstoornis. 

Wie zich daarin ook maar een ogenblik verdiept, weet hoeveel impact zo’n kind heeft op het leven 

van de ouders en eventuele andere gezinsleden en hoe moeilijk het is om daar goede opvang 

voor te krijgen. 

 

We zijn nu ruim een jaar verder. 

Inmiddels kun je – denk ik – vaststellen dat Yvonne nagenoeg volledig te goeder trouw heeft 

gehandeld, maar de dupe is geworden van het succes en de enorme behoefte aan de opvang 

die zij bood. Organisatorisch en boekhoudkundig is het allemaal niet goed gegaan. 

 

Je kunt je inderdaad afvragen of het een goed systeem is, op deze manier met PGB’s om te gaan. 

De Staat geeft, de Staat neemt, de naam van de Staat zij geprezen. 

Van alle verhalen over gokken en luxe blijft – zover ik het nu kan bekijken – bar weinig over. Maar 

ik zie al die media die toen zo gretig hoog van de toren bliezen, nog geen verhalen maken over 

dat ze zich misschien een beetje te veel hebben laten meeslepen door de hijgerige adem van 

justitie. Dan moeten ze in hun eigen staart bijten. 

 

Alleen onafhankelijke documentairemakers (en misschien journalisten van kwaliteitskranten) 

kunnen er bij hun redactie de handen voor op elkaar krijgen dit eens goed uit te zoeken en na te 

gaan waar het werkelijk is fout gegaan. Maar daar schijnt op dit moment bar weinig interesse voor 

te zijn. 

 

Conclusie 

61. Van de vermeende persoonlijke bevoordeling blijft helemaal niets over. Verzoekster heeft zichzelf 

niet verrijkt. Niet voor een bedrag van € 674.000. Niet voor een bedrag van € 570,086. Niet voor 

een bedrag van € 348.334. 

 

62. Er is geen valsheid in geschrifte gepleegd. De Staat heeft deze kinderen in de steek gelaten. 

Uitvoeringsorganen van de Staat hielden zich bezig met winstmaximalisatie. Zij hebben de kinderen 

die niet genoeg opbrachten bij verzoekster ondergebracht, en deze constructie daarbij gefaciliteerd. 

De centrale organisatie was het Zorgkantoor. Aangezien de kinderen ernstige risico’s zouden lopen 

wanneer verzoekster hier niet aan mee zou werken – tot en met zelfmoord aan toe – kan het achteraf 

aan verzoekster niet worden tegengeworpen dat zij die kinderen op deze manier heeft willen helpen.  

 

63. Daarbij heeft OvJ Vermaseren alle betrokken instanties van de Staat buiten schot gehouden, maar 

het Zorgkantoor, de Bureaus Jeugdzorg en de instellingen van de Staat hadden moeten zijn 

vervolgd voor het medeplegen van dezelfde strafbare feiten en het profiteren daarvan. Nogmaals, 

met het welzijn van de kinderen dat op het spel stond – zelfs in sommige situaties het verschil tussen 

leven en dood van sommige kinderen – werd verzoekster in een dwangpositie geplaatst. Zij was 

feitelijk de enige die deze kinderen niet liet stikken en niet verruilde voor meer lucratieve gevallen. 

De staat mag haar dit via het strafrecht niet tegenwerpen. 

 

64. Nu er geen sprake is geweest van strafbare feiten en er is geen financieel voordeel genoten door 

verzoekster, is er ook geen sprake van belastingfraude geweest. Evenmin heeft verzoekster UWV-

fraude gepleegd. Hoewel verzoekster verantwoordelijk is voor haar financiële administratie, was zij 

er niet op bedacht dat haar boekhouder een oplichter was die de administratie ook heeft gestolen. 

Zij hoefde hier niet op bedacht te zijn.  
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65. Het kan niet zo zijn dat verzoekster die niet verwijtbaar heeft gehandeld de rest van haar leven 

verbannen moet blijven in het buitenland, haar zoon niet meer kan zien en een veel te hoge prijs 

betaalt voor de misslagen van het OM, die – zo is achteraf gebleken – in een politiek schijnproces 

de veroordeling van verzoekster moedwillig heeft uitgelokt op basis van zelfverzonnen bewijs, waar 

de waarheidsvinding door alle listige kunstgrepen nooit een kans heeft gekregen. 

 

Misleiding/dwaling verzoekster intrekken hoger beroep 

 

66. De Raad voor de rechtspraak wijst er op zijn website expliciet op dat voor een herziening een 

veroordeling onherroepelijk moet zijn, dus “als er geen mogelijkheid meer is voor de 

veroordeelde om in beroep te gaan. Bijvoorbeeld omdat het hoger beroep en cassatieberoep zijn 

verworpen. Of omdat de termijnen hiervoor niet meer open staan.” Voor de ontvankelijkheid van 

een herziening dus uitsluitend vereist dat de rechtsmiddelen niet meer open staan, ongeacht de 

vraag of ervan daadwerkelijk gebruik is gemaakt. In dit geval had verzoekster tijdig hoger beroep 

ingesteld, maar is het – vanwege de schikking met het OM – ook weer ingetrokken.  

 

67. Het feit dat verzoekster het hoger beroep heeft ingetrokken, kan haar niet worden tegengeworpen 

als het gaat om de ontvankelijkheid van het herzieningsverzoek. 

a. Aan verzoekster is niet uitgelegd dat het intrekken van het hoger beroep mogelijk in de weg 

zou kunnen staan aan een herziening. Integendeel. Er werd geadviseerd dat het hoger beroep 

kon worden ingetrokken, juist omdat er nog in latere instantie herziening mogelijk zou zijn. 

b. Het leven van verzoekster was in gevaar. Tegen die achtergrond was het voorstel tot het 

intrekken van het hoger beroep als onderdeel van een schikking met OvJ Vermaseren een 

kwestie van leven en dood. Dit werd ook gezegd: “je hebt je eigen redding in de hand”. Want 

aan het intrekken van het hoger beroep was verbonden dat verzoekster in vrijheid werd 

gesteld. Die invrijheidstelling werd als dwangmiddel gebruikt om verzoekster tot intrekking te 

bewegen. 

c. Het schikkingsvoorstel van OvJ Vermaseren was daarmee evident misbruik van 

omstandigheden. Immers, OvJ Vermaseren was bekend met de specifieke omstandigheden 

van verzoekster zoals detentie-ongeschiktheid, en zij wist dat verzoekster daarom in een 

dwangpositie verkeerde (op leven en dood). 

d. OvJ Vermaseren wist verder, althans behoorde te weten, dat verzoekster nog jaren met een 

treitercampagne zou worden achtervolgd, omdat zij nu zelf het fantasieverhaal van fraude kon 

volhouden zonder gezichtsverlies (belangenverstrengeling). De schikking met OvJ 

Vermaseren impliceerde dat de zaak zou zijn afgedaan en dat er dus geen treiterijen en 

intimidatie zouden volgen. Op geen enkel moment was verzoekster erop berekend dat het 

intrekken van het hoger beroep een schijnvoorstel was geweest, en had zij er geen rekening 

mee gehouden dat daarmee een periode van treiterijen en intimidatie werd ingeluid, waar 

zowel zij als haar kinderen rechtstreeks slachtoffer van waren. 

 

68. Indien en voorzover er een regel zou gelden inzake de ontvankelijkheid, dat er daadwerkelijk van 

een rechtsmiddel gebruik is gemaakt, dan nog kan dit verzoekster niet worden tegengeworpen. 

Verzoekster is bedrogen, althans er is misbruik gemaakt van omstandigheden, althans zij heeft 

gedwaald, doordat OvJ Vermaseren en haar advocaat Dikkerboom in dat geval die informatie 

hebben verzwegen die relevant was. Zij hadden die informatie moeten delen teneinde verzoekster 

in staat te stellen een weloverwogen beslissing te nemen. Temeer, daar verzoekster in een 

levensbedreigende positie verkeerde, waarin zij door OvJ Vermaseren was gemanoeuvreerd, 

bijvoorbeeld omdat het verzoekster niet werd toegestaan om in vrijheid haar berechting af te 

wachten terwijl zij detentie-ongeschikt was.  

 

69. Daarbij is verzoekster door de jaren heen onevenredig hard ‘aangepakt’ door de Staat. Dit begon al 

met haar arrestatie toen een politieteam van meer dan 30 man haar klem reden bij haar huis (zij 

stond op het punt van vertrek). Verzoekster mocht geen advocaat bellen en werd meteen afgevoerd. 

Niemand bekommerde zich om haar kinderen of de kinderen die ‘s middags in Walibi zouden 
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arriveren en afhankelijk waren van verzoekster, onder andere vanwege het geld voor de uitgaven 

van de begeleiders en voor de accomodaties. De journalisten stonden die dag al te wachten met 

camera’s in de aanslag voordat de politie was gearriveerd. Vanwege de ontoelaatbare druk op 

verzoekster en de schending van haar grondrechten in een proces – in strijd met artikel 6 EVRM – 

kan het verzoekster niet worden tegengeworpen dat zij het hoger beroep – gevolgd eventueel door 

cassatie of een negatief cassatie-advies – niet meer heeft afgewacht. 

 

70. Verzoekster heeft op 11 juli 2018 hierover nog een klacht ingediend bij de redactie van De Telegraaf, 

maar hierop slechts een nietszeggend antwoord ontvangen. Ook via social media reageerde De 

Telegraaf schouderophalend. Men vond het kennelijk de gewoonste zaak van de wereld om de 

minderjarige dochter op de zaterdageditie te plaatsen. Dit beleid werd ‘gerechtvaardigd’ doordat de 

moeder voor hoge bedragen zou hebben gefraudeerd en dure vakanties daarvan genoten. 
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71. De behandeling van verzoekster is ten principale inhumaan en barbaars geweest en alle beginselen 

van proportionaliteit en het respect voor mensenrechten zijn geschonden.  

 

Valse getuigenverklaringen 

 

72. De zaak is volgens het OM ‘aan het rollen gebracht’ door twee vier personen. Ten eerste Saskia 

Moesbergen die haar bedrijf wilde ‘overnemen’, en ten tweede Rob Assenberg de boekhouder(zie 

hiervoor). Achteraf is gebleken dat Assenberg als boekhouder meer gedupeerden op zijn naam 

heeft staan. Het OM heeft willens en wetens de onbetrouwbaarheid en ongeloofwaardigheid van 

deze getuigen buiten beschouwing gelaten.  

 

73. Er waren nog twee personen betrokken. De derde persoon is Desiree van Doremalen, die al aan 

het begin van Vrienden van Tom (2007/2008) in contact was met verzoekster. De dochter van Van 

Doremalen werd opgegeven om mee te gaan naar Euro Disney. Het was de eerste keer dat we 

gingen en we hadden akkoord van alle betrokkenen. Van Zorgkantoor tot voogden tot ouders, 

iedereen was akkoord. In de loop der jaren bleven verzoekster en Van Doremalen contact houden. 

De meeste contacten gingen over kinderen onterecht geplaatst in jeugdgevangenissen of 

kinderen/gezinnen in moeilijke situaties. Van Doremalen profileerde zich indertijd als iemand die 

zich op juridisch niveau aan het bijscholen was, terwijl verzoekster voornamelijk in de praktijk 

werkte. Op zeker moment had verzoekster Van Doremalen overstuur aan de telefoon. Haar zoon 

was opgepakt en had in de cel gezeten. Daarna was hij naar een vriend gegaan. Van Doremalen 

vroeg of het kwaad kon dat zij het PGB van haar zoon op haar naam bleef zetten ook al verleende 

ze geen zorg meer zolang hij niet thuis was want, zo vertelde ze, ze kon het geld niet missen. 

Daarnaast schreef ze ook het PGB van haar dochter weg op haar naam. Overigens is Van 

Doremalen buiten het onderzoek van het ministerie VWS en het Zorgkantoor gebleven. Toen het 

op een gegeven moment te zwaar werd voor mij om alleen de stichting te runnen vroeg Desiree 

verzoekster of zij niet met haar wilde samen werken. Zij zouden een mooi team vormen. Dit wilde 

verzoekster niet. Van Doremalen bleef wel bezwaarschriften maken in voorkomende gevallen om 

verzoekster te ondersteunen, daaronder het bezwaar van de zoon van verzoekster. Niettemin heeft 

Van Doremalen zich vanaf dat moment tegen verzoekster gekeerd. Van Doremalen had en heeft 

goede banden met VWS en Justitie & Veiligheid. De vierde persoon is Rebecca Albers. Zij werd in 

maart/april 2011 op staande voet ontslagen door Saskia Moesbergen bij Stichting vrienden van 

Tom. Albers wilde zes weken zomervakantie, maar dit werd door Moesbergen – niet onbegrijpelijk 

– niet geaccordeerd. Daarop meldde Albers zich ziek. De ruzie liep zo hoog op dat Rebecca Albers 

zelfs een spreekverbod opgelegd kreeg van de kantonrechter bij de arbeidsrechtelijke afwikkeling, 

omdat zij Moesbergen telkens aanviel. Later zijn de twee vriendinnen geworden. Rebecca Albers 
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begon na haar ontslag een kruistocht tegen verzoekster, zoals ze jarenlang daarvoor haar ouders 

en zus had aangevallen. 

 

74. Van Doremalen, Moesbergen en Albers zijn betrokken in een netwerkverband van 

(gesubsidieerde/ANBI status) ouder support verenigingen, waaronder:  

a. Ouderkracht voor ’t Kind (http://www.ouderkrachtvoortkind.nl/), website sinds kort opgeheven; 

b. SOS-jeugdzorg (https://www.sosjeugdzorg.nl/);  

c. Stichting Kog (https://www.stichtingkog.info/); 

d. Loc Jeugd (https://www.locjeugd.nl/), en verder 

e. Ouders Online (https://www.ouders.nl/).  

 

75. De vier personen hebben destijds hun rollen onderling verdeeld, althans afgestemde gedragingen 

laten zien om verzoekster ten val te brengen.  

a. Desiree van Doremalen had ooit bij de politie Rotterdam-Rijnmond gewerkt. Zij heeft 

belastende verklaringen afgelegd als getuige en daarbij gelogen. Vervolgens zij heeft een 

zorgmelding gedaan met het doel om de twee minderjarige kinderen van verzoekster uit huis 

geplaatst te krijgen, dus vanwege arrestatie die zij zelf had uitgelokt.  

b. Rob Assenberg is blijkens zijn vele tegenstrijdige verklaringen naar de FIOD gestapt omdat 

de administratie niet zou kloppen, terwijl hij zelf al sinds 2009 verantwoordelijk was voor de 

boekhouding, die hij vervolgens zelf heeft verduisterd. Uit de verklaring van de nieuwe 

accountant aan advocaat Dikkerboom blijkt dit ook (Productie 11: verklaring accountant d.d. 

3 april 2014): de boekhouding was niet in orde en allerlei stukken ontbraken. 

c. Saskia Moesbergen heeft het OM ingelicht en contact opgenomen met het zorgkantoor. 

Achteraf is gebleken dat Saskia Moesbergen een brief naar het OM heeft gestuurd onder een 

andere naam. De brief was getekend door haar vriendin Linda van het Schip. Linda van het 

Schip erkende in haar verhoor dat Saskia Moesbergen haar had benaderd om een brief te 

schrijven naar het OM, maar daar nooit meer op was teruggekomen. Nu lag er plotseling een 

valse brief in haar naam. Beiden vrouwen ontkenden overigens dat Moesbergen de brief in 

naam van Van het Schip zou hebben verstuurd. De brief stond vol met leugens of stellingen 

waar Van het Schip geen weet had.   

d. Rebecca Albers is naar de media gegaan (Een Vandaag en de Telegraaf). Zij was te zien in 

een uitzending van het programma Een Vandaag, samen met Staatssecretaris Martin van 

Rijn. 

 

76. Op 20 januari 2015 heeft verzoekster aangifte gedaan tegen Rob Assenberg. Daarover zijn twee 

gesprekken met Richard van het Schip van de politie Almere-Stad West, die contact heeft 

opgenomen met OvJ Vermaseren. Van het Schip wilde de zaak onderzoeken, maar mocht dit niet. 

Toen was het vakantie en daarna was het onderbezet. In februari 2020 werd aan verzoekster 

meegedeeld dat er geen aangifte bekend was in Almere. Verzoekster moest dit opvragen bij Politie 

Dienstencentrum Midden-Nederland in Utrecht. Zij hebben nooit een aangifte ontvangen, zo kreeg 

zij te horen.  

a. Saskia Moesbergen heeft verklaard dat het geld vanuit het zorgkantoor werd geboekt naar de 

privé-rekening van verzoekster, en dat verzoekster daarna die bedragen deelden met de 

ouders voor privé-verrijking. Dit is onjuist. Er was helemaal geen praktijk waarbij PGB-gelden 

werden verdeeld tussen verzoekster en ouders om zichzelf en elkaar te verrijken. Getuigen 

Dave Mostaard (vader) en Ton Kriek (Zorgkantoor) hebben verklaringen afgelegd hoe de 

PGB-gelden maximaal werden ingezet ten behoeve van de kinderen, waarbij het overtollige 

geld eerst door ouders werd teruggeboekt naar het Zorgkantoor, en vervolgens weer werd 

teruggestort vanuit het Zorgkantoor naar de ouders, en dat vervolgens verzoekster mocht 

declareren voor de crisisopvang, welke zorg ook aantoonbaar is geleverd. Daarnaast is het 

wel voorgekomen dat een bedrag rechtstreeks werd teruggeboekt naar ouders, als er een 

weekend was afgezegd bijvoorbeeld. 
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b. Rob Assenberg heeft bijvoorbeeld een verklaring afgelegd over luxe privé goederen van 

verzoekster, zoals een luxe tuinmeubelset voor eigen gebruik. Maar in werkelijkheid is dit nooit 

gebeurd. 

   

77. Desiree van Doremalen Rebecca Albers hebben in de periode erna ervoor gezorgd dat de 

criminalisering en sociale isolatie van verzoekster nog jaren lang in stand zou blijven. Tot op de dag 

van vandaag benaderen zij iedereen die in de buurt van verzoekster dreigt te komen met een 

waarschuwing dat men zich niet met deze veroordeelde crimineel in moeten laten. Zij geven maar 

al te graag nadere informatie zoals het bedrag van bijna 700.000 etc. Tot op de dag van vandaag 

benadert Desiree van Doremalen elk persoon die zij in de buurt aantreft van verzoekster. 

Bijvoorbeeld stuurde zij dit bericht aan Esther van Dijken, fractievoorzitter PvdA in  

 
 

78. Van Doremalen draait hier de zaken overigens om. Verzoekster woonde al lange tijd in Turkije. Het 

bevreemdt dat Van Doremalen begin mei 2019  kennis droeg van de ontnemingsvordering. De brief 

inzake de ontnemingsvordering zou pas op 4 juli 2019 worden verzonden aan verzoekster. Door de 

goede contacten van Van Doremalen op de ministeries had zij vertrouwelijke informatie en gaf zij 

deze door aan derden.  

 

79. Opvallend is en blijft daarbij de rol van de media. Staats’gestuurde’ of ‘bevriende’ journalisten (van 

VWS en/of Justitie en Veiligheid) blijven verzoekster opjagen. De lijntjes achter de schermen met 

bewindslieden maar ook met Van Doremalen zijn voor ingewijden zichtbaar. 

 

 

Klokkenluider  

 

Betere, goedkopere jeugdzog 

80. Verzoekster heeft dus al laten zien dat veel betere (jeugd)zorg tegen veel lagere kosten mogelijk 

was. Zoals gezegd was zij daarmee de facto een klokkenluider voor de misstanden, de verspilling 

en de winstmaximalisatie onder de vlag van VWS en Justitie & Veiligheid. 

 

Zoals al beschreven werd ik besproken tijdens de evaluatie van de Jeugdwet in 2009 waarin 

Agnes Kant (SP) aan de ministers Rouvoet en Donner van respectievelijk VWS en Justitie 

hoe het kon dat ik in Almere deed met een paar duizend euro wat hun niet lukte met al hun 

miljoenen. Ook website Geen Stijl [berichtte] hierover. Het antwoord kwam nooit. Het kabinet 

viel begin 2010. Ik gaf interviews, deed mee aan programma’s, werd genomineerd voor 

Helpende Hollander, hielp scholen met hun ‘moeilijke’ kinderen, hielp ouders thuis om het 

leefbaar te maken en te houden, zorgde voor mijn eigen kinderen en vocht alsof mijn leven 

er vanaf hing tegen al die instanties om te zorgen dat ik de kinderen kon blijven opvangen. 

Ook zorgde ik dat alle kinderen in de opvang naar school konden en te eten hadden en alles 

kon betalen. Ik moest de instanties echter ook te vriend houden zodat de kinderen naar ons 

verwezen werden in plaats van naar de jeugdgevangenis. Ik had een gouden team. 
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Dankzij hun flexibiliteit en met hun hart op de goede plek konden we alle kinderen altijd direct 

helpen. 

(Bron: https://yvonnebrinkerink.wordpress.com/5-kind-als-verdienmodel/)  

 

81. Door de faciliteit van Vrienden zonder Tom werden in sommige gevallen de vreselijke drama’s in de 

jeugdzorg, zoals zelfmoord voorkómen, maar kinderen met hun ouders herenigd. Zelfs die optie is 

weggevallen. Er vallen – nog steeds – elk jaar doden door de Nederlandse jeugdzorg die voor een 

zeer belangrijk deel drijft op valse dossiervorming, en de Trias Politica doet helemaal niets aan het 

institutionele jeugdzorggeweld dat veel ouders en kinderen treft maar houdt de misstanden juist in 

stand. Vele kinderen – en ook ouders – plegen zelfmoord als gevolg van de wrede en onmenselijke 

praktijken van jeugdzorg. Hier worden slechts twee voorbeelden genoemd. 

a. 27 februari 2020: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/geen-begeleider-zag-

dat-kiemtie-de-hoop-verloor~b52933bb/  

b. 16 januari 2019: https://www.destentor.nl/zutphen/eva-16-uit-zutphen-voelde-zich-niet-

op-haar-plek-binnen-de-jeugdzorg-nu-leeft-ze-niet-meer~a93da910/  

 

No Kidding 

82. Verder was verzoekster in 2009 een klokkenluider in een heel ander dossier van VWS. Zij schrijft 

hierover op haar eigen website: 

Halverwege 2009 werd ik erop geattendeerd dat er van No Kidding een artikel in de krant 

stond met als titel: Ritalin, Russische roulette. 

Het was een directe aanval op ouders die hun kind Ritalin gaven. No Kidding is een 

organisatie die zich bezig houdt met het bewust maken van mensen dat kindermishandeling 

bestaat. 

Concreet deden en doen ze niets anders dan bewust maken dus en daar kregen ze subsidie 

voor. Heel veel subsidie. Verder vragen ze mensen voor ze te collecteren en organiseren ze 

van alles om geld binnen te krijgen. 

Het artikel triggerde me. Ik ben geen voorstander van medicijnen als Ritalin en zeker niet bij 

kinderen maar ik zag ook kinderen binnen Vrienden van Tom die echt niet zonder konden. 

Die gevaarlijk waren voor zichzelf en de omgeving zonder dat ze controle hadden over hun 

gedrag en er zelf ernstig onder leden. Deze kinderen hadden geen vriendjes, waren niet te 

handhaven in een sportteam en werden de hele dag gewaarschuwd door ouders, 

leerkrachten enzovoort voor gedrag waar ze niets aan konden doen laat staan dat ze zich 

konden concentreren op schoolwerk. Voor deze kinderen was Ritalin wel een uitkomst. Er 

was nog iemand die het niet eens was met dit artikel. Rebecca Albers. 

Over haar meer in één van de volgende hoofdstukken. Samen gingen we de confrontatie 

aan tegen het artikel en waar we toen in terecht kwamen was een nachtmerrie, gesponsord 

door VWS. 

In die tijd had ik regelmatig contact met Justine Pardoen van Ouders Online en ook zij kon 

zich niet vinden in dit artikel. Er kwam een hoop ophef. De media bemoeide zich ermee en 

we werden gevraagd voor interviews bij onder andere een radiostation. 

 

Wie is No Kidding 

Intussen spitten we door en zochten we uit wie nou de oprichters en het bestuur waren van 

No Kidding. We vielen van de ene in de andere verbazing. No Kidding was opgericht door 

voormalig fotomodel Anna Clowting. Anna was indertijd samen met Gerard Steenbrink 

oprichtster van Profit for the World’s children. Beiden zaten ook in Paideia, een sekte afgeleid 

van de Scientology. Op het moment dat dit speelde stond de Scientology zelfs vermeld op 

hun website. In de jaren 90 zijn ze aangeklaagd voor kindermishandeling en is er een baby 

gestorven na een hardhandige massage binnen deze sekte. Het Openbaar Ministerie 

besloot echter niet te vervolgen. Jaap Jongbloed heeft er in 1999 nog een uitzending aan 

gewijd. Er kwam nog meer. 

Bestuursleden van No Kidding bleken ook nog andere bedrijfjes te hebben in onder andere 

massage-oliën. Voor veel van deze bedrijfjes kregen ze ook subsidie. 

 



 
 
 
 

30 

Bedreigingen 

De bedreigingen aan mijn adres begonnen. Telefoontjes als: ‘je dochter is zo thuis, ze fietst 

net langs’ tot midden in de nacht een steen door het raam in de kamer waar Tom sliep. 

Gelukkig lag hij in mijn bed te slapen op dat moment. Wierd Duk, indertijd werkzaam bij 

Elsevier, nam contact met me op en nam alles wat betreft No Kidding over van ons. Er kwam 

een artikel in de Elsevier en op 22 oktober 2010 werden er Kamervragen gesteld door Willy 

Dille (8 augustus 2018 overleden) van de PVV. Deze zijn ontvangen door het Ministerie VWS 

op 19 november 2010. VWS gaf aan niet binnen de gebruikelijke termijn te kunnen 

reageren. Hier (pdf) het verlate het antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-

Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), mede namens de staatssecretaris van 

Veiligheid en Justitie. 

Op het moment dat Elsevier het over nam liet ik het los. Rebecca Albers was werkeloos in 

die periode en ik nam haar in dienst bij Vrienden van Tom. Eén van mijn grootste fouten ever 

maar daarover later meer. 

Je vraagt je waarschijnlijk af nu wat dat met mijn arrestatie te maken heeft. Ik zal proberen 

het uit te leggen. Recent ontdekte ik dat No Kidding nog steeds erg actief is. Sterker nog ze 

integreren momenteel binnen de wijkteams. 

Het is op zijn minst apart dat ze A nog bestaan na alles wat er over ze naar buiten is 

gekomen, B met hun verleden zich roeren binnen de wijkteams en C de hetze en het gelieg 

en gedraai over de cijfers van de kindermishandeling van de minister van VWS Hugo de 

Jonge sluit aan op de ‘bewustmakingsacties’ van No Kidding. 

Zowel Anna Clowting als Gerard Steenbrink zijn in 2010 uit de organisatie van No Kidding 

gestapt om ‘elke schijn van verbinding uit te sluiten Bron: De Stentor 21-10-2010 

Verder is er niet veel veranderd. Op hun website staat dat ze geen subsidie krijgen en 

verwijzen ze naar hun jaarcijfers die vervolgens niet te vinden zijn. 

VWS speelt een grote rol in deze ‘beweging’. 

 

Slot 

83. Verzoekster zat de jeugdzorgindustrie in de weg. Ze was in 2013 een potentiële dreiging voor de 

voorgenomen verdere ‘hervormingen’ van het jeugdzorgsysteem via de decentralisatie, dat gericht 

was en is op het isoleren van kinderen om hen vervolgens langjarig (tot hun 18e) te kunnen 

problematiseren en medicaliseren als verdienmodel. Verzoekster was gericht op snelle en goede 

oplossingen, en de vraag: “hoe zorgen we dat dit kind weer gelukkig wordt/thuis kan wonen/in een 

stabiele omgeving terecht komt?, enz. ”. Sinds de invoering van de Jeugdwet 2015 is het aantal 

uithuisplaatsingen verdubbeld. Dit proces was in de eerste plaats een politiek proces. Er moest een 

afschrikwekkende werking van uitgaan, zodat er ook geen nieuwe stichtingen zouden opstaan die 

de jeugdzorgindustrie in de weg zouden gaan lopen bij hun winstmaximalisatie. Met een web van 

leugens en framing is verzoekster, terwijl zij nooit fraude (zogenaamd van miljoenen of tonnen) heeft 

gepleegd, ten val gebracht. 

 

84. Verzoekster is alles kwijt geraakt: haar huis, haar werk, haar inkomen en haar kinderen en was 

genoodzaakt Nederland verlaten. In Turkije krijgt zij onderdak en wordt zij in leven gehouden door 

haar netwerk. Zelf heeft zij niets meer. Haar dochter lijdt aan een ernstige progressieve ziekte en 

woont tegenwoordig ook in Turkije, maar zelfs de WAJONG-uitkering waar zij recht op heeft, wordt 

haar op oneigenlijke gronden geweigerd. Haar autistische zoon woont op dit moment bij zijn vader, 

en wil verzoekster niet bezoeken in Turkije vanwege de traumatische ervaringen in 2013. Voor hem 

is Turkije het land dat zijn moeder heeft afgepakt. Hij is de eerste week van juli 2020 op de scooter 

aangereden door een auto die doorreed. Hij werd vijftien meter verderop gevonden, bewusteloos 

achtergelaten. Zijn enkel was gebroken op twee plaatsen en heeft maanden moeten herstellen. 

Verzoekster – zijn moeder - heeft hem nooit kunnen bezoeken of troosten. Navraag wees uit dat zij 

direct zal worden gearresteerd zodra zij het grondgebied van Schengen betreedt (brief van de politie 

d.d. 30 december 2019). Zij heeft haar zoon al anderhalf jaar helemaal niet meer kunnen zien. Voor 

een moeder is dit hartverscheurend en onmenselijk. 
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85. Er valt nog veel meer te zeggen over deze zaak, de corruptie van betrokkenen binnen het OM, VWS 

en Justitie & Veiligheid en over de onmenselijke, wrede behandeling van de zijde van de Staat die 

verzoekster ten deel is gevallen, maar voor de aanvraag van een herziening is met het vorengaande 

het belangrijkste gezegd. Deze veroordeling van 18 april 2014 – en alle daarop voortbordurende 

uitspraken en acties door de publieke instanties – passen in een schurkenstaat, maar niet in een 

rechtstaat zoals Nederland. 

 

Pleidooi 

86. De advocaat van verzoekster heeft een verzoek ingediend ex artikel 467 lid 2 Sv om de aanvraag 

tot herziening mondeling toe te lichten (het pleidooi). Zij heeft daartoe op de dag van indiening van 

de herzieningsaanvraag een gemotiveerd verzoek gedaan bij de rolraadsheer. 

 

Verzoek tot schorsing van de executie 

 

87. Op de voet van Artikel 471 Sv verzoekt verzoekster tot schorsing van de executie van  de 

tenuitvoerlegging van de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland d.d. 18 april 2014, met 

inbegrip van de intrekking van het Europese arrestatiebevel, hangende het verzoek tot vernietiging 

van de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland d.d. 18 april 2014. 

  

Onderzoekshandelingen 

Voor een eerlijk proces in de zin van artikel 6 EVRM is het van belang dat de zaak opnieuw wordt 

beoordeeld door een Gerechtshof, en dat daarbij opnieuw wordt bezien of de schendingen van de 

grondrechten van cliënte en de schending van de beginselen van een behoorlijk proces moeten leiden 

tot niet-ontvankelijkheid van het OM, dan wel tot vrijspraak.  

Dit, nadat de aangedragen bewijsmiddelen van het OM en de werkwijze van het OM tegen de 

achtergrond van de eisen aan een behoorlijk proces onafhankelijk en onpartijdig worden beoordeeld, 
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en van leugens en framing worden gezuiverd, en dat de manipulatie en framing van het OM vanuit de 

tunnelvisie wordt afgestraft, en verder dat – uiteraard, in het licht van artikel 6 EVRM  – het hiervoor 

vermelde novum worden betrokken, alsook de bewijsmiddelen alsnog worden toegelaten die 

verzoekster vrijpleiten, zowel de ontbrekende administratie en de lijst van Center Parks en 

getuigenverklaringen als ook de eerdere bewijsmiddelen van verzoekster.  

WESHALVE  

het de Hoge Raad der Nederlanden moge behagen de uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland 

d.d. 18 april 2014 te herzien door vernietiging ervan, met inbegrip van het uitgegeven Europese 

Arrestatiebevel, met verwijzing van de zaak naar een gerechtshof dat daarvan nog geen kennis heeft 

genomen, ten einde opnieuw te onderzoeken en daarin bij uitspraak recht te doen, zonder dat echter 

de straf de bij de vernietigde arresten of vonnissen opgelegde straffen te boven mag gaan,  

kosten rechtens.  

 

 

Amsterdam, 16 november 2020/Amsterdam, 16th November 2020 

 

 

 

Advocaat/lawyer 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deze zaak wordt behandeld door/This case is handled by dr. H.W.R. Nakad-Weststrate  

van advocatenkantoor/from the law firm Bailey Parker, Prinsengracht 71, 1015 DL Amsterdam,  
M: 06-46 22 42 52, nakad@baileyparker.nl; F: 020 - 5248 101 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1. Uitspraak Rechtbank Midden-Nederland d.d. 18 april 2014 

2. Verklaring M. Molleman d.d. 9 januari 2014 

3. Verklaring D. Mostaard d.d. 9 november 2020 

4. Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (ontnemingskamer) d.d. 27 januari 2016 

5. Lijst van verantwoording van privé betaalde kosten aan Center Parks 

6. Verklaring de heer Eelco van Schellebeek van Center Parks d.d. 10 november 2020 

7. Lijst verantwoording “vermiste” administratie 

8. Vereffeningsdocument v.o.f. Onzichtbaar Anders d.d. 23 juni 2011 

9. Lijst OM in beslag genomen goederen 

10. Interview OvJ Vermaseren in Opportuun 

11. Verklaring accountant d.d. 3 april 2014 


