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Betreft : 1T218/2013-2001

Drachten, 10 augustus 2020

BEROEP / KLACHT TEGEN UITSPRAAK  
1T218/2013-2001 van 11 JUNI 2020 door NIET BEVOEGDE en INCOMPETENTE

RECHTBANK te PREROV 

Bij deze stel ik beroep in, dien ik een klacht in, tegen uitspraak bovengenoemd.

1. De rechtbank is incompetent. (net als alle andere rechtbanken in Tsjechië die zich tot nu toe met
de strafzaak dan wel de hier aan te grondslag liggende civiele zaak bemoeid hebben)
Volgens het Haags Protocol uit 2007 inzake het recht welke van toepassing is op 
alimentatieverplichtingen dient de toe te passen wet een methode van berekening te hebben.
Ergo, er dient een berekening te zijn.
In de handleiding bij het protocol en daarmee deel uitmakend van het protocol wordt bij gebruik 
van tabellen zelfs gewaarschuwd dat deze flexibel genoeg moeten zijn in verband met behoefte en 
mogelijkheden van partijen.
Your Europe Advice, een groep juristen betaald door de Europese Commissie schrijft hierover :
Het Haagse Protocol dat u citeert, is onderdeel van het EU recht via 2009/941/EG: Besluit van de 
Raad van 30 november 2009 betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap van het 
Protocol van Den Haag van 23 november 2007 inzake het recht dat van toepassing is op 
onderhoudsverplichtingen. 

Het heeft als inhoud een duidelijke regel (artikel 14), die door alle landen die het protocol 
hebben ondertekend, moet worden toegepast. Het bepaalt dat er een berekening naar behoefte 
van de kinderen en de mogelijkheid alimentatieplichtige moet worden gemaakt. 

De betreffende mail is in de archieven van de rechtbank. 
Ik vraag de berekening die er moet zijn op grond van bovenstaande, die wordt niet overhandigd.
Daarmee is de rechtbank dus incompetent. Deze berekening behorende bij civiele zaak 19 Co 
420/2012-286 van 16 januari 2013 moet gewoon in het archief liggen, het is totale incompetentie 
dat de rechtbank niet in staat is mij deze voor mij als ontlastend bewijs zijnde stukken te 
overhandigen. Ik durf te stellen dat de rechtbank niet uitgaat van het principe van onschuld 
door bewust stukken te weigeren die mijn onschuld aan kunnen tonen. Dit is een grove 
schending van mijn rechten op een eerlijk proces.
Sinds de allereerste civiele uitspraak in 2012 tot nu in 2020 wacht ik nog steeds op enige vorm van 
berekening.
En u weet net zo goed als ik dat die berekening nooit gemaakt is en niet bestaat.
Maar in plaats van toe te geven dat het civiele besluit waarop de vervolging is gebaseerd fout is, 
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want gerechtelijke willekeur, gaat u maar door in een tunnelvisie van het bestraffen van een 
alimentatieplichtige die weigert te voldoen aan de inhoud van gerechtelijke willekeur. Gewoon 
omdat de mogelijkheden ontbraken.
Nog geen enkele Tsjechische rechtbank is inhoudelijk ingegaan op de uiterst simpele 
berekening :
inkomen – lasten = max. alimentatiemogelijkheid
in mijn geval :
1700 – 2500 = negatief.
Inkomen is aangetoond en niet betwist.
Lasten komen uit berekening van Nederlandse rechtbank, kort voor werkloosheid. Deze 
Nederlandse berekening is al meerdere keren opgestuurd, en uw collega in Prerov durft dat te 
bestempelen als “hypothetisch”. Deze kwalificering van een Nederlandse gerechtelijke berekening 
door een rechter uit een andere EU-lidstaat is een schending van EU-recht. 
Elke vorm van zelfreflectie ontbreekt bij de betrokken Tsjechische rechtbanken.
In plaats daarvan gaan ze mij als “verdachte” verwijten dat ik constant kritische opmerkingen 
jegens het gerechtelijk systeem van de Tsjechische Republiek maak.
Dat heet verdediging! Ik maak gebruik van mijn grondrechtelijk recht om mij te verdedigen, 
als de rechtbank aantoonbaar fout is in het toepassen van internationale verdragen, dan 
beroep ik mij daar op !!!
In een land waar de verdachte zich niet meer mag verdedigen tegen al dan niet opzettelijke 
fouten door de rechtbank, mag justitie met recht “justicni mafia” genoemd worden. 
Gefeliciteerd! 
En voor de volledigheid nog een stukje wiskunde op nivo 6e klas basisschool. 
Inkomen na loonbeslag was op een gegeven moment 360 Euro.
Volgens de rekenkunstenaars aan de Tsjechische rechtbanken is daaruit nog steeds 320 Euro 
alimentatie te betalen want uit de resterende 40 Euro kan ik gemakkelijk 260 huur en 200 reiskosten
woon/werk betalen als ook nog iets te eten en te drinken voor mezelf kopen. Toch?
Langzaam uitgelegd:
Inkomsten: 360 euro
Uitgaven: 260 huur, 200 reiskosten woon/werk en volgens norm 140 voor mezelf.
260+200+140=600.
Inkomsten-uitgaven=max. Alimentatie
360-600=negatief, geen alimentatie mogelijk.
Nu snap ik ook dat geen berekening getoond wordt. Er zitten rekenfouten in van niveau 6e klas 
basisschool! Om je dood te schamen als rechter. Deden ze dat maar.

2. U bent niet bevoegd..
Ook hier simpel. Ik hou me in Nederland niet aan een Nederlandse gerechtelijke beschikking, 
hetgeen in Nederland niet strafbaar is.
Op grond van het EVRM art. 7.1 maar ook het Handvest op de Grondrechten van de EU art. 
49 bent u niet bevoegd.
Nergens zie ik een uitzondering voor Tsjechië.
En als toppunt wordt geweigerd hierover een prejudiciële vraag te stellen aan het EU Hof van 
Justitie want Tsjechisch recht….. Tsjechisch recht van toepassing laten zijn op een Nederlands 
persoon, die zich in Nederland bevindt, en waar in geding een Nederlandse gerechtelijke uitspraak 
is valt niet onder EU-recht maar rechtstreeks onder Tsjechisch recht?
Zelfs de eerste de beste 1e jaar student rechten in Nederland, België, Duitsland, in elk beschaafd 
land, zal bevestigen dat hier een Tsjechische rechter niet bevoegd is, en wil hij deze bevoegdheid 
opeisen dat dit zal moeten via een prejudiciële vraag aan het EU Hof van Justitie.
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Maar niet de rechters in Tsjechië, die daarmee dus het niveau van een eerste jaars student rechten in 
Nederland niet eens halen.
Ook hier weer, geen enkele zelfreflectie en maar doorgaan. Uiteraard begrijpelijk gezien het 
bedroevende niveau van de rechtspraak in Tsjechië. Want het is te moeilijk allemaal.
Zal mij wel weer komen te staan op het verwijt dat ik de rechtspraak in Tsjechië bekritiseer, maar 
lever dan eindelijk eens een keer de volgens EU recht verplichte alimentatieberekening en vraag 
dan eens aan het CJEU of de rechtbank bevoegd is. Stelletje oelewappers. Het kan zo eenvoudig 
zijn en dan waren al deze rechtszaken niet nodig.

3. Waarheidsvinding.
Ik was bekend met de leugen van de moddergooiende zich advocaat noemende Temin en aan 
tegenpartij en schijnbaar ook rechtbank verbonden persoon over mijn werk.
Zonder slag of stoot wordt vermeld dat ik kwaliteitsmanager ben.
Ik heb al eens gemeld dat dit fout is. 
Ik constateer partijdigheid bij de rechtbank.
Aan waarheidsvinding wordt niet gedaan, meldingen van tegenpartij worden voor waar 
aangenomen.
Ik kan ook wel vertellen dat mijn ex gedurende het huwelijk voor hoer gespeeld heeft en daar flinke
inkomsten aan over gehouden heeft. Is nog waar ook. Ze bevestigde het zelf voor de Nederlandse 
rechtbank, weliswaar in iets andere woorden, maar toch.
Van 2001-2005 is een niet onaanzienlijke som geld van de gemeenschappelijke rekening 
verdwenen. Te denken valt aan 100.000 Euro.
Kunt u dat ook even vermelden?
Dank u.
En als u toch aan het vermelden bent, kunt u ook even in de gegevens opnemen dat ex geprobeerd 
heeft mij te vergiftigen? 2004 na het overlijden van haar vader moest ze met de billen bloot dat zij 
niet de erfgename was van de flat van haar vader. Deze was via antidatering van documenten 
(aantoonbaar) zogenaamd al ver voor overlijden op naam van haar moeder en de nieuwe echtgenoot
van de moeder gezet. Hierover was met mij uiteraard nooit gesproken, zie hierboven. Ex was aan 
het plukken. En van een dode echtgenoot is meer te plukken dan een levende, hoef je ook niks uit te
leggen over de flat hetgeen onherroepelijk tot scheiding had geleid want vertrouwensbreuk, bij 
scheiding moet je alles delen, bij dood niet, dus opeens lag ik in het ziekenhuis…. 
Door veel sport in verleden een sterk hart. Kon teer nog goed rondpompen tot verbazing van de 
artsen en tot ontsteltenis van ex.
Voor de volledigheid: alle testen op virussen en bacteriën waren negatief, waarna na beraadslaging 
in het consilium van artsen de  vraag kwam of ik ook vijanden had. Helaas had ik toen nog niet door
dat ik met mijn grootste vijand samenleefde. Ik antwoordde ontkennend. Fout dus.
Over die flat van haar vader, in eigendomsvorm DB vertelde ze voor de Nederlandse rechter dat 
deze een nieuwe huurder had en dat de flat niet verkocht is. Een ander verhaal en leugen. Helaas 
kende de Nederlandse rechter deze rechtsvorm niet.
Tsjechen weten dat flats in eigendomsvorm van DB zeer goed verkoopbaar zijn. De nieuwe 
“huurder” verklaarde later dan ook dat ze de woning gekocht heeft van de familie van ex.
Maar mevrouw en de kinderen zijn o zo zielig, dat ze miljoenen kronen via oplichting heeft 
binnengehaald daar hoort u haar niet over.
Maar dit verklaart wel dat ze ondanks haar zielige inkomen in een duur appartement kan leven, 
vakanties kan houden door heel Europa, kinderen reizen maken naar Amerika en Indonesië etc. 
Want ze zijn wel echt arm. 
Dit allemaal naar aanleiding van waarheidsvinding en het beeld dat geschetst wordt van mij als de 
manager die in dure cabrio’s rijdt (een VW Golfje uit 1999), even een ander beeld van mijn ex. 
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4. Tientallen open punten uit eerdere zittingen.
Omdat  op de alimentatieplicht internationaal recht van toepassing is, daarmee het Haags Protocol 
uit 2007 al eerder genoemd, en specifiek art. 14 waarvan hier de authentieke engelse tekst :
Even if the applicable law provides otherwise, the needs of the creditor and the resources of the 
debtor as well as any compensation which the creditor was awarded in place of periodical 
maintenance payments shall be taken into account in determining the amount of maintenance.
Dus zelfs als het heilige Tsjechische recht anders bepaalt dan dient enige vorm van compensatie, in 
plaats van de periodieke betalingen, meegenomen te worden in de vaststelling van de hoogte van de
alimentatie.
Doordat ik geen alimentatie betaalde was ik in staat aan de hypotheek plicht van de gezamenlijke 
woning te voldoen.
Ex had daar aan mee moeten betalen, heeft ze niet.
Ex heeft wel meegedeeld in de extra winst hierdoor ontstaan.
Bij executoriale verkoop door niet betalen hypotheek had het huis mogelijk slechts 100.000 Euro op
gebracht (het was crisis, woning was nagenoeg niet verkoopbaar tenzij tegen lage prijs), nu bij vrije 
verkoop 190.000.
Zonder inspanning krijgt ex daar de helft van. 45.000 Euro. Kan ook 30.000 zijn, ook 50.000.
Afhankelijk van welke statistieken je gebruikt. Maar meer als 120.000 opbrengst bij gedwongen 
verkoop van de woning was onaannemelijk in die tijd.
Kijk eens hoeveel ex heeft gekregen als compensatie!
Meer dan ik verschuldigd was aan alimentatie.
Heb ik slecht gehandeld? Volgens Tsjechisch recht wel, want alimentatieplicht gaat boven alles, ook
boven gezond verstand. Maar dat laatste is niet vreemd in het land van Svejk.
Die door Tsjechen overigens als zeer intelligent wordt gezien, maar door de rest van de wereld als 
een beetje erg dom.  Typerend.
Hier had ik dus een prejudiciële vraag over gesteld willen zien voor het geval dit bedrag niet direct 
als compensatie aangemerkt zou worden als bedoeld in art. 14 van het Protocol.
En anders op zijn minst de helft van de betaalde hypotheek gedurende deze periode. Hypotheek was
op naam van ons beiden, ex betaalde daar niet aan mee. 
In dit verband is belangrijk om op te merken dat ex niet meewerkte aan de boedelscheiding, 
ik had daardoor onevenredig hoge woonlasten, mede oorzaak van het niet kunnen betalen van
alimentatie, en nu wordt ik daarvoor bestraft? Handelen van ex geeft haar reden om mij aan 
te klagen?
Hoe idioot bent u? Zij zelf veroorzaakt mede dat ik niet kan betalen!

En zo zijn er nog veel vragen open waar geen gehoor aan gegeven is, “want Tsjechisch recht”.
Bijvoorbeeld ook over de manier van loonbeslag leggen. Zie ook onder 1.
360 Euro beslag vrije voet en dan nog steeds 320 Euro alimentatieplicht? Dus 40 Euro voor 
levensonderhoud, huur, reiskosten per maand.
Ook hiervoor is de term justicni mafia in Tsjechië gangbaar. Er wordt een nieuwe schuld gecreëerd,
het niet voldoen aan alimentatieplicht onder bovengenoemde omstandigheid wordt weer strafbaar 
gesteld etc.
Idioot volgens advocaten hier in Nederland waar ik mee gesproken heb.
Ik kan het met die kwalificatie moeilijk oneens zijn.

5. Termijn van beroep/klacht.
Een termijn van 3 dagen, in vakantietijd, met advocaten op vakantie.
Ook normaal al gezien het internationaal karakter van de zaak zou dit onaanvaardbaar zijn. Nu 
helemaal.
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Ik maak dus bezwaar tegen deze termijn ondanks dat ik er in slaag zelf, zonder advocaat waar ik 
recht op heb, maar die ik nu niet kan bereiken, een beroep/klacht in te dienen.
Dit beroep/klacht binnen deze termijn is een schending van mijn recht op een eerlijk proces.
Binnen deze termijn moet ik gedwongen door Tsjechisch recht afzien van mijn recht op 
advocaat!

6. Transcriptie van zitting.
Ik zou graag een transcriptie van de gehele zitting ontvangen, er ontbreken volgens mijn notulen 
een aantal zaken in het besluit die wel genoemd zijn en die voor mij relevant zijn.
Waar ik nu even niet verder op in ga, maar waar ik me wel het recht voorbehoud om hier aanvullend
beroep/klacht over in te dienen hetgeen nu wegens ontbreken onmogelijk is.

Samenvattend:
Op grond van bovenstaande eis ik :
Primair : 
Vernietiging van het aangevallen besluit 1T218/2013-2001 van 11 juni 2020.
Een schriftelijke verklaring van de rechtbank dat er onder Tsjechisch recht geen 
alimentatieberekeningen gemaakt worden
Een schadevergoeding, nader te bepalen.
Subsidiair :
Als ontlastend bewijs de alimentatieberekeningen van alle civiele zaken in deze dan wel het 
indienen van prejudiciële vragen aan het CJEU over de ontbrekende berekeningen.
Het indienen van prejudiciële vragen aan het CJEU over de bevoegdheid van de rechtbank.
Het indienen van prejudiciële vragen aan het CJEU over art.14 van het Haags Protocol, over de 
werkwijze van deurwaarders in Tsjechië, de diverse nog openstaande vragen uit eerder zittingen.
Voor de goede orde: IK stel deze vragen op, u dient ze in. (dit op grond van ervaring met een 
manipulerende rechter in Praag die de feitelijke omstandigheden in de prejudiciële vraag “verhult”, 
bedoeld wordt anders voorstelt dan werkelijk, hetgeen volgens Tsjechisch recht schijnbaar 
toegestaan is gezien het antwoord in beroep hierop).
Transcriptie van de zitting met optioneel recht op aanvullend beroep.

Met groet,

Eelze 
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