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Landgraaf 10 feb. 22  
 
Aan alle Presidenten van de rechtbanken:  
 
Mw. mr. E. de Greeve  Rechtspraak Gerechtshof Amsterdam 
Parnassusweg 280  
1076 AV Amsterdam 
 
Dhr. mr. G. Tangenberg Rechtspraak Gerechtshof 's-Hertogenbosch 
Leeghwaterlaan 8  
5223 BA 's-Hertogenbosch 
 
Mw. mr. Z.J. Oosting Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 
Walburgstraat 2-4 
6811 CD Arnhem 
 
Mw. mr. R.G. de Lange-Tegelaar Rechtspraak Den Haag 
Prins Clauslaan 60  
2595 AJ Den Haag 
 
Dhr. mr. R.C.C. van Leest MPM  Rechtspraak Gelderland 
Schuurmanstraat 2 
8011 KP Zwolle 
 
Mw. mr. M.M. Bijker-Veen Rechtspraak Limburg 
Sint Annadal 1  
6214 PA Maastricht 
 
Mw. mr. P.E.M. Messer-Dinnissen Rechtspraak Midden-Nederland 
Vrouwe Justitiaplein 1 
3511 EX Utrecht 
 
 
Mw. mr. S. Sicking Rechtspraak Oost-Brabant 
Leeghwaterlaan 8 
5223 BA 's-Hertogenbosch 
 
Mw. mr. J. Mendlik Rechtspraak Rotterdam 
Wilhelminaplein 100-125 
3072 AK Rotterdam 
 
Dhr. mr. J.B. van den Beld Rechtspraak Zeeland-West-Brabant 
Stationslaan 10 
4815 GW Breda 
 
mr. drs. Jan Moors  Rechtspraak Noord Holland, 
Simon de Vrieshof 1 
2019 HA Haarlem 
 
mr. H.J.H. van Meegen Rechtspraak Overijsel 
Schuurmanstraat 2 
8011 KP Zwolle 
 
Afz: R.T.G. Brekel  
Heereveldje 48,   6374EW Landgraaf 
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Geachte Presidenten van de rechtspraak. 
 
Via dit schrijven wil ik u op de hoogte brengen van verschillende actuele feiten die van 
invloed zijn op alle inwoners van het Land. 
 
De pijlers van de samenleving zijn structureel ondermijnd, en worden nu zichtbaar voor de 
hele bevolking. 
 
Het kan u niet ontgaan zijn dat er veel tumult en misleiding vanuit de overheid over de 
bevolking is neer gedaald. 
 
Dit gaat de rechtspraak in het land overstijgen om diverse redenen. 
 
Inmiddels is er een begin gemaakt met het Neurenberg code tribunaal voor de GENOCIDE 
die namens de Politiek, Wereld Economisch Forum, WHO, MSM, op de wereldbevolking aan 
het uitvoeren is. 
 
U als een van de pijlers van de samenleving bent hierin ook betrokken, zij het als mede 
slachtoffer zij het als poortwachter om het systeem te verdedigen in het belang van de 
globalisten uit de Politiek. 
 

 Deze info is als bijlage in mijn schrijven, zie pagina 21 en 22. 
 
Global Breakinq News: 15 januari 2022 Big Pharma, China, Vaticaan veroordeeld wegens genocide en 
criminele samenzwering door Internationaal Hof – COVID vaccins verboden nu arrestatie van leiders 
en inbeslagname van activa is bevolen. 
 
Hoewel de doodstraf lijk afgeschaft zijn er meer als 85% van de bevolking ter dood 
veroordeeld. 
 
Daarom is de Rechtspraak waar u voor staat niet meer bevoegd om deze misdaad te gaan 
berechten. 
 
De Common Law (Gewoonterecht of Geboorterecht) overstijgt het huidige rechtssysteem die 
in ons land wordt toegepast. 
 
Iedere rechtszitting en vonnis uit het verleden is daarom niet geldig, omdat de ziel uit het 
rechtssysteem reeds lang geleden is verdwenen. 
 
Hebben we dan geen rechtssysteem nodig, natuurlijk wel, maar wel op een eerlijke basis die 
voor iedereen gelijk is, geen vonnissen meer op basis van willekeur om een politieke agenda 
te dienen. 
 
Er is te vaak gebleken dat een rechter een verdachte veroordeeld om dat dit politiek correct 
beter uit kwam, in veroordeel u om een voorbeeld te stellen aan de bevolking dat zij niet 
gelijke actie als u ondernemen. 
  
Dit is mensen monddood willen maken en hun rechter ontzeggen, wat in een eerlijke 
rechtspraak nooit mag gebeuren. 
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Daarom zend ik u dit schrijven om u ervan te doordringen dat er geen misdaad tegen 
mensen mag plaatsvinden om de corruptie in stand te houden. 
 
We zitten nu in de transitie van GESARA Global Economic Security And Reform Act, die 
voor de hele wereld gaat gelden. 
 
Dit gaat tevens gepaard met een herwaardering van alle valuta over de hele wereld, wat men 
Global Currency Reset heet, maar zeker niet de Great Reset van het Wereld Economisch 
Fascisten Forum van Klaus Schwab en zijn globalisten misdadigers. 
 
Volgens Alexander Brenninkmeijer in 2015 https://www.mr-online.nl/brenninkmeijer-
grondwet-zo-dood-als-een-pier/  
 
Volgens Maxima bestaat de Nederlander niet in 2007 op YouTube: 
Maxima - 'The Dutchman does not exist' / 'De Nederlander' bestaat niet 
https://www.youtube.com/watch?v=zt0pHmZuDz0&t=50s  
 
Willem Alexander verontschuldigd zich bij de dodenherdenking van 2020 dat Wilhelmina het 
land op 13 mei 1940 was ontvlucht. https://www.parool.nl/amsterdam/koning-willem-
alexander-kritisch-op-rol-wilhelmina-in-de-
oorlog~bc5eb9c7/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  
Koning Willem-Alexander kritisch op rol Wilhelmina in de oorlog 
Bij de Dodenherdenking bekritiseerde koning Willem-Alexander maandagavond koningin 
Wilhelmina om haar optreden tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
 
Laten we even heel eerlijk met elkaar zijn, als we anno 2021 samen langs een grote plas of 
vijver wandelen, en we zien een drenkeling midden in de zomer met een ijsmuts op en zijn 
schaatsen aangebonden, dan heeft reanimatie weinig zin meer. 
 
Het heeft de aanschijn dat mensen die gestudeerd hebben, het gezond verstand denken is 
afgeleerd en compleet zijn geprogrammeerd om een bepaalde positie in te kunnen nemen.  
Met andere woorden, als iets dood is krijg je het niet weer zondermeer tot leven, ook de 
grondwet niet waar alle wetten aan zijn ontleend. 
Ik ben zo vrij geweest en heb 3 boeken gekocht van de Grondwet, 1906, 1938, 1964, daar 
staat een gelijke strekking over het voorval van 13 mei 1940 is. 

 
De grondwet wijziging van 1983 kan nooit legaal zijn daar de grondwet reeds was vervallen. 

https://www.mr-online.nl/brenninkmeijer-grondwet-zo-dood-als-een-pier/
https://www.mr-online.nl/brenninkmeijer-grondwet-zo-dood-als-een-pier/
https://www.youtube.com/watch?v=zt0pHmZuDz0&t=50s
https://www.parool.nl/amsterdam/koning-willem-alexander-kritisch-op-rol-wilhelmina-in-de-oorlog~bc5eb9c7/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.parool.nl/amsterdam/koning-willem-alexander-kritisch-op-rol-wilhelmina-in-de-oorlog~bc5eb9c7/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.parool.nl/amsterdam/koning-willem-alexander-kritisch-op-rol-wilhelmina-in-de-oorlog~bc5eb9c7/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
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Van de Grondwet uit 1938 tot en met 1964, zijn beide teksten gelijk in Artikel 21 van de 
Grondwet, met dit verschil, dat er geen Koninkrijk en grondwet meer is in 1964. 
De Koning kan geen vreemde kroon dragen . 
In geen geval kan de zetel der Regering buiten het Rijk worden verplaatst. 
 
Alle wetten en verdragen Nationaal en internationaal aangegaan namens een niet bestaande 
Staat der Nederland zijn niet rechtsgeldig door het toedoen van een van de oprichters van de 
EU, Euro, VN, WHO, NATO en overige afspraken die er zijn gemaakt met Wereld 
Economisch Forum, met mede Genocide plegers op de wereld bevolking. 
Feit is dat we geen Grondwet en koninkrijk meer hebben vanaf 13 mei 1940, de Koninklijke 
familie het Rijk aan Hitler hebben overgedragen waardoor per 18 mei 1940  het Hitler 
Kabinet is ontstaan tot heden ten dagen.   

 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
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Uit het GRONDWET boek geschreven door Mr. J. R. THORBECKE nieuwe tweede druk 
Eerste Deel 1906 uitgever Martinus Nijhoff  ‘S GRAVENHAGE, toen artikel 28 GW.   

 

Mocht er willens en wetens wetten en Rechtspraak deze feiten ontkennen, waardoor we nu 
wel duidelijk hebben dat er geen sprake kan zijn van een legitieme Rechtsstaat als Koninkrijk 
der Nederlanden.  
 
Alle documenten die door de nep staat en bedrijf Nederland uitgegeven worden is 
aantoonbare valsheid in geschrifte om de bevolking te misleiden. 
Verder ben ik geen eigendom of inventaris van een niet bestaande Staat of Koninkrijk der 
Nederlanden en al helemaal niet van failliet bedrijf Nederland, NGO Bilderberg bestuur in de 
hoedanigheid als Hitler Kabinet van globalisten fascisten GENOCIDE plegers. 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
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De zaak loopt anders als u me kunt overtuigen dat er wel een vredesverdrag met Duitsland 
is en wij geen provincie van Duitsland zijn, ook wil ik van u weten welke wetten wel geldig 
zijn na dit bedrog. 
 
Bedrijf der Nederlanden, want staat der Nederlanden bestaat niet meer vanaf 13 mei 
1940. Maxima kon de Nederlander niet vinden, is zij dan Koningin van een bedrijf? 
 
Dit lijkt op een bedrijfsmisdaad tegen de dom gehouden bevolking die om de 4 jaar bedrogen 
worden om hun kiezersstem, want het politiek kartel dient een heel andere GENOCIDE 
agenda21.  

 
Ook KPN staat in Washington DC ingeschreven als bedrijf. 

 
Als overige bedrijven onder de schijnconstructie van het bedrijf Nederland staan is dit voor 
de bevolking die nooit vrijwillig aan dit bedrog heeft meegewerkt of kunnen kiezen een grove 
daad van agressie. 
 Ministerie van Defensie 
•              KVK 27370985 
•              Vestigingsnr. 000007866666 
•              Plein 4 
•              2511CR  's-Gravenhage 
27370985 0000 000007866666 Ministerie van Defensie Defensie www.mindef.nl 
Publiekrechtelijke rechtspersoon De verdediging van het eigen en bondgenootschappelijke 
  
•              KVK 27370985 
•              Vestigingsnr. 000027599884 
•              Herculeslaan 1 
•              3584AB  Utrecht  Nevenvestiging 
27370985 0001 000027599884 Ministerie van Defensie Defensie www.defensie.nl 
Faxnummer:0302185735 E-mailadres: fabk.douane@mindef.nl  
  

https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
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•              KVK 27370985 
•              Vestigingsnr. 000049841858 
•              Het Nieuwe Diep 27 D D002 
•              1781AD  Den Helder   
•              Nevenvestiging 
27370985 0009 000049841858 Defensie. Ministerie van Defensie, Nieuwe Haven Terrein 
Ministerie van Defensie Defensie . het commando Zeestrijdkrachten' 
  
Defensie Telematica Organisatie 
•              KVK 27371004 
•              Vestigingsnr. 000011415657 
•              Binckhorstlaan 135 
•              2516BA  
•              's-Gravenhage  
•              27371004 0000 000011415657 Defensie Defensie Telematica 
Organisatie Defensie Telematica Organisatie (DTO) Bedrijfsgroep IVENT www.defensie.nl 
Het leveren van hoogwaardige  
  
•              KVK 27370985 
•              Vestigingsnr. 000045439753 
•              Bevesierweg 1 D C002 (Hars 
•              1781AT  
•              Den Helder  
•              Nevenvestiging 
27370985 0008 000045439753 Defensie Scheikundig laboratorium van Defensie Ministerie 
van Defensie Uitvoeren van fysische en chemische analyses aan smeeroliën, brandstoffen 
  
Naam 
Ministerie van Veiligheid en Justitie 
•              KVK 27380834 
•              Vestigingsnr. 000013669664 
•              Turfmarkt 147 
•              2511DP 
•              's-Gravenhage 
27380834 0000 000013669664 Ministerie van Justitie en Veiligheid Ministerie 
van Veiligheid en Justitie Ministerie van Justitie en gevangeniswezen www.justitie.nl  
  
Naam 
Ministerie van Veiligheid en Justitie 
•              KVK 27380834 
•              Vestigingsnr. 000027127109 
•              IJdok 20 
•              1013MM 
•              Amsterdam 
•              Nevenvestiging 
27380834 0001 000027127109 Paleis van Justitie / Palace of Justice Ministerie 
van Veiligheid en Justitie Rechtspraak www.rechtspraak.nl Publiekrechtelijke 
rechtspersoon 
  
Naam 
Dienst Justitiële Inrichtingen 
•              KVK 27378768 
•              Vestigingsnr. 000005839904 
•              Turfmarkt 147 
•              2511DP 
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•              's-Gravenhage 
27378768 0000 000005839904 veiligheid Justitie Dienst Justitiële Inrichtingen Dienst 
Justitiële Inrichtingen (DJI), Dienst Geestelijke Verzorging (DGV) en Bureau Bevordering  
  
Naam 
Centraal Justitieel Incassobureau 
•              KVK 01176224 
•              Vestigingsnr. 000001338897 
•              Tesselschadestraat 55 
•              8913HA 
•              Leeuwarden 
01176224 0000 000001338897 Justitie Veiligheid Centraal Justitieel Incassobureau 
Algemeen overheidsbestuur www.cjib.nl Publiekrechtelijke rechtspersoon voor het Ministerie 
12 Provincie bedrijven : https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Provinciehuis_in_Nederland 
Ik als Mens ben door het bedrijf Nederland al ruim 1935 keer verhandeld op Wall Street.

 
  

 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
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CustomerService@GMEIutility.org 

 

 
https://dutch-vatican-connection.blogspot.com/2019/06/httpswww.html 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
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 https://www.gmeiutility.org/   
Burgerservicenummer: 099-99-9999 (Enter) 
https://www.gmeiutility.org/search.jsp?keyWord=099-99-9999 
Je krijgt van 35 tot meer dan 1935 gegevens. Hoe kan het dat 
mijn Burgerservicenummer zonder mijn bericht wordt gebruikt? 
  
Business Entity Data (BED) BV, een volledige dochteronderneming van The Depository 
Trust & Clearing Corporation ("DTCC"), is eigenaar en exploitant van de Global Market Entity 
Identifier Utility (GMEI) juridische entiteit identifier (LEI)-oplossing in de federatieve Global 
LEI systeem (GLEIS). 

Bernhardplein 200 
1097 JB Amsterdam 
Nederland 

CustomerService@GMEIutility.org 
OVERZICHT 
 
Business Entity Data (BED) BV, een volledige dochteronderneming van DTCC, bezit en 
exploiteert de Global Market Entity Identifier Utility (GMEI) legal entity identifier (LEI)-
oplossing in het federatieve Global LEI-systeem (GLEIS). Het GMEI-hulpprogramma, 
gelanceerd in 2012, is ontworpen om een enkele, universele standaardidentificatiecode te 
bieden aan elke organisatie of onderneming die internationaal betrokken is bij een financiële 
transactie. 
 
De GMEI is ontworpen met de hulp van een consortium van 14 wereldwijde financiële 
dienstverleners onder leiding van de Global Financial Markets Association (GFMA) om te 
voldoen aan de wereldwijde branchevereisten voor alle activaklassen. LEI's uitgegeven door 
de GMEI Utility voldoen aan ISO 17442 en worden erkend door alle 55 wereldwijde 
regelgevers die lid zijn van het Regulatory Oversight Committee (ROC). 
WIE KAN DE DIENST GEBRUIKEN 
Juridische entiteiten uit alle rechtsgebieden die betrokken zijn bij financiële transacties 
kunnen het GMEI-hulpprogramma gebruiken om zich te registreren voor wereldwijd 
geaccepteerde LEI's. Met validatieprocedures voor gegevenskwaliteit in meer dan 230 
rechtsgebieden, biedt het GMEI-hulpprogramma organisaties met meerdere 
dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen over de hele wereld de mogelijkheid om 
referentiegegevens voor alle entiteiten op één plek te registreren en bij te houden. 
 
Voor meer informatie over het GMEI-hulpprogramma, hoe de service werkt en de 
mogelijkheden ervan, raadpleegt u de GMEI-factsheet op de pagina Help en documenten.   
OVER DTCC 
Met meer dan 40 jaar ervaring is DTCC de belangrijkste post-trade marktinfrastructuur voor 
de wereldwijde financiële dienstverlening. Van operationele faciliteiten, datacenters en 
kantoren in 16 landen, DTCC, via haar dochterondernemingen, automatiseert, centraliseert 
en standaardiseert de post-trade verwerking van financiële transacties, risicobeperking, 
verhoging van de transparantie en stimulerende efficiëntie voor duizenden 
makelaars/dealers, bewarende banken en vermogensbeheerders wereldwijd. Het bedrijf is 
eigendom van de gebruiker en wordt bestuurd door de sector en vereenvoudigt de 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094


11 
 

complexiteit van clearing, afwikkeling, activaservice, gegevensbeheer en informatiediensten 
voor alle activaklassen, waardoor de financiële markten meer veiligheid en soliditeit krijgen. 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=rCzy3m5mU3E&feature=youtu.be 
Hoe kom ik hieraan? 
Hieronder lees je een deel van een gesprek. Volg de stap die ik ook heb gedaan en oordeel 
zelf wat dit allemaal betekent. 
GMEI-hulpprogramma   gmeiutility.org 
klik op vergrootglas, voer dan je ss-nummer in met streepjes 999-99-9999, klik dan op 
zoeken en alles zal verschijnen onder uw ss-nummer Toont 1 - 15 van 182 records 
GMei komt uit nederland/amsterdam?! 

Bernhardplein 200 
1097 JB Amsterdam 
Nederland 
Relatie-informatie Uiteindelijke moedermaatschappij: De uiteindelijke moedermaatschappij is 
de juridische entiteit op het hoogste niveau die geconsolideerde financiële overzichten 
opstelt voor de onderliggende entiteit. Directe moedermaatschappij De directe 
moedermaatschappij is de juridische entiteit op het laagste niveau die geconsolideerde 
jaarrekeningen opstelt voor de onderliggende entiteit. Filiaal: Het filiaal moet een leidend 
internationaal filiaal of filiaalnetwerk zijn buiten de jurisdictie van het hoofdkantoor. Het filiaal 
moet zijn geregistreerd in een openbaar toegankelijk lokaal bedrijfsregister. Het hoofdkantoor 
van het bijkantoor moet al een LEI hebben, zodat het kan worden gekoppeld aan de LEI van 
het bijkantoor. Opvolger LEI: De Opvolger LEI is het ultieme overgebleven record van een 
duplicaat-uitdagingsproces. Het LEI-record dat wordt bekeken, is een Duplicaat-LEI van de 
Opvolger-LEI. Dubbele LEI: De Duplicaat-LEI is een record dat het dubbele-uitdagingsproces 
heeft verloren aan de Opvolger-LEI. Het LEI-record dat wordt bekeken, kan een of meer 
dubbele LEI's hebben, die worden vermeld in het veld 'Dubbele LEI'. 
https://www.youtube.com/watch?v=rCzy3m5mU3E&fbclid=IwAR0LU3ekq7BC3BjQ8tsahbGy
JHagBnPnBgA6AFUXlukuXcgtMvSCu8xinq4 
nu vertelt de video hoe je het geld kunt krijgen en je moet de postkantoorinfo-link gebruiken 
om dat te krijgen Is het lokale postkantoor uw elementaire republiek zoals voorgesteld door 
Thomas Jefferson??  
Er is dus bewust een identiteit fraude tegen de bevolking gepleegd vanuit een NGO 
overheid, onder leiding van Mark Rutte als bedrijfsleider en Willem Alexader als Eigenaar 
van het bedrijf Nederland. 

Bedenk dat de UPU nu onder leiding van Donald J Trump staat, door het failliesement van het 
Vaticaan, dus ook de legers van alle 193 aangesloten landen. https://www.upu.int/en/Universal-

Postal-Union  vandaag de handen met vluchtelingen die geen geboorte akte hebben. 

Of .. eenvoudiger kunt u de bepalingen voor Titel 39 van de United States Code / Code of 
Federal Regulations in uw voordeel gebruiken als u uw persoonlijke informatie "registreert" 
bij de USPS?? 
Ik besloot erachter te komen...   Laat de reis beginnen. 
Na het bekijken van deze video raad ik je aan om je op zijn minst te registreren voor een 
"persoonlijk account", waardoor je klant wordt van het postkantoor...    Ik laat zien hoe aan 
het einde van deze video. 
Als je een "juridisch probleem" hebt, dien het dan in als een online   klacht bij de inspecteur-
generaal in overeenstemming met titel 39 van de Code of Federal Regulations.. (Ik laat er 
een zien die ik in deze video als voorbeeld heb gedaan.) : 39 CFR DEEL 273—BEHEER 
VAN PROGRAMMA FRAUDE BURGERLIJKE RECHTSMIDDELEN 
De rekening, ticket, executie   of ander instrument dat per post naar   u is verzonden   met 
een pseudoniem in plaats van uw wettelijke naam... is een valse verklaring... en als klant van 
de USPS heeft u toegang tot haar diensten om te onderzoeken en oordeel over de zaak 
... lijkt stroman-dingen, maar deze keer echt 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
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https://gateway.usps.com/eAdmin/view/signin?fbclid=IwAR1nsfiNXCAckYUUZSPjYXDb6D_T
eKiQKFcG20nY89jTwRMf7jzQhO2UIlU 
Entiteitsinformatie 
Registratie Status: 
Registratiestatus verwijst naar de status van het LEI-record op het GMEI-portaal (voorheen 
"Vernieuwingsstaat" genoemd). Mogelijke waarden voor dit veld zijn: 
UITGEGEVEN - De LEI-registratie is gevalideerd en uitgegeven. 
SAMENGEVOEGD - De LEI-registratie voor de entiteit is samengevoegd in een andere 
juridische entiteit, zodat deze juridische entiteit niet langer als operationele entiteit bestaat. 
GEPENSIONEERD - De LEI-registratie voor de entiteit is gestaakt, zonder te zijn 
samengevoegd met een andere entiteit. 
DUPLICAAT - Er is vastgesteld dat de LEI-registratie een duplicaat is van een andere LEI-
registratie; de status DUPLICATE wordt toegekend aan de niet-overlevende registratie (dwz 
de LEI die niet langer mag worden gebruikt). 
OVERGEDRAGEN - Een LEI-registratie die is overgedragen naar een andere beherende 
LOU. 
PENDING_TRANSFER - Een LEI-registratie verzocht om over te dragen naar een andere 
LOU. Het verzoek wordt verwerkt bij de verzendende LOU. 
PENDING_ARCHIVAL - Een LEI-registratie staat op het punt overgezet te worden naar een 
andere LOU, waarna de registratiestatus teruggaat naar een niet-in behandeling zijnde 
status. 
ANNULLED - Een LEI-registratie die na afgifte als foutief of ongeldig is gemarkeerd. 
GEANNULEERD - Een LEI-registratie die is opgegeven voorafgaand aan de uitgifte van een 
LEI. 
Entiteitsstatus: 
Entiteitsstatus geeft aan of de entiteit zelf actief of inactief is. 
ACTIVE is toegewezen aan een entiteit met een onafhankelijke juridische status. Actieve 
entiteiten zijn onder meer solvabele bedrijven die normaal in bedrijf zijn, maar ook die 
entiteiten die in beheer zijn, onder curatele staan of failliet zijn, maar die nog steeds een 
wettelijke status hebben. 
INACTIVE is bestemd voor entiteiten die door ontbinding geen zelfstandige rechtspositie 
meer hebben. 
LOU beheren: 
Het veld Managing Local Operating Unit (LOU) geeft aan welke provider het beheer heeft 
over de gegeven entiteitsrecord. De volgende pre-LOU's (met hun toewijzingsprefix) worden 
momenteel ondersteund door de GMEI Utility-portal: 
GMEI Utility (5493) - Beheer van entiteitsrecords in meer dan 230 rechtsgebieden 
Als het veld LOU beheren niet een van de velden is die worden ondersteund door de GMEI 
Utility-portal, wordt de record vernieuwd door een andere LOU. Als gevolg hiervan kan het 
record in de GMEI Utility Issued Database verouderd zijn en moet de gebruiker de andere 
LOU in dit veld raadplegen voor meer informatie. Voor een tot 
Wettelijk document: 
De rechtsvorm is afhankelijk van de jurisdictie van de entiteit. Vaak wordt de rechtsvorm van 
een entiteit aan de juridische naam toegevoegd. De waarden voor dit veld zijn afhankelijk 
van het geselecteerde wettelijke land. 
Entiteitscategorie: 
Geeft (indien van toepassing) de categorie aan van de entiteit die wordt geïdentificeerd door 
dit LEI-gegevensrecord, als een meer specifieke categorie binnen de brede definitie die 
wordt gegeven in ISO 17442. Het selecteren van een entiteitscategorie is optioneel bij het 
registreren of vernieuwen van een entiteit in het GMEI-hulpprogramma. 
Toegestane waarden voor entiteitscategorie zijn onder meer: 
BANK: De rechtspersoon is een bank. 
BRANCH: De rechtspersoon is een filiaal van een andere rechtspersoon. (Opmerking: 
filiaalrecords moeten een hoofdkantoorrelatie definiëren. Zie voor aanvullende richtlijnen 
gegevens op niveau 2 op pagina 7.) 
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ONDERNEMING: De rechtspersoon is een rechtspersoon. 
FONDS: De rechtspersoon is een fonds dat wordt beheerd door een andere rechtspersoon. 
OVERHEID: De juridische entiteit is een overheidsinstantie, departement, ministerie of 
gemeente. 
SOLE_PROPRIETOR: De rechtspersoon is een persoon die handelt in een zakelijke 
hoedanigheid. 
OVERIGE: Alle andere juridische entiteiten die niet onder een bestaande categorie vallen. 
Validatie bronnen: 
Het validatieniveau van de referentiegegevens die door de registrant zijn verstrekt. Mogelijke 
waarden voor dit veld zijn: 
FULLY_CORROBORATED - Op basis van de validatieprocedures die worden gebruikt door 
de LOU die verantwoordelijk is voor het record, is er voldoende informatie in gezaghebbende 
openbare bronnen om de informatie te bevestigen die de indiener voor het record heeft 
verstrekt. 
GEDEELTELIJK_BETROKKEN - Op basis van de validatieprocedures die worden gebruikt 
door de LOU die verantwoordelijk is voor het document, kan de door de registrant verstrekte 
informatie gedeeltelijk worden bevestigd door openbare gezaghebbende bronnen, terwijl een 
deel van het document afhankelijk is van de informatie die de registrant heeft ingediend, 
hetzij vanwege in strijd is met gezaghebbende informatie, of als gevolg van het niet 
beschikbaar zijn van gegevens. 
ENTITY_SUPPLIED_ONLY - Op basis van de validatieprocedures die worden gebruikt door 
de LOU die verantwoordelijk is voor het record, is de informatie die aan dit record is 
gekoppeld in hoge mate afhankelijk van de informatie die een indiener heeft verstrekt 
vanwege het niet beschikbaar zijn van bevestigende informatie. 
IN AFWACHTING - De validatie van de referentiegegevens die door de registrant zijn 
verstrekt, heeft nog niet plaatsgevonden. 
Registratieautoriteit-ID/Registratie-autoriteit Entiteit-ID: 
Het veld ID van de registratieautoriteit bevat de naam van een ID van de registratieautoriteit 
wanneer deze beschikbaar en wettelijk is toegestaan. De waarde "RA888888 : Other" moet 
worden geselecteerd wanneer een tijdelijke waarde nodig is, ervan uitgaande dat er 
een registratieautoriteitcode is aangevraagd. De waarde "RA999999 : Geen 
registratieautoriteit beschikbaar" moet worden gekozen als er geen registratieautoriteit 
beschikbaar is voor deze rechtspersoon. 
Het veld ID-nummer van de registratieautoriteit bevat de identificatie van een entiteit in een 
gegeven ID-nummer van de registratieautoriteit, indien beschikbaar en wettelijk 
toegestaan. Dit veld is ingeschakeld wanneer een registratieautoriteit-ID is geselecteerd. 
https://www.youtube.com/watch?v=7ZaDUCyIKok 
https://dtcclearning.com/videos-page/player/90/742.html 
2690 bedrijven zijn geregistreerd op dat gmeiutility adres in Amsterdam 
Die man waar je me over vertelde met zijn belastingschuld... weet je wat hij deed? 
Kun je me vertellen wat er is gebeurd, wat je hem uitlegt en wat hij je teruggaf? 
ik kreeg te horen dat ik de info nooit zou geven lol, maar ik zag het op Facebook gepost en 
gebruikte dat wat hetzelfde was. hij kende zijn advocatendingen, ik had hem rond december 
gevraagd naar mijn rechtszaak over mijn huis die ik had omdat ik een bepaald formulier niet 
wilde ondertekenen.  
een w9-   formulier lol en ik hoefde het uiteindelijk niet te doen, 
ik won mijn zaak, klaagde   de …..  provincie aan wegens ziekte en won, maar kreeg niet wat 
mijn huis waard was nadat ze het hadden gestolen en verkocht, maar ik was gewoon blij om 
te winnen en plak het ook hen. De eerste die ze ooit aanklaagde en de eerste die won. ik 
heb ze over de   wet van imdenty , ademity,   idemity fund law. een advocaat vertelde me 
erover dat je het niet van mij hoorde lol. 
Zo geweldig, er zijn nog steeds goede mensen 
ja godzijdank, ik heb geprobeerd om homestead act te gebruiken die niet werkte. 
 
Van je geboorteakte is een obligatie gemaakt, het is miljarden waard 
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https://stopthepirates.blogspot.com/2010/02/yes-your-birth-certificate-is-
wolth.html?fbclid=IwAR3T7M37wfvOBMOzXWP5VzMqYUQaVOZ8avlDk82SBoYZgu_gr3zih
M2-4J4&m=1#.XP0tv6H8MgA.facebook 
Toen de VERENIGDE STATEN failliet verklaarden, alle Amerikanen als onderpand voor de 
staatsschuld beloofden en al het goud in beslag namen, waardoor de middelen waarmee u 
kon betalen werd geëlimineerd, nam het ook de juridische verantwoordelijkheid op zich om u 
een nieuwe manier van betalen te bieden, en dat deed het door te voorzien in wat bekend 
staat als de Vrijstelling, een vrijstelling van het moeten betalen voor wat dan ook. In 
praktische termen betekende dit echter dat je elke Amerikaan iets moest geven om mee te 
betalen, en dat 'iets' is jouw verdienste. 
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Uw waarde voor de samenleving werd toen en wordt nog steeds berekend aan de hand van 
actuariële tabellen en bij de geboorte worden obligaties gecreëerd die gelijk zijn aan deze 
\"gemiddelde waarde\". Ik begrijp dat dit momenteel tussen de één en twee miljoen dollar 
is. Deze obligaties worden gedekt door uw geboorteakte, die een verhandelbaar instrument 
wordt. De obligaties zijn gehypothekeerd, worden verhandeld totdat hun waarde voor alle 
doeleinden onbeperkt is, en al het gecreëerde krediet is technisch en rechtmatig van u. In 
feite zou je in staat moeten zijn om naar elke winkel in Amerika te gaan en alles en nog wat 
in zicht te kopen, en de klerk vertellen om het van je vrijstellingsrekening af te schrijven, die 
wordt geïdentificeerd door een negencijferig nummer dat je zult herkennen als je 
Burgerservicenummer zonder de streepjes. Het is uw EIN, wat staat voor Exemption 
Identification Number  
Deze documenten zijn niet geheim! Ze zijn een kwestie van openbaar register   
1. De IRS  is geen  Amerikaanse overheidsinstantie. Het is een agentschap van het IMF 
(Internationaal Monetair Fonds) (Diversified Metal Products v IRS et al. CV-93-405E-EJE 
USDCDI, Public Law 94-564, Senaatsrapport 94-1148 blz. 5967, Reorganisatieplan nr. 26 , 
Publiekrecht 102-391) 
2. Het IMF (Internationaal Monetair Fonds) is een agentschap van de VN (Black's Law 
Dictionary 6th Ed. pagina 816) 
3. De Verenigde Staten  hebben  sinds 1921 GEEN Treasury (41 Stat. Ch 214 pagina 654) 
4. De US Treasury is nu het IMF (Internationaal Monetair Fonds) (Presidential Documents 
Volume 24-No. 4 page 113, 22 USC 285-2887) 
5. De Verenigde Staten hebben geen werknemers omdat er geen Verenigde Staten meer 
zijn! Geen reorganisaties meer. Na meer dan 200 jaar faillissement is het eindelijk 
zover. (Executive Order 12803) 
6. De FCC, CIA, FBI, NASA en alle andere alfabetbendes  maakten  nooit   deel uit van de 
Amerikaanse regering, ook al hield de "Amerikaanse regering" aandelen in de 
agentschappen. (VS tegen Strang, 254 US491 Lewis tegen VS, 680 F.2nd, 1239) 
7. Social Security Numbers worden uitgegeven door de VN via het IMF (Internationaal 
Monetair Fonds). De aanvraag voor een sofinummer is het SS5-formulier. Het ministerie van 
Financiën (IMF) geeft de SS5-formulieren uit en niet de Social Security Administration. Op de 
nieuwe SS5-formulieren staat niet wie ze publiceert, terwijl op de oude formulieren staat dat 
ze "Department of the Treasury" zijn. (20 CFR (Council on Foreign Relations) Hoofdstuk 111 
Subpart B. 422.103 (b)) 
8. Er zijn  GEEN gerechtelijke rechtbanken  in Amerika en zijn er sinds 1789 niet meer 
geweest. Rechters handhaven geen statuten en codes. Executive Administrators handhaven 
statuten en codes. (FRC v. GE 281 US 464 Keller v. PE 261 US 428, 1 Stat 138-178) 
9. Sinds 1789 zijn er GEEN rechters in Amerika geweest. Er zijn net beheerders 
geweest. (FRC v. GE 281 US 464 Keller v. PE 261 US 428 1 Stat. 138-178) 
10. Volgens de GATT (The General Agreement on Tariffs and Trade) MOET u 
een sofinummer hebben. (House Report (103-826) 
11. New York City wordt in de federale regelgeving gedefinieerd als de Verenigde Naties. 
Rudolph Guiliani verklaarde op C-Span dat "New York City de hoofdstad van de wereld is." 
Voor een keer vertelde hij de waarheid (20 CFR (Council on Foreign Relations) hoofdstuk 
111, subpart B 44.103 (b) (2) (2)) 
12. Sociale zekerheid is geen verzekering of een contract, noch is er een trustfonds 
(Helvering v. Davis 301 US 619 Steward Co. tegen Davis 301 US 548) 
13. Uw sociale zekerheidscontrole komt rechtstreeks van het IMF (Internationaal Monetair 
Fonds), een agentschap van de Verenigde Naties. (Er staat "US Department of Treasury" in 
de linkerbovenhoek, die weer deel uitmaakt van de VN zoals hierboven vermeld) 
14. U bezit GEEN eigendom!!!  Slaven kunnen geen eigendom hebben. Lees aandachtig 
de akte van het onroerend goed waarvan u denkt dat het van u is. U staat vermeld als 
HUURDER. (Senaatsdocument 43, 73e congres 1e zitting) 
15. Het machtigste gerechtshof in Amerika is NIET het Hooggerechtshof van de Verenigde 
Staten, maar het  Hooggerechtshof van Pennsylvania . (42 PA. CSA 502) 
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16. De koning van Engeland  steunde beide zijden van de Amerikaanse 
Onafhankelijkheidsoorlog financieel.. (Verdrag van Versailles - 16 juli 1782 Vredesverdrag 8 
Stat 80) 
17. U KUNT NIET de Amerikaanse grondwet gebruiken om uzelf te verdedigen omdat u er 
GEEN partij bij bent! De Amerikaanse grondwet is van toepassing op de CORPORATION 
OF THE VERENIGDE STATEN, een particuliere onderneming (met hoofdkantoor in 
Washington, DC) zoals IBM (International Business Machines, Microsoft, et al) en  NIET op 
de mensen van de soevereine Republiek van de Verenigde Staten. Verenigde Staten van 
Amerika . (Padelford Fay & Co. v The Mayor and Alderman of the City of Savannah 14 
Georgia 438, 520) 
18. Amerika is een Britse kolonie. De Verenigde Staten  is een bedrijf, geen landmassa en 
het bestond vóór de Revolutionaire Oorlog en de Britse troepen vertrokken pas in 1796 
(Republica v. Sweers 1 Dallas 43, Verdrag van Koophandel 8 Stat 116, Vredesverdrag 8 Stat 
80, IRS-publicatie 6209, artikelen van Association 20 oktober 1774) 
19.  http://www.youtube.com/watch?v=lVsMupPgdT0 
20. Groot-Brittannië is eigendom van het Vaticaan. (Verdrag van 1213) 
21. De paus kan elke wet in de Verenigde Staten afschaffen (Elements of Ecclesiastical Law 
Vol. 1, 53-54) 
22.  Een 1040-formulier is voor eerbetoon aan Groot-Brittannië  (IRS-publicatie 6209) 
23. De paus beweert de hele planeet te bezitten door de wetten van verovering en 
ontdekking. (Pauselijke Stieren van 1495 & 1493) 
24. De paus heeft de volkerenmoord en slavernij van miljoenen mensen bevolen. (Papal 
Bulls van 1455 & 1493) 
25. De wetten van de paus zijn verplicht voor iedereen. (Bened. XIV., De Syn. Dioec, lib, ix, 
c. vii, n. 4. Prati, 1844 Syllabus Prop 28, 29, 44) 
26. We zijn slaven en bezitten absoluut niets, zelfs NIET wat we denken te zijn onze 
kinderen. (Tillman vs. Roberts 108 So. 62, Van Koten vs. Van Koten 154 NE 146, 
Senaatsdocument 438 73rd Congress 1st Session, Wynehammer v. People 13 NY REP 378, 
481) 
27. Militaire dictator George Washington verdeelde de staten ( Landgoederen) in districten 
(Berichten en documenten van de presidenten Volume 1 pagina 99 1828 Dictionary of 
Estate) 
28. "The People" omvat NIET u en mij. (Barron vs. burgemeester en gemeenteraad van 
Baltimore 32 US 243) 
29. Het is NIET de plicht van de politie om u te beschermen. Het is hun taak om THE 
CORPORATION te beschermen en codebrekers te arresteren. (SAPP vs. Tallahassee, 348 
So. 2nd. 363, REiff vs. City of Phila. 477 F. 1262, Lynch vs. NC Dept. of Justice 376 SE 2nd. 
247) 
30. Alles in de "Verenigde Staten" is te koop: bruggen, wegen, water, scholen, ziekenhuizen, 
gevangenissen, luchthavens, enz, enz... Heeft iemand de tijd genomen om te controleren 
wie Klamath Lake heeft gekocht?? (Executive Order 12803) 
31.  “We zijn menselijk kapitaal”  (Executive Order 13037) T hij wereld kliek maakt geld 
af van  het gebruik van uw handtekening op hypotheken, autoleningen, credit cards, 
uw sofi-nummer, etc.  
32. De VN – de Verenigde Naties – financiert al meer dan 50 jaar de operaties van de 
regering van de Verenigde Staten (de corporatie van DE VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIKA) (het Amerikaanse ministerie van Financiën maakt deel uit van de VN, zie 
hierboven) en bezit nu elke man, vrouw en kind in Amerika. 
De VN houdt ook heel het land van Amerika in Fee Simple. 
Het goede nieuws is dat we niet aan 'onze' fictieve verplichtingen hoeven te voldoen  .  U 
kunt een fictieve verplichting vervullen met de fictieve verplichting van een ander 
https://stopthepirates.blogspot.com/2012/07/these-documents-are-not-secret-they-
are.html?m=1 
Je bent dood (schuld) eigenlijk meer waard dan levend! 
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Het socialezekerheidsnummer op de voorkant van uw socialezekerheidskaart is toegewezen 
aan de schuldenaar of stroman, het rode nummer op de achterkant van de kaart is uw 
prepaid-rekeningnummer met vrijstelling en wordt toegewezen aan een van de 12 Federal 
Reserve Banks, aangewezen door de letter voor het nummer. Achter de letter staan 12 
letters en 8 cijfers. Deze letters geven aan welk Federal Reserve-district of bank uw 
rekening behandelt, het 8-cijferige  # is uw rekeningnummer, alle terugboekingen moeten 
naar deze bank gaan en niet naar de minister van Financiën, die in werkelijkheid de minister 
van Financiën van Puerto is Rico. Het kantoor van de minister van Financiën van de 
Verenigde Staten werd in 1926 opgeheven; Ik heb de wettelijke documentatie hiervan. Het 
Internationaal Monetair Fonds heeft het kantoor van de minister van Financiën van de 
Verenigde Staten vervangen,  dat werd of wordt voorgezeten door Nicholas 
Brady. Onderstaande letters geven aan in welke wijk of bank uw rekening wordt 
afgehandeld. 
https://stopthepirates.blogspot.com/2014/03/your-actually-worth-more-dead-debt-
than.html?m=1 

  
 
 De regering denkt dat ze jou en je kinderen bezitten 
Vóór 1921 werden de geboorteaangiften en namen van kinderen in familie-bijbels 
opgenomen, evenals de aantekeningen van huwelijken en overlijdens. Deze documenten 
werden door zowel de familie als de wet gemakkelijk aanvaard als "officiële" 
documenten. Sinds 1921 registreert het Amerikaanse volk de geboorten en namen van hun 
kinderen bij de regering van de staat waarin ze zijn geboren, ook al is er geen federale wet 
die dit vereist. De staat vertelt u dat het registreren van de geboorte van uw kind door middel 
van de geboorteakte als bewijs dient dat hij/zij in de Verenigde Staten is geboren, waardoor 
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hij/zij een Amerikaans staatsburger wordt. De afgelopen jaren heeft de federale overheid een 
burgerservice nummer verplicht gesteld om bij de geboorte af te geven. 
De staat claimt een belang in elk kind binnen zijn jurisdictie. De staat zal, als hij het nodig 
acht, uw ouderlijke rechten teniet doen en een voogd (trustee) over uw kinderen 
aanstellen. Het onderwerp van elke geboorteakte is een kind. Het kind is een waardevol 
bezit, dat, indien goed opgeleid, vele jaren waardevolle activa kan leveren door zijn 
arbeid. Door degenen die deze kwestie hebben onderzocht, wordt aangenomen dat het kind 
zelf het bezit is van de trust die is opgericht door de geboorteakte, en dat het sofinummer de 
nummering of registratie van de trust is, waardoor de activa van de trust kunnen worden 
gevolgd. Als deze informatie waar is, is uw kind nu eigendom van de staat. Ieder van ons, 
inclusief onze kinderen, wordt beschouwd als activa van de failliete Verenigde Staten. We 
zijn nu door deze regering aangewezen als " 
https://stopthepirates.blogspot.com/2014/04/federal-childrenthrough-fraud-and.html?m=1 
De moederschapswet werd uiteindelijk ingetrokken, maar delen ervan zijn teruggevonden in 
andere wetgevingshandelingen. Wat deze daad probeerde te doen, was het opzetten van 
een regering op afspraak, geleid door bureaucraten met opnieuw gedelegeerde 
belastingbevoegdheid, wat op zichzelf ongrondwettelijk is. 
Wat ooit in het verleden door het Hooggerechtshof van dit land als ongrondwettelijk werd 
verklaard, moet vandaag worden bevestigd in een rechtszaak. De grondwet is niet 
veranderd. Wat is veranderd, is de manier waarop deze regering naar het menselijk leven 
kijkt. Tegenwoordig worden we gedefinieerd als menselijke hulpbronnen, waarvan 
wordt aangenomen dat ze eigendom zijn van de overheid. De regering wil nu dat wij 
als individuen worden getagd en gevolgd. Door de overheid opgelegde of wettelijk 
vastgelegde nationale identiteitskaart is hoe dan ook ongrondwettelijk. Als de federale 
overheid denkt dat ze de eigenaar van ons zijn, en als zodanig het recht heeft om nationale 
identiteitskaarten en gezondheidskaarten te eisen, die ons in werkelijkheid zullen labelen als 
we onze dieren labelen, laat ze dan de documenten voorleggen om hun autoriteit te bewijzen 
om daarvoor wetgeven. Als onze GD rechten zou geven op vrijheid en vrijheid, die het 
fundament waren waarop deze natie 
https://stopthepirates.blogspot.com/2014/04/federal-childrenthrough-fraud-and.html?m=1  
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Het geboorteregistratieproces begrijpen 
Om te beginnen werden  uw ouders vanwege hun eerdere geboorteregistratie al 
beschouwd als geregistreerde gedocumenteerde schepen/mentaal incompetente 
voogden van de staat, onder de voogdij van de staat, die door een wettig huwelijk, 
waarbij de staat een derde partij is bij de huwelijk contract, een nageslacht/afdeling 
hadden die ze ter wereld hebben gebracht bij aflevering [1], de handeling waarmee het 
onderwerp van een trust, of de inhoud daarvan, in het feitelijke of constructieve bezit of de 
controle van een ander werd geplaatst bij de levering kamer van de kraamafdeling van het 
ziekenhuis, de haven van binnenkomst voor schepen/afdelingen. Toen vroegen ze je moeder 
om je officiële naam [2] in hoofdletters, die bestaat uit één voornaam en één achternaam, de 
naam op het VERSLAG VAN LEVENDE GEBOORTE, geschreven in hoofdletters en kleine 
letters. 
Wat uw moeder niet is verteld, is dat zij u heeft afgeleverd bij een agent/erkende arts van de 
staat, in een door de federale overheid gefinancierd ziekenhuis, een handeling waarbij het 
onderzoek [3] het onderwerp van een trust of de inhoud daarvan binnen de feitelijke of 
constructief bezit van of controle over een ander, de staat, waarvoor zij naar eigen vermogen 
een certificaat van levende geboorte hebben opgesteld met alle HOOFDLETTERS en dat 
ontvangstbewijs in het handelsregister hebben geregistreerd als vracht in vervoering.  

 
Die afdeling/het schip is nu een Vaartuig van de Verenigde Staten, gedocumenteerd 
door  registratie volgens de wetten van de Verenigde Staten en onderworpen aan de 
wetten en jurisdictie ervan, en de titel gaat naar de Alien Property Custodian in 
Washington, DC . In een zaak op zee is de rechtsmacht over de persoon van de 
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"beklaagde", het vaartuig, gebaseerd op de aanwezigheid van het vaartuig binnen het 
arrondissement waarin de rechtbank zetelt. 
Het enige  vaartuig waarover zij jurisdictie hebben is de trust, die wordt bewezen door 
het CERTIFICAAT VAN LEVENDE GEBOORTE, waarin de drie rechtsgebieden NAAM, 
SOCIALE VEILIGHEIDSNUMMER en GEBOORTEDATUM worden vastgesteld, de 
Federal Reserve-rekening onder toezicht van de minister van Financiën die ook de 
managing trustee is van de Social Security Administration en de gouverneur van het 
IMF. 
Totdat u de wettelijke leeftijd om te werken bereikte, was de plaatsvervangend griffier 
namens de griffier/staatssecretaris, of de griffier/staatssecretaris, ongeacht welke het 
CERTIFICAAT VAN LEVENDE GEBOORTE heeft ondertekend, de fiduciaire trustee voor 
dat vertrouwen dat achter uw rug om is opgericht en gesecuritiseerd waar de overheid het 
gedeeltelijk bezit en u het gedeeltelijk bezit. Dit betekent dat de griffier de fiduciaire plicht had 
voor die trust tot u aan uw eerste baan begon. Daarom kan de staat het kind bij de ouders 
weghalen, want het is de plicht en plicht van de fiduciair trustee als voogd om voor de 
wijk te zorgen en ervoor te zorgen dat er goed voor hem of haar wordt gezorgd. 
https://stopthepirates.blogspot.com/2010/09/cestui-qui-trust-strawman.html?m=1 
UCC1 het beste cadeau dat u ooit voor u zou kunnen geven? 
Er is bevestigd dat arbeid een fundamenteel, onvervreemdbaar recht is, beschermd. 
Dit grondrecht mag niet worden belast. 
Er wordt aangenomen dat iedereen geacht wordt de wet te kennen. Er is lang geoordeeld 
dat onwetendheid van de wet geen excuus of verdediging is. De gevestigde stelregel dat: 
"Hij die valt om zijn rechten te doen gelden - HEEFT GEEN!" Om het antwoord te vinden op 
de vraag waarom uw arbeid wordt belast, terwijl de Grondwet zegt dat dit niet mag, is het 
noodzakelijk om te begrijpen hoe de overheid bestaat en werkt. 
"In oorlogstijd zwijgen de wetten." Cicero. 
Om de onderliggende schuld van de regering aan de bankiers vast te stellen, om 
rechtspersonen te creëren die wettelijk onderworpen zijn aan de jurisdictie die ze bestaan, 
en om de jurisdictie zelf correct te creëren, werd het zogenaamde (frauduleuze en niet-
geratificeerde) Amerikaanse veertiende amendement  afgekondigd en aangenomen in 
1868. Dit was een cestui que trust (operatie in de wet) opgenomen in een militaire, 
particuliere, internationale, commerciële, de facto jurisdictie gecreëerd door en  behorend 
tot de geldmacht , bestaande in de noodtoestand van de oorlogsmachten, de enige 
operationele jurisdictie sinds de ontbinding van het Congres in 1861. Door het 14e 
amendement werd een kunstmatige persoon-bedrijfsentiteit-franchise met de titel " burger 
van de Verenigde Staten" geboren in een particuliere, zakelijke beperkte 
aansprakelijkheid. Sectie 4 van het 14e amendement van de VS stelt:  "De geldigheid van 
de staatsschuld van de Verenigde Staten (aan de bankiers) ... zal niet in twijfel worden 
getrokken." 
Binnen de bovenvermelde particuliere jurisdictie van de Internationale Bankiers,  vormde 
het particuliere en buitenlandse "Congres  " op 21 februari 1871 een 
bedrijf, handelsagentschap en regering voor het "District of Columbia", hoofdstuk 62, 16 
Stat. 419. Dit bedrijf werd gereorganiseerd op 11 juni 1878, hoofdstuk 180, 20 Stat. 102, 
en  omgedoopt tot "United States Government." Dit bedrijf handelde privé onder de 
namen: 'Verenigde Staten', 'VS', 'VS', 'VS', 'VS' en 'Amerika'. Toen de Verenigde Staten 
zichzelf tot gemeentelijk bedrijf verklaarden, creëerde het ook wat  bekend staat als een 
cestui que trust om onder te functioneren door de federale grondwet van 1871 te 
implementeren, ( Deze is inmiddels door Donald J Trump terug gezet naar de 
grondwet van de VS 1776  en het opnemen van de vorige Amerikaanse grondwetten van 
1787 en 1791, zoals gewijzigd, als statuten. Als verlener van de trust gaf dit de regering van 
de Verenigde Staten uiteraard de bevoegdheid om de voorwaarden van de trust naar 
believen te wijzigen. Door het gebruik van  Federal Reserve Notes ; (wat geen 
constitutioneel geld is zoals gedefinieerd in artikel I, sectie 10 van de grondwet van de 
Verenigde Staten), heeft  het volk van de Verenigde Staten sinds 1933 geen enkele 
grondwettelijke manier gehad om hun schulden te betalen. Ze hebben daarom geen 
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enkele mogelijkheid gehad om onroerend goed te kopen of te bezitten. De mensen lossen 
hun schulden af met beperkte aansprakelijkheid door gebruik te maken van Federal Reserve 
Notes. Ze hebben door middel van een gewetenloos contract afstand gedaan van hun 
individuele rechten onder de Grondwet, in ruil voor louter privileges! 
De onderstaande Cestui Que Vie: Proof of Life: Bewijs van Leven.
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Het Hooggerechtshof oordeelde ook dat de "algemene (universele) common law" niet langer 
toegankelijk is en in werking is in de federale rechtbanken op basis van het faillissement van 
1933, dat alles in het domein van de particuliere, kleurrijke wetshandelaar van de Federal 
Reserve CREDITORS plaatste. Om dit naar een ander niveau te tillen en niet alleen uit te 
leggen waarom u belasting betaalt, maar ook waarom u niet de eigenaar bent van het huis 
waarin u woont, de auto waarin u rijdt, of iets anders bezit waarvan u denkt te hebben 
gekocht en betaald, enz.  De deelstaatregering en haar SCHULDEN zijn eigenaar van 
alles.  Als u denkt dat u uw huis bezit alleen omdat u denkt dat u het hebt betaald met die 
Federal Reserve Notes, net als al het andere dat u bezit met toestemming van de regering, 
stop dan gewoon met het betalen van uw belastingen (gebruikersvergoedingen), (licenties) 
en kijk hoe lange regering en de SCHULDEN stellen u in staat om het te houden voordat 
ze het van u komen afnemen. 
De overheid verwacht van u dat u de wet kent en houdt u daarvoor volledig 
verantwoordelijk. Het negeren van deze feiten zal u niet beschermen. De meerderheid 
van de Amerikanen heeft een openbare opleiding gekregen om hen alleen te leren wat 
het publiek, dwz de regering (CREDITORS) wil dat ze weten. Het is en is altijd de 
persoonlijke verantwoordelijkheid, plicht en verplichting van elk individu geweest om 
de wet te leren en te kennen. 
Geen enkele advocaat of advocaat in de Verenigde Staten van Amerika heeft ooit een 
"licentie" gekregen  om de wet uit te oefenen (ze hebben zichzelf vrijgesteld) omdat ze een 
juridische fictie "persoon" zijn en slechts een "TOEGELATEN LID" om te oefenen in de 
particuliere franchiseclub genaamd  de BAR (die zelf een acroniem is voor de Britse of 
Barrister Aristocratic of Accreditation Regency ), als zodanig zijn niet-geregistreerde 
buitenlandse agenten, en dus zijn ze verraders. Als direct gevolg hiervan kunnen en zullen 
advocaten u niet vertegenwoordigen in uw eigen geboorte- of voornaam . Advocaten en 
advocaten vertegenwoordigen bedrijven, kunstmatige personen en ficties in de wet - 
ALLEEN! 
Alle rechtbanken hebben tegenwoordig zitting en werken als niet-grondwettelijke, niet-artikel 
drie wetgevende rechtbanken die het faillissement beheren via hun "statuten" ("codes"). Alle 
rechtbanken zijn titel 11 faillissementsrechtbanken waar deze statuten in werkelijkheid 
"commerciële verplichtingen zijn". ” wordt toegepast voor het "voordeel" of "voorrecht" van 
het aflossen van schulden met beperkte aansprakelijkheid van de Federal Reserve-
monopolie, kleurbaar geld Federal Reserve Notes (schuldinstrumenten). 
Dit betekent dat elke keer dat u voor een rechtbank komt, u niet alleen GEEN wettelijke 
bevoegdheid hebt om een claim in te dienen waarop vrijstelling kan worden verleend, U 
HEBT GEEN GRONDWETTELIJKE RECHTEN! Waarom? Omdat u DEBETEUR bent in het 
faillissement en bovendien uw rechten heeft weggekocht in ruil voor voordelen en 
privileges; je hebt geen greintje bewijs om het tegendeel vast te stellen. 
https://stopthepirates.blogspot.com/2012/01/ucc-1-is-best-gift-you-could-ever-give.html?m=1 
Cestui Que Vie Trust 1-1-17 
De CESTUI QUE VIE Trust is een rekening die u heeft geërfd vanwege het faillissement 
van de VS  in 1933 en de daaropvolgende stopzetting van alle goud, zilver en andere activa 
van de burgers als onderpand. Op deze rekening staan miljoenen dollars op uw naam. Het 
enige probleem is dat de overheid en het rechtssysteem u er niet over hebben geïnformeerd 
en hoe u bij uw geld kunt komen. Ondertussen trekken ze er geld op uit voor eigen 
persoonlijk gebruik en als  betaling aan het Vaticaan en de Engelse kroon ( het Vaticaan, 
City of London en Washington DC zijn inmiddels failliet. 
"Het zijn de fondsen in deze CESTUI QUE VIE waar de rechter, de griffier en de 
procureur-generaal echt in geïnteresseerd zijn! Deze trust betaalt eigenlijk al je 
schulden, maar niemand vertelt je dat omdat de Elite deze activa als hun eigendom 
beschouwen en het Federal Reserve System is verantwoordelijk voor het beheer van 
die investeringen." 
"Sociale zekerheid; SSI; SSD; Medicare en Medicaid worden allemaal gefinancierd door de 
Trust. De overheid laat je BELASTINGEN en een deel van je loon betalen, zogenaamd om 
deze diensten te betalen, die ze op elk moment en om welke reden dan ook kunnen lenen, 
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omdat ze dat niet kunnen." toegang krijgen tot de CESTUI QUE VIE TRUST om hun 
oorlogen te financieren of om Wall Street en hun beschermheiligen te redden." 
Banken en nutsbedrijven hebben directe toegang tot deze CESTUI QUE VIE Trusts en 
het enige wat ze nodig hadden was uw naam; burgerservicenummer en 
handtekening." 
 Elke gevangene heeft een geldwaarde 
De manier waarop de obligatie werkt, is dat er een geldwaarde wordt toegekend aan de 
vermeende misdaad en vervolgens wordt verrekend met de manier waarop banken hun geld 
in rekening brengen. Met andere woorden, als een persoon wordt veroordeeld voor een 
misdrijf, zou de 'waarde' $ 4 miljoen zijn. De provincie/stad/staat vermenigvuldigt het 
vervolgens met tien, dus de obligatie die te koop wordt aangeboden met de naam van de 
gevangene en het burgerservicenummer is een kortlopend 'promesse'. Het wordt 
aangeboden voor $ 40 miljoen. Misschien biedt een investeerder 40% van de $ 40 miljoen, 
of $ 16 miljoen. Zodra dit 'promesse' van de nominale waarde van $ 40 miljoen de banken 
bereikt, wordt het vervolgens opnieuw vermenigvuldigd met 200 tot 300% en verkocht als 
bankeffecten. Voor degenen onder jullie die zich afvragen waarom de VS meer mensen 
per hoofd van de bevolking in de gevangenis heeft dan enig ander land op aarde, jullie 
zullen beginnen te begrijpen hoe we een verzwakkende economie kunnen hebben en 
toch oorlogen in het buitenland financieren. Het is allemaal gebaseerd op 
gevangenen... met andere woorden, gevangenis voor winst 
 Uw schuld is vooruitbetaald 
Op dit moment, ook al hebben ze geen wettelijk recht of claim of pandrecht, hebben de 
bankiers de "titel" aan U via uw geboorteakte. 
Wat uw schuld ook is, het is in feite vooruitbetaald. 
Dat klopt, uw schuld is "vooraf betaald" met wat bekend staat als "geld van de rekening". Er 
is geen echte substantie of 'ruilgeld' zoals goud of zilver; alleen boekhoudkundige 
aanpassingen en verrekeningen. De Amerikaanse regering stemde ermee in om dit voor u te 
doen met de goedkeuring van House Joint Resolution (HJR) 192 in 1933, kort na de door 
president Roosevelt uitgeroepen Nationale Noodtoestand en Bank Holiday. Je bent al vanaf 
je geboorte aangemeld voor dit programma; het is gewoon dat niemand je erover heeft 
verteld, TOT NU! 
Zoals alle goede bedrijven bood de Amerikaanse regering haar 
"werkbijen"  verzekeringsvoordelen aan.  Ze boden ons een  verzekering aan als we een 
SS-5-formulier zouden invullen ,  ook wel bekend als "Aanvraag voor 
socialezekerheidsuitkeringen". Het is ook de haak die ze gebruiken om ons te laten 
inschrijven als hun onderpand op de staatsschuld. Dit alles kwam voort uit de "Shepard 
Towners Maternity Act" die nieuwe moeders moest helpen met de zorg voor hun kinderen als 
de moeder ongehuwd was. (Dit is de reden waarom ze naar de meisjesnaam van de moeder 
vragen op de "aanvraag voor levendgeborene". We worden allemaal beschouwd als 
"bastaardkinderen" met de overheid (bedrijf) als onze "papa") 
https://stopthepirates.blogspot.com/2012/08/your-debt-is-pre-paid.html?m=1 
Ongedekte schuld kan worden beëindigd 
https://stopthepirates.blogspot.com/2015/10/unsecured-debt-can-be-terminated.html?m=1 
https://stopthepirates.blogspot.com/2016/10/you-can-access-your-account-at-us.html?m=1 
Geboorteakten zijn ook bankbiljetten 
Welnu, al deze verschillende soorten schulden begonnen met het invullen van een promesse 
(een contract). Wanneer dit bij de bank wordt ingediend, en na een 'goedkeuringsproces', 
ontvangt u dat geld door dit contract te ondertekenen.  En de bank vertelt je heel oneerlijk 
dat je ze een schuld schuldig bent voor dat bedrag, en  geeft je toestemming om de 
betaling van die lening over een bepaalde tijd af te schrijven, meestal 30 jaar voor een 
hypotheek. Maar ze brengen u ook rente in rekening voor deze handige "service". Dat 
betekent dat u aan het einde van die 30 jaar waarschijnlijk het dubbele, zo niet het 
drievoudige, hebt betaald van het werkelijke geleende bedrag bij de ondertekening van het 
oorspronkelijke contract (promesse). 
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Maar er is één ding dat de bank u niet vertelt. Er ontstaat geld wanneer een persoon (u) 
een contract (promesse) met een bank tekent. 
"Show Me The Note" is een redelijk geldig verzoek. Het betekent eenvoudigweg dat u het 
originele contract (promesse) aanvraagt dat door uzelf en de afsluitende bank is ondertekend 
toen het geld werd gecreëerd en aan u werd gegeven om uw huis te kopen. 
Maar zie je... de bank kan dit biljet nooit produceren. En hier is waarom... 
De bank verkoopt uw bankbiljet (promesse of akte) aan de Federal Reserve op het 
moment dat u het tekent, en de Fed geeft die bank vervolgens het bedrag dat het 
vervolgens aan u "leent". dit is hoe geld wordt "gecreëerd" volgens de bankregels en 
voorschriften van de Federal Reserve. 
Dit is hoe geld in de economie wordt gecreëerd, volgens de regels van de Federal Reserve 
Bank, de particuliere onderneming die geen banden heeft met onze regering of onze natie, 
die ons monetair beleid controleert en de waarde van de dollar kan vernietigen op elk 
moment dat ze willen. 
Fractioneel bankieren - Voor degenen die het niet weten, is het vermogen van de bank om 
negen keer zoveel uit te lenen als er is gestort. Daarom, als u $ 100 op uw bank stort, kan de 
bank $ 900 uitlenen aan andere mensen, of zelfs uzelf, en de rente daarop innen. 
Als een [uw] geboorteakte bijvoorbeeld 1 miljoen waard is, kan de bank diezelfde 1 miljoen 
maar liefst 9 keer uitlenen, waardoor de [uw] geboorteakte 9 miljoen waard is; en het blijft 
maar gaan, gaan en gaan. Aan een [uw] geboorteakte is een bijna onbeperkte waarde 
verbonden.  
https://stopthepirates.blogspot.com/2015/08/do-you-own-home-car-do-you-have-
credit.html?m=1  
Je bent nu officieel dood 
Binnen enkele uren krijgen niet-aangegeven agenten van de federale "staat"-franchise onze 
moeders zover om certificaten van levende geboorte te ondertekenen. Deze documenten 
worden verkeerd voorgesteld als eenvoudige opnames van de geboorte van de baby. In 
plaats daarvan zijn het registraties van commerciële "vaartuigen" die de naam van de baby 
gebruiken, en dienen om de "staat"-franchise de begunstigde te maken van het landgoed 
van de baby op het land. 
Maar vele dagen, weken of maanden later, zoals bepaald door de "staatswet", wordt uw 
"vaartuig in de handel" als "vermist, vermoedelijk dood" gemeld aan de rechtbank, die 
vervolgens de burgerlijke stand opstelt en uw nalatenschap omzet in een trust ESTATE ten 
goede komen aan de plegers van deze regeling. 
U bent nu officieel "dood"  met betrekking tot de landjurisdictie en tenzij u actie 
onderneemt om de gerechtelijke dossiers van de nalatenschap te corrigeren, zitten  u en uw 
activa permanent vast in de internationale jurisdictie van de zee.  geen beroep kunt 
doen op uw bezit op de grond of op de rechtsvormen van de grond die u verschuldigd 
bent. Ooit gehoord dat de grondwet de "wet van het land" wordt genoemd? 
Daarom zijn uw grondwettelijke waarborgen niet van toepassing. Er is geen versie van "jij" 
die op het land actief is als gevolg van deze fraude. En het is  allemaal gebaseerd op 
identiteitsdiefstal en eenzijdige adhesiecontracten  die worden verkregen onder bedrog 
terwijl je nog maar een baby bent. 
Je zou nooit kunnen weten dat  het IMF en FEDERAL RESERVE en andere criminele 
internationale bankkartels en organisaties zoals de American Bar Association die 
deelnamen en profiteerden van deze regeling . Het IMF doet zaken als de “VERENIGDE 
STATEN, INC.” De FEDERALE RESERVE als DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, 
INC. - ze zijn nu net franchises aan het opzetten die eenvoudigweg worden geëxploiteerd als 
"OHIO" en "WISCONSIN" enzovoort. 
Geen van deze bedrijven heeft enige wettige of zelfs juridische autoriteit over u en uw activa, 
maar dankzij hun  fraudeplan hebben ze wel controle over "uw" ESTATE  en nu over 
"uw" openbare overdrachtshulpprogramma, die beide zijn gemaakt met uw opgegeven naam 
zonder uw medeweten of toestemming. 
JOHN QUINCY ADAMS = federale STATE estate trust, eigendom van en beheerd door het 
IMF, een VN-agentschap dba VERENIGDE STATEN. 
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JOHN Q. ADAMS = federaal openbaar zendbedrijf dat eigendom is van en wordt beheerd 
door de nieuwe versie van de Verenigde Naties van FEDERAL RESERVE die zaken doet als 
DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. 
https://stopthepirates.blogspot.com/2015/10/you-are-now-officially-dead.html?m=1 
Wanneer ze de schuldenaar executeren om de schuld te elimineren, innen ze ook het 
verzekeringsgeld; je bent eigenlijk meer waard dood [schuld] dan levend . Waarom 
denk je dat de politie zo snel mensen neerschiet? Hiermee wordt zowel de debiteur als de 
schuld geëlimineerd of geëlimineerd, in één snelle actie of executie. Dit is allemaal karmisch 
en omvat de wetten van karma, die in de natuurkunde de wetten van oorzaak en gevolg 
omvatten. Dit is ook de occulte of verborgen betekenis van de Schriften met betrekking tot 
redding en verlossing.  
 
Dit onderwerp gaat veel verder, maar ik wil u niet teveel met info voorzien die niet 
meer relevant is op dit moment. 
 
Daar er nooit een vredesverdrag met Duitsland is ondertekend of tot stand is 
gekomen, zijn we nog altijd een provincie van Duitsland. 
 
Duitsland zelf staat onder rechtelijke toezicht van SHAEF met zijn wetten. 

Bron: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/13026  
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Team van 1.000 advocaten en 10.000 medische experts start proces Neurenberg 2 tegen 
wereldleiders voor misdaden tegen de menselijkheid. 
 
https://www.eutimes.net/2021/05/team-of-1000-lawyers-and-10000-medical-experts-start-
nuremberg-2-trial-against-world-leaders-for-crimes-against-humanity/ 
 
Een team van meer dan 1.000 advocaten en meer dan 10.000 medische experts onder 
leiding van Dr. Reiner Fuellmich is een juridische procedure begonnen tegen de CDC, de 
WHO en de Davos Group wegens misdaden tegen de menselijkheid. 
 
Fuellmich en zijn team presenteren de defecte PCR-test en het bevel voor artsen om elk 
overlijden door comorbiditeit als een Covid-sterfgeval als fraude te bestempelen. 
PCR-test is nooit ontworpen om pathogenen te detecteren en is 100% defect bij 35 cycli. 
Alle PCR-tests onder toezicht van de CDC zijn ingesteld op 37 tot 45 cycli. 
De CDC geeft toe dat alle tests van meer dan 28 cycli niet toelaatbaar zijn voor een positief 
betrouwbaar resultaat. 
 
Dit alleen al maakt meer dan 90% van de vermeende covid-gevallen / "infecties" ongeldig die 
worden opgespoord door het gebruik van deze defecte test. 
Naast de gebrekkige tests en frauduleuze overlijdensakten, is het "experimentele" vaccin zelf 
in strijd met artikel 32 van de Conventie van Genève. 
 
Op grond van artikel 32 van het Verdrag van Genève IV van 1949 zijn "verminkingen en 
medische of wetenschappelijke experimenten die niet noodzakelijk zijn voor de medische 
behandeling van een beschermde persoon" verboden. 
 
Volgens artikel 147 is het uitvoeren van biologische experimenten op beschermde personen 
een ernstige schending van het verdrag. 
Het “experimentele” vaccin is in strijd met alle 10 de Neurenbergse codes die de doodstraf 
opleggen voor degenen die deze internationale wetten willen overtreden. 
 
Het "vaccin" (biowapen) voldoet niet aan de volgende vijf vereisten om als een vaccin te 
worden beschouwd en is per definitie een medisch "experiment" en proef: 
 
Biedt immuniteit tegen het virus 
Dit is een "lekkende" gentherapie die geen immuniteit biedt tegen Covid en waarvan wordt 
beweerd dat het de symptomen vermindert, maar toch dubbel gevaccineerd is nu 60% van 
de patiënten die spoedeisende hulp of ICU nodig hebben met covid-infecties. 
 
Beschermt ontvangers tegen het krijgen van het virus 
Deze gentherapie biedt geen immuniteit en dubbel gevaccineerd kan toch het virus oplopen 
en verspreiden. 
 
Vermindert het aantal sterfgevallen door de virusinfectie 
Deze gentherapie vermindert het aantal sterfgevallen door de infectie niet. 
Dubbel-gevaccineerd besmet met Covid zijn ook overleden. 
 
Vermindert de circulatie van het virus 
Deze gentherapie maakt nog steeds de overdracht van het virus mogelijk omdat het geen 
immuniteit tegen het virus biedt. 
De volgende schendingen van de Code van Neurenberg zijn als volgt: 
 
Neurenberg Code #1: Vrijwillige toestemming is essentieel 
Niemand mag worden gedwongen om een medisch experiment te doen zonder 
geïnformeerde toestemming. 
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Veel media, politieke en niet-medische personen vertellen mensen dat ze de injectie moeten 
nemen. 
Ze bieden geen informatie over de nadelige effecten of gevaren van deze gentherapie. 
Het enige dat u van hen hoort is: "veilig en effectief" en "de voordelen wegen zwaarder dan 
de risico's". 
Landen gebruiken lockdowns, dwang en bedreigingen om mensen te dwingen dit vaccin te 
nemen of om te worden verboden om deel te nemen aan de vrije samenleving onder het 
mandaat van een vaccinpaspoort of groene pas. 
Tijdens de processen van Neurenberg werden zelfs de media vervolgd en werden leden ter 
dood gebracht wegens liegen tegen het publiek, samen met veel van de artsen en nazi's die 
schuldig werden bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid. 
 
Code #2 van Neurenberg: Vruchtbare resultaten opleveren die op andere manieren 
niet kunnen worden verkregen 
Zoals hierboven vermeld, voldoet de gentherapie niet aan de criteria van een vaccin en biedt 
het geen immuniteit tegen het virus. 
Er zijn andere medische behandelingen die vruchtbare resultaten opleveren tegen Covid, 
zoals ivermectine, vitamine D, vitamine C, zink en een versterkt immuunsysteem voor griep 
en verkoudheid. 
 
Neurenbergcode #3: basisexperimenten op resultaten van dierproeven en natuurlijke 
historie van ziekten 
Deze gentherapie sloeg dierproeven over en ging rechtstreeks naar proeven op mensen. 
In mRNA-onderzoek dat Pfizer gebruikte - een kandidaat-studie naar mRNA met resusapen 
met behulp van BNT162b2-mRNA en in die studie ontwikkelden alle apen longontsteking, 
maar de onderzoekers beschouwden het risico laag omdat dit jonge gezonde apen van 2-4 
jaar waren. 
Israël heeft Pfizer gebruikt en het Internationaal Gerechtshof heeft een claim geaccepteerd 
dat 80% van de ontvangers met longontsteking geïnjecteerd zijn met deze gentherapie. 
Ondanks deze alarmerende ontwikkeling ging Pfizer door met het ontwikkelen van hun 
mRNA voor Covid zonder dierproeven. 
 
Neurenberg Code #4: Vermijd alle onnodig lijden en letsel 
Sinds de uitrol van het experiment en vermeld onder het CDC VAERS-rapportagesysteem, 
zijn er meer dan 4.000 doden en 50.000 vaccinletsels gemeld in Amerika. 
In de EU zijn meer dan 7.000 doden en 365.000 vaccinletsels gemeld. 
Dit is een ernstige schending van deze code. 
 
Code van Neurenberg #5: er mag geen experiment worden uitgevoerd als er reden is 
om te denken dat letsel of de dood zal optreden 
Zie #4, gebaseerd op op feiten gebaseerde medische gegevens veroorzaakt deze 
gentherapie dood en letsel. 
Eerder onderzoek naar mRNA toont ook verschillende risico's die zijn genegeerd voor dit 
huidige proefgen-experiment. 
Een onderzoek uit 2002 naar SARS-CoV-1 spike-eiwitten toonde aan dat ze ontstekingen, 
immunopathologie en bloedstolsels veroorzaken en de expressie van angiotensine 2 
belemmeren. 
Dit experiment dwingt het lichaam om dit spike-eiwit te produceren dat al deze risico's erft. 
 
Neurenberg Code #6: Risico mag nooit groter zijn dan het voordeel 
Covid-19 heeft een herstelpercentage van 98-99%. 
De vaccinverwondingen, sterfgevallen en nadelige bijwerkingen van mRNA-gentherapie zijn 
veel groter dan dit risico. 
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Het gebruik van "lekkende" vaccins werd door de VS en de EU verboden voor gebruik in de 
landbouw vanwege de Marek Chicken-studie die aantoont dat 'hete virussen' en varianten 
opduiken... waardoor de ziekte nog dodelijker wordt. 
Toch is dit door de CDC genegeerd voor menselijk gebruik, wetende dat het risico van 
nieuwe dodelijkere varianten voortkomt uit lekkende vaccinaties. 
De CDC is zich er volledig van bewust dat het gebruik van lekkende vaccins het ontstaan 
van hete (dodelijkere) stammen faciliteert. 
Toch hebben ze dit genegeerd als het om mensen gaat 
 
Code #7 van Neurenberg: voorbereiding moet worden getroffen tegen zelfs de kleine 
kans op letsel, handicap of overlijden 
Er waren geen voorbereidingen getroffen. 
Deze gentherapie sloeg dierproeven over. 
De eigen Fase 3 menselijke klinische onderzoeken van de farmaceutische bedrijven zullen 
pas in 2022/2023 worden afgerond. 
Deze vaccins werden goedgekeurd op grond van een wet voor alleen gebruik in 
noodgevallen en werden opgedrongen aan een slecht geïnformeerd publiek. 
Ze zijn NIET door de FDA goedgekeurd. 
 
Neurenberg Code #8: Experiment moet worden uitgevoerd door wetenschappelijk 
gekwalificeerde personen 
Politici, media en actoren die beweren dat dit een veilig en effectief vaccin is, zijn niet 
gekwalificeerd. 
Propaganda is geen medische wetenschap. 
Veel winkels zoals Walmart & drive-through vaccincentra zijn niet gekwalificeerd om 
experimentele medische gentherapieën toe te dienen aan het ongeïnformeerde publiek. 
 
Code nr. 9 van Neurenberg: iedereen moet de vrijheid hebben om het experiment op 
elk moment te beëindigen 
Ondanks het protest van meer dan 85.000 artsen, verpleegkundigen, virologen en 
epidemiologen – wordt het experiment niet beëindigd. 
In feite zijn er momenteel veel pogingen om wetten te veranderen om naleving van vaccins 
af te dwingen. 
Denk hierbij aan verplichte en gedwongen vaccinaties. 
Experimentele 'update'-opnamen zijn gepland om de 6 maanden zonder enige toevlucht te 
nemen tot het groeiende aantal doden en gewonden dat al door dit experiment is 
veroorzaakt. 
Deze 'update'-shots worden zonder klinische proeven toegediend. 
Hopelijk zal dit nieuwe proces van Neurenberg een einde maken aan deze misdaad tegen de 
menselijkheid. 
 
Code nr. 10 van Neurenberg: de wetenschapper moet het experiment op elk moment 
beëindigen als er een waarschijnlijke oorzaak is die letsel of de dood tot gevolg heeft 
Het is duidelijk in de statistische rapportagegegevens dat dit experiment dood en letsel tot 
gevolg heeft, maar alle politici, farmaceutische bedrijven en zogenaamde experts doen geen 
enkele poging om te voorkomen dat dit gentherapie experiment schade toebrengt aan een 
slecht geïnformeerd publiek. 
Wat kunt u doen om een einde te maken aan deze misdaad tegen de menselijkheid? 
Deel deze informatie. 
Houd uw politici, media, artsen en verpleegkundigen verantwoordelijk - dat als zij 
medeplichtig zijn aan deze misdaad tegen de menselijkheid, zij ook onderworpen zijn aan de 
wetten die zijn uiteengezet in de Conventie van Genève en de Code van Neurenberg en 
kunnen worden berecht, schuldig bevonden en ter dood worden gebracht. 
Juridische procedures vorderen, er is bewijs verzameld en een groot groeiend aantal experts 
luidt de noodklok. 
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Bezoek de website van de Covid commissie op: https://corona-ausschuss.de/  en als u door 
deze misdaad bent getroffen, meld het evenement, de betrokken personen en zoveel 
mogelijk details op de volgende website: 
https://www.securewhistleblower.com/  
 
Misdaden tegen de menselijkheid raken ons allemaal. 
Ze zijn een misdaad tegen jou, je kinderen, je ouders, je grootouders, je gemeenschap en je 
land en je toekomst. 
Bovenstaande blootgelegde misdaden tegen de menselijkheid kunnen alleen met het 
Neurenberg Tribunaal 2,0 behandeld worden. 
Het bedrijf Nederland is niet bevoegd om welke rechtspraak te hanteren als er geen 
grondwettelijke aan het rechtssysteem ten grondslag liggen. 
Het Bilderberg Hitler Kabinet heeft zonder geldige wettige basis na 18 mei 1940 geacteerd 
als een NGO bedrijf zonder legale wetgeving die immers per 13 mei 1940 zijn kommen te 
vervallen door het verplaatsen van de regeringszetel naar het buitenland. 
 
Artikel 21 van de toen geldende Grondwet van Nederland als staat en Koninkrijk, voor 
13 mei 1940. 
Als de staat der Nederlanden een emmer is, die het water als inhoud van de Grondwet 
heeft, op 13 mei 1940 is deze emmer vernield door Wilhelmina, het water is in zand 
verdwenen, is definitief weg niet meer te vangen of gebruiken als grondwet. 
Dan kan men nooit meer op een later tijdstip de Grondwet repareren zoals in 1983 met 
artikel 21 van de niet meer bestaande grondwet of andere wetten die niet geldig zijn op 
een later tijdstip is gebeurd. 
 
Artikel 60 GW: Op de wijze bij de ** wet voorgeschreven leggen de leden van de 
kamers bij de aanvaarding van hun ambt in de vergadering een eed, dan wel verklaring 
en belofte, van zuivering af en zweren of beloven zij trouw aan de Grondwet en een 
getrouwe vervulling van hun ambt. 
** BWBR0005430-wet  Wet beëdiging ministers en leden Staten- Generaal- Hoofdinhoud 
Deze wet werd op 27 februari 1992 ondertekend en gepubliceerd in Stb. 1992, 120. 
Deze wet regelt de beëdiging van de ministers, staatssecretarissen en leden van Tweede en 
Eerste Kamer. De wet bevat de teksten van de af te leggen eden of beloften. 
 
Beste Rechters van het bedrijf Nederland, geen van u is bevoegd om recht te spreken 
als er geen geldige wetten meer zijn vanaf 13 mei 1940, iedere uitspraak of vonnis is 
een misdaad tegen de bevolking. 
 
Zelfs onderstaande wetten als zij nog geldig waren zijn op de machthebbers van toepassing.  
Inhoudsopgave 
1.            Wijzigingen van deze regeling 
2.            Geldende tekst 
3.            Tekst op wetten.overheid.nl 
4.            Wetstechnische informatie 
1. 
Wijzigingen van deze regeling 
Ingelogde gebruikers zien hier de in werking getreden en de nog niet in werking getreden 
wijzigingen van deze wet, alsmede de nog bij de Tweede of de Eerste Kamer aanhangige 
wetsvoorstellen die deze wet beogen te wijzigen. 
2. 
Geldende tekst 
Wet van 27 februari 1992, houdende bepalingen inzake de beëdiging van de ministers, de 
staatssecretarissen en de leden van de Staten-Generaal bij de aanvaarding van hun ambt 
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. 
enz. enz. 
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Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 47 van het Statuut voor het 
Koninkrijk der Nederlanden (Stb. 1985, 453) de ministers, de staatssecretarissen en de 
leden van de Staten-Generaal alvorens hun betrekking te aanvaarden, een eed of belofte 
van trouw aan de Koning en het Statuut afleggen en dat voorts ingevolge de artikelen 
49 en 60 van de Grondwet (Stb. 1987, 458), de wet dient te bepalen de wijze waarop de 
ministers, de staatssecretarissen en de leden der Staten-Generaal bij de aanvaarding van 
hun ambt een eed dan wel verklaring en belofte afleggen; 
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, 
hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 
Artikel 1 
Bij de aanvaarding van hun ambt leggen de ministers en de staatssecretarissen ten 
overstaan van de Koning de volgende eden of verklaringen en beloften af: 
"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot minister (staatssecretaris) te worden benoemd, 
rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst 
heb gegeven of beloofd. 
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch 
middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan 
de Grondwet. 
Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen. 
Zo waarlijk helpe mij God almachtig!" 
(Dat verklaar en beloof ik!"). 
Artikel 2 
Bij de aanvaarding van hun ambt leggen de leden der Staten-Generaal in de vergadering 
van de kamer waarin zij zijn verkozen, de volgende eden of verklaringen en beloften af: 
"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, 
rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst 
heb gegeven of beloofd. 
Ik zweer (verklaar en beloof), dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch 
middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan 
de Grondwet. Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal 
vervullen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig!"  (Dat verklaar en beloof ik!").  
Wat is een ambt : Officiële betrekking, post die meestal van overheidswege toegekend wordt 
en enige vorm van gezag uitstraalt. geestelijke taak of dienst die iemand beroepshalve 
uitvoert. 
Het huidige Hitler kabinet is een bedrijf en is niet bevoegd welke wetten en regels aan een 
misleide bevolking op te dragen door het ontbreken van geldige wetten. 
 Artikel 3 
Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van 
het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. 
Artikel 4 
Deze wet kan worden aangehaald als Wet beëindiging ministers en leden Staten-Generaal. 
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, 
autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de 
hand zullen houden. 
Gegeven te ’s-Gravenhage, 27 februari 1992 Beatrix 
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, 
•              R. F. M. Lubbers De Minister van Binnenlandse Zaken, 
•              C. I. Dales De Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken, 
•              E. M. H. Hirsch Ballin 
Uitgegeven de vierentwintigste maart 1992 
De Minister van Justitie, 
•              E. M. H. Hirsch Ballin 
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3. 
Tekst op wetten-overheid.nl  
tekst van de regeling 
Met in- en uitklapbare inhoudsopgave. 
4. 
•      Wetstechnische informatie 
•              wetstechnische informatie, incl. relatie met andere regelgeving (wetten.overheid.nl) 
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd, beleidsregels en circulaires die deze 
regeling als wettelijke bevoegdheid hebben, artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen 
naar deze regeling. 
Nergens ter wereld zijn bedrijven bevoegd om de bevolking zonder rechtsgeldige wetgeving 
te berechten of veroordelen, dit gebeurd alleen hier in voormalig bezet Nederland als 
provincie van Duitsland om een ziek willekeur systeem levend te houden die de NGO politiek 
moet beschermen. 
Het huidige artikel 120 van de Grondwet bepaalt dat de rechter niet mag beoordelen of 
wetten en verdragen in strijd zijn met de Grondwet. Nederland kent momenteel, anders dan 
bijvoorbeeld in Duitsland, Frankrijk en Scandinavische landen dus geen constitutionele 
toetsing door de rechter. 
 Artikel 120: Constitutionele toetsing 
Als de Grondwet niet meer geldig is vanaf 13 mei 1940 hoe kun je deze dan nog 
veranderen? 
Geen reanimatie meer mogelijk als deze overleden is. 
•              Grondwet van 2018 
•              Hoofdstuk 6: Rechtspraak Artikel 120 
De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen. 
Wet in formele zin excl. rijkswetten 
*** Wetten komen in Nederland tot stand door samenwerking van regering en Staten-
Generaal (Eerste en Tweede Kamer). We spreken dan van 'wetten in formele zin'. Indien 
aanpassing van de nationale wetgeving nodig is voor de implementatie van Europese 
wetgeving, wordt de normale formele wetgevingsprocedure gevolgd. 
De meeste wetten zijn algemeen verbindende voorschriften, dat wil zeggen dat ze voor 
iedereen gelden. In dat geval zijn ze tevens wetten in materiële zin. Denk bijvoorbeeld aan 
het Wetboek van Strafrecht. Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld begrotingswetten, 
waarmee de begroting van een ministerie wordt goedgekeurd. Waar in de Grondwet het 
begrip 'wet' wordt gebruikt, wordt altijd de wet in formele zin bedoeld. 
Inhoud 
1.            Toelichting 
2.            Formele toelichting 
3.            In eenvoudig Nederlands 
4.            Achtergronden 
5.            Praktijkvragen 
6.            Ontwikkeling artikel 
1. 
Toelichting 
De rechter mag niet beoordelen of een *** wet inhoudelijk in strijd is met de Grondwet en ook 
niet onderzoeken of een wet of verdrag volgens de Grondwet tot stand is gekomen. 
2. 
Formele toelichting 
Artikel 120 van de geldende Grondwet houdt in de eerste plaats in een verbod van toetsing 
van de wet aan de Grondwet. Noch de inhoud van een wet, noch de wijze van 
totstandkoming van een wet mag door de rechter aan de Grondwet worden getoetst. 
In de tweede plaats bevat de grondwetsbepaling het verbod om te beoordelen of de 
grondwettelijke voorschriften ten aanzien van het sluiten van verdragen zijn gevolgd. 
3. 
In eenvoudig Nederlands 
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De rechter mag niet beoordelen of wetten en verdragen kloppen met de Grondwet. 
Uitleg 
De Grondwet is onze hoogste wet. Andere wetten en verdragen moeten altijd kloppen met 
de Grondwet. Maar de rechter mag hierover niets zeggen. De rechter mag dus niet zeggen 
dat hij een wet niet goed vindt, als deze wet naar zijn mening niet klopt met de Grondwet. 
Waarom mag de rechter dat niet? De rechter mag dat niet omdat de Eerste en Tweede 
Kamer en de regering de wetten hebben gemaakt. Alleen de regering en de Eerste en 
Tweede Kamer mogen iets te zeggen hebben over de regels die voor iedereen gelden. Want 
de Tweede Kamer is door ons allemaal gekozen. En als kamerleden niet de goede dingen 
voor ons doen, dan kunnen we ze gewoon wegstemmen bij de volgende verkiezingen. De 
rechter mag zich daar niet mee bemoeien. De rechter moet gewoon doen wat in de wet 
staat. 
•              Bron: De Grondwet in eenvoudig Nederlands 
4. 
Achtergronden 
•              Constitutionele toetsing 
Constitutionele toetsing door de rechter houdt in dat de rechter toetst (of mag toetsen) of 
wetten al dan niet in overeenstemming zijn met de Grondwet. Het huidige artikel 120 van de 
Grondwet bepaalt dat de rechter niet mag beoordelen of wetten en verdragen in strijd zijn 
met de Grondwet. Nederland kent momenteel, anders dan bijvoorbeeld in Duitsland, 
Frankrijk en Scandinavische landen dus geen constitutionele toetsing door de rechter. De 
constitutionele toetsing wordt in Nederland overgelaten aan de wetgever: de wetgever, dus 
Tweede en Eerste Kamer en de regering, moeten er op letten dat de wetten die zij maken 
niet in strijd zijn met de Grondwet. 
•              Column J.Th.J. van den Berg, "Laat gelijk van Thorbecke" (5 december 2008) 
Johan Rudolf Thorbecke mocht in het voorjaar van 1848 in een commissie wel schrijven aan 
een radicale herziening van de Grondwet, maar hij mocht geen minister worden om zijn 
voorstellen tot regeringsontwerp te maken. Dat leidde ertoe dat het kabinet zijn voorstellen 
her en der wijzigde: bijvoorbeeld door de wet onschendbaar te verklaren. De rechter werd 
daardoor belet de wet te toetsen aan de Grondwet. 
5. 
Praktijkvragen 
Bij Rijksoverheid komen vragen over constitutionele toetsing binnen, zoals 
•              Wat is de Grondwet? 
Hebt u een andere vraag? Bel 1400 (U betaalt alleen de gebruikelijke belkosten). 
6. 
Ontwikkeling artikel 
1798 
Artikel 50: Bevoegdheden Vertegenwoordigend Lichaam 
Aan dit Lichaam behoort, uitsluitender wijze: 
•              a. De Magt van Wetgeving, benevens het verklaren, verbeteren, opschorten en 
afschaffen der Wetten, alles naar en behoudens het voorschrift der Staatsregeling. 
•              b. Het besluiten tot Oorlog. 
•              c. Het ratificeeren en bekragtigen van alle Tractaaten en Alliantiën met vreemde 
Mogendheden. 
•              d. Het bepaalen der sterkte, aanwerving, afdanking en bezoldiging der Armeën te 
Lande, van den aanbouw, het equipeeren der Schepen, en het afdanken der Equipagiën, 
alsmede het in dienst nemen en licentiëeren van vreemde Troepen. 
•              e. Het toestaan van verblijf of doortogt aan vreemde Troepen op of over het 
grondgebied der Republiek, benevens de toelating van vreemde Zeemagt of gewaapende 
Scheepen in derzelver Havens, beiden op voordragt van het Uitvoerend Bewind. 
•              f. Het kennis nemen van den Staat van 's Lands Fortificatiën, Magazijnen, 
Arsenaalen, Werven enz., jaarlijks intezenden door het Uitvoerend Bewind. 
•              g. Het kennis nemen van den staat van 's Lands Financiën; 
van zes tot zes Maanden, mede door het Uitvoerend Bewind inteleveren. 
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•              h. Het beëordeelen en vaststellen der jaarlijksche begrootingen van 
Staatsuitgaven, zoo gewoone als buitengewoone, en het aan zig doen verändwoorden van 
zoodanige sommen, als het Uitvoerend Bewind, gedurende het afgelopen jaar uit 's Lands 
Kas ontvangen en uitgegeven heeft. 
•              i. Het arresteeren der nodige Reglementen, betrekkelijk de Algemeene 
Gewaapende Burgermagt. 
•              k. Het bepaalen der Tractementen, Defroijementen, en andere toelagen van alle 
Ambtenaren, zoo Burgerlijke als Militaire, op voordragt van het Uitvoerend Bewind, voor zoo 
veel dezelven bij de Staatsregeling niet bepaald zijn. 
•              l. De aanstelling der Leden van het Uitvoerend Bewind. 
•              m. Het, des nodig, maken van nieuwe Ambten, zoo Burgerlijke als Militaire, met 
bepaaling van derzelver Tractementen en Voordeelen, op voordragt van het Uitvoerend 
Bewind. 
•              n. Het maaken van de nodige wetten en bepaalingen omtrend den Muntslag en het 
generaale Muntwezen. 
•              o. Het vaststellen van algemeene, zoo gewoone als buitengewoone, 
belastingen, naar het voorschrift der Staatsregeling, en het maaken van Financiëele 
Inrigtingen. 
•              p. Het vaststellen van eenen algemeenen voet op het werk der Posterijen, door de 
geheele Republiek, en het bepaalen van algemeene voorzieningen dien aangaande. 
•              q. Het verleenen van gratie, na ingenomen consideratiën, en op gunstig bericht van 
den Regter, aan wien de zaak behoort. 
•              r. Het toestaan van remissie van gratie aan Schuldenaaren van den Staat. 
•              s. Het toeleggen van belooningen, en verleenen van van Pensioenen, op voordragt 
van het Uitvoerend Bewind, mids volgende het voorschrift art. 
57 en 58 der Burgerlijke en Staatkundige Grondregelen. 
•              t. Eindelijk, het bepaalen en regelen van alles, waarin door de Staatsregeling, en 
de voorhanden zijnde Wetten, niet mogt voorzien zijn. 
1801 
Artikel 39: Tractaten 
Het Staats-Bewind sluit alle Tractaten, het zy van Vrede, Alliantie, Neutraliteit, Koophandel of 
andere, doch niet dan onder opvolgende bekrachtiging van het Wetgevend Lichaam, met 
uitzondering echter van zodanige geheime Articulen, als by dezelve Tractaten gevoegd 
zouden mogen worden, mits dezelve niet strydig zyn, met de openbare Articulen of 
plaatshebbende Tractaten, en niet strekken tot afstand van eenig Grondgebied der 
Republiek. Ten aanzien van het verklaren van Oorlog mag hetzelve geen Besluit nemen, 
zonder Decreet van het Wetgevend Lichaam. 
1805 
Artikel 31: Regt van bekrachtiging van Tractaten van Vrede, Alliantie en Koophandel; 
Geheime artikelen 
Het regt van bekrachtiging van Tractaten van Vrede, Alliantie en Koophandel, behoort bij 
uitsluiting aan de Vergadering van Hun Hoog Mogenden. De geheime Artikelen, tot zoodanig 
een tractaat behoorende, zijn aan deze bekrachtiging niet onderworpen. Deze geheime 
Artikelen mogen echter niet strijdig zijn met de openbare Artikelen, niet strekken tot afstand 
van eenig grondgebied van het Bataafsch Gemeenebest. 
1806 
Artikel 35: Recht van bekrachtiging van Tractaten; geheime artikelen 
De Koning bekrachtigt alle Tractaten en Overeenkomsten met vreemde Mogendheden. 
Dezelve worden als Wetten afgekondigd, na door den Koning aan de Vergadering van Hun 
Hoog Mogenden te zijn mede gedeeld. 
De geheime artikelen zijn onder deze mededeeling niet begrepen: zij mogen echter niet 
strijdig zijn met de openbare Artikelen. 
1814 
Artikel 38: Sluiten en bekrachtiging verdragen; Bestuur buitenlandsche betrekkingen 
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Aan Hem alleen is, behoudens de kennisgeving daarvan aan de Staten Generaal, 
opgedragen het regt, om alle verbonden en verdragen te doen sluiten en te bekrachtigen; 
aan Hem behoort dienvolgens het bestuur der buitenlandsche betrekkingen mitsgaders het 
benoemen en herroepen van Gezanten en Consuls. 
1815: art 58, 1840: art 57 
1848 
Artikel 57: Sluiten en bekrachtigen vredes- en andere verdragen 
De Koning maakt en bekrachtigt vredes- en alle andere verdragen met vreemde 
Mogendheden. 
Hij deelt den inhoud dier verdragen mede aan de beide Kamers der Staten-Generaal, zoodra 
hij oordeelt, dat het belang en de zekerheid van het Rijk zulks toelaten. 
Verdragen, welke, hetzij afstand of ruiling van eenig grondgebied des Rijks in Europa of in 
andere werelddeelen, hetzij eenig andere bepaling of verandering, wettelijke regten 
betreffende, inhouden, worden door den Koning niet bekrachtigd, dan nadat de Staten-
Generaal die bepaling of verandering hebben goedgekeurd. 
1887 
Artikel 59: Sluiten en bekrachtigen verdragen 
De Koning sluit en bekrachtigt alle verdragen met vreemde Mogendheden. Hij deelt den 
inhoud dier verdragen mede aan de beide Kamers der Staten-Generaal, zoodra Hij oordeelt 
dat het belang van den Staat dit toelaat. 
Verdragen, die wijziging van het grondgebied van den Staat inhouden, die aan het Rijk 
geldelijke verpligtingen opleggen of die eenige andere bepaling, wettelijke regten 
betreffende, inhouden, worden door den Koning niet bekrachtigd dan na door de Staten-
Generaal te zijn goedgekeurd. 
Deze goedkeuring wordt niet vereischt, indien de Koning zich de bevoegdheid tot het sluiten 
van het verdrag bij de wet heeft voorbehouden. 
1917: art 59 
1922 
Artikel 58: Sluiten en bekrachtigen verdragen 
De Koning sluit en bekrachtigt alle verdragen met vreemde Mogendheden. 
Tenzij de Koning zich de bevoegdheid tot het bekrachtigen van het verdrag bij de wet heeft 
voorbehouden, wordt een verdrag niet bekrachtigd, dan nadat het door de Staten-Generaal 
is goedgekeurd. 
Toetreding tot en opzegging van verdragen geschiedt door den Koning alleen krachtens de 
wet. 
Andere overeenkomsten met vreemde Mogendheden worden zoo spoedig mogelijk aan de 
Staten-Generaal medegedeeld. 
1938: art 60, 1948: art 60 
1953 
Artikel 60: Sluiten en bekrachtigen overeenkomsten met andere Mogendheden 
Overeenkomsten met andere Mogendheden en met volkenrechtelijke organisaties worden 
door of met machtiging van de Koning gesloten en, voor zover de overeenkomst zulks eist, 
door de Koning bekrachtigd. 
De overeenkomsten worden zo spoedig mogelijk aan de Staten-Generaal overgelegd; zij 
worden niet bekrachtigd en treden niet in werking dan nadat zij door de Staten-Generaal zijn 
goedgekeurd. 
De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten. 
1956 
Artikel 60: Sluiten en bekrachtigen overeenkomsten met andere Mogendheden 
Overeenkomsten met andere Mogendheden en met volkenrechtelijke organisaties worden 
door of met machtiging van de Koning gesloten en, voor zover de overeenkomst zulks eist, 
door de Koning bekrachtigd. 
De overeenkomsten worden zo spoedig mogelijk aan de Staten-Generaal medegedeeld; zij 
worden niet bekrachtigd en treden niet in werking dan nadat zij door de Staten-Generaal zijn 
goedgekeurd. 
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De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten. 
1963: art 60, 1972: art 60 
1983 
Artikel 120: Constitutionele toetsing 
De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en  verdragen. 
 
Nu het Koninkrijk per 13 mei 1940 is vervallen, en de macht is overgedragen aan een 
vreemde mogendheid per 18 mei 1940, en later aan een NGO de EU met zijn ongekozen 
beleidsmakers uit de onwettige EC, want er had nooit een overeenkomst mogen komen met 
een niet bestaande Stateloze staat, waarbij een niet bestaande cq ten onrechte geclaimde 
titel als Koning aan Willem Alexander von Amsberg de erfgenaam van Bernhard von Lippe 
als Stadhouder van provincie van de Duitse bezetter, die zelf nu onder bewind voering staat 
van SHAEF wetten van de geallieerden. 
 

Kunt u me uitleggen waarom er een 

internationaal arrestatiebevel tegen uw 

CEO is uitgevaardigd, zou dit met deze 

zwendel te maken hebben? 
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Sorry voor bovenstaande boeven collectie. 

De Bevolking geen contract heeft met de Belastingdienst of Staat, we daarom ook 

geen onderdanen zijn van een criminele organisatie.zo als eerder getoond. 
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Dit zijn heuse beschuldigingen aan het adres van de machthebbers, dit kan en mag u niet 
politiek correct negeren, velen van u zijn immer zonder het te beseffen slachtoffer van deze 
Genocide door u eigen werkgever. 
De volgende misdaad vanuit de overheid, het aanzetten tot volkerenmoord, wat in strijd is 
met artikelen 292, 293, 294, 295 SR. 
Ook het negeren van signalen die de politiek er op wijzen dat er structureel massa moord 
GENOCIDE op de bevolking wordt gepleegd.   
Het is volgens de conventie van Genève verboden om met Mensen een medisch experiment 
door te voeren.  
Pieter H de ongekozen Burgemeester van Uithoorn heeft zijn eigen zoon aangezet een 
dodelijk Bio Wapen als Injectie te laten toedienen.   
Ook Mark Rutte en alle ministeries hebben zich hier schuldig aan gemaakt, ik zelf heb een 
uitnodiging ontvangen van Rijksinstituut voor Volksgezondheid. Ministerie van 
Volksgezondheid, welzijn en Sport, onder de verantwoordelijkheid van Hugo de Jonge.   
Aangereikte bewijzen worden opzettelijk genegeerd. 
Op de misdaad van Genocide zal volgens de Neurenberg Code worden berecht, zeker daar 
Europa nog onder het oorlogsrecht van SHAEF vallen. 
Op GENOCIDE staat de doodstraf (RIP) zoals ik Pieter H de Burgemeester die zijn eigen 
zoon tot het nemen van een dodelijke injectie heeft 
aangezet. https://www.caymanchem.com/msdss/33474m.pdf 
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De levens verwachting van hen die de dodelijke prik genomen hebben is maximaal 2 tot 5 
jaar. Dit is het GENOCIDE Duo Mark en Hugo vergeten te vertellen, ook je 
levensverzekering zal niet uitkeren daar je vrijwillig aan een experiment hebt meegedaan. 
Ik hoop dat u nu de ernst begrijpt van de situatie waar we nu inzitten. Wij als bevolking 
hebben dan ook grote bedenking bij de partners van het Wereld Economisch Forum. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/World_Economic_Forum  
Hoeveel bustuurders of Directie leden gaan hun verantwoordelijkheid nemen of ontslag? 
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Wat nu komt is niet te stoppen, het hele systeem valt in elkaar, dit kan nooit met een 
bankgarantie meer gewaarborgd worden. 
De bevolking is door Propaganda en Angstporno de dood in gedreven. 
Dan is het mijn morele plicht om zoveel mogelijk mensen te waarschuwen, of nu iemand die 
aanzet tot massamoord beledigd of bang is van mijn E-Mail als bezorgde verantwoorde 
Vader met een goed werkend moreel kompas. 
Zo wel in Canada als in Spanje heeft niemand het vermeende Virus kunnen isoleren, 
waardoor de existentie ervan niet is aangetoond.  https://vicgeorge.net/spanish-high-court/ 
De bevolking is hierdoor opzettelijk Psychisch leed, Foltering, Vrijheidsberoving en 
Economische schade toegebracht, om de Great Reset van Klaus Schwab door te kunnen 
voeren, en een wereld dictatuur in te richten, om de instorting van het Fiat Geldsysteem te 
kunnen verklaren en mensen per experiment te modificeren met AI techniek onder de 
noemer de grootste industriële revolutie. 
Dit alle heeft een commercieel belang, want de bevolking die nog niet vermoord is zal niets 
bezitten en gelukkig zijn in 2030 (Agenda 21 / 2030.) 
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Besluit van 26 oktober 2017 nr. 2017001801, houdende naamswijziging van het ministerie 
van Veiligheid en Justitie 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-
Nassau, enz. enz. enz. Is het mogelijk om het bewijs te tonen dat GOD Willem 
Alexander deze gratie heeft verleend met een ondertekend document wat deze 
verandering aangeeft? 

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 25 
oktober 2017, nr. 3213917; 

Gelet op artikel 44 van de Grondwet;  De Grondwet is immers vervallen op 13 mei 1940, 
dit heeft Willem Alexander immers bekend bij de dodenherdenking op 4 mei 2020, 
door zijn excuus aan te bieden voor het vluchten van Wilhelmina met de hele regering. 

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: 

De naam van het ministerie van Veiligheid en Justitie te wijzigen in: ministerie van Justitie en 
Veiligheid. 

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken is belast met de uitvoering van dit 
besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan de Hoge Colleges van Staat, de ministerraad, de Gevolmachtigde Ministers 
van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de ministeries.  

’s-Gravenhage, 26 oktober 2017 

De Minister-President, 

Minister van Algemene Zaken, 

M. Rutte 

Waarbij er geen Nederlandse staat is, maar een bedrijf Nederland NV wat als NGO 
organisatie, zich voordoet als zijnde een staat? 

Hierdoor niet gelegitimeerd wetten uitvaardigt en rechtspreekt enkel en alleen tegen 
bedrijfsvormen. Ik daardoor door de rechtbank en het OM met hoofdletters 
aangesproken wordt …………. in plaats als mens in kleine letters R.T.G. Brekel. 

De Nederlandse staat niet meer bestaat, en is ingeschreven in Washington DC, wat 
betekend dat  de wetten van Engeland van 1881 gehanteerd worden voor de rest van 
de wereld. 

Dit is de rede waarom Donald J Trump 45e President van de VS de Amerikaanse 
grondwet terug heeft gezet naar 1776. 

Nederland NV mee in het faillissement van Washington DC als inboedel betrokken is. 

Als de Rechtspraak in voormalig Nederland ongeldige wetten handhaaft is de hele 
rechtspraak crimineel. 
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Sommige negatieve gedragingen van bedrijven zijn misschien niet echt crimineel; wetten 
verschillen tussen rechtsgebieden. Sommige rechtsgebieden staan bijvoorbeeld handel met 
voorkennis toe . 

Bedrijfscriminaliteit overlapt met: 

•              witteboordencriminaliteit , omdat de meerderheid van de personen die kunnen 
optreden als of de belangen van het bedrijf zijn witte-boorden 
vertegenwoordigen professionals ; 
•              georganiseerde misdaad , omdat criminelen ondernemingen kunnen oprichten met 
het oog op misdaad of als vehikel om de opbrengsten van misdrijven wit te wassen . Het 
bruto crimineel product van de wereld wordt geschat op 20 procent van de wereldhandel. (de 
Brie 2000); en 
•              staat-bedrijfscriminaliteit omdat in veel contexten de mogelijkheid om misdaad te 
plegen voortkomt uit de relatie tussen het bedrijf en de staat . 

Definitiekwesties [ bewerken ] 

Rechtspersoon [ bewerken ] 

Een beslissing uit 1886 van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten , in Santa Clara 
County v. Southern Pacific Railroad 118 U.S. 394 (1886), is door verschillende rechtbanken 
in de VS aangehaald als precedent om te beweren dat een bedrijf wettelijk kan worden 
gedefinieerd als een "persoon ", zoals beschreven in het veertiende amendement op de 
Amerikaanse grondwet . Het veertiende amendement bepaalt dat, 

Geen enkele staat zal enige wet maken of handhaven die de voorrechten of immuniteiten 
van burgers van de Verenigde Staten zal inkorten; evenmin zal een staat een persoon van 
leven, vrijheid of eigendom beroven zonder een behoorlijke rechtsgang; noch aan enige 
persoon binnen zijn rechtsgebied de gelijke bescherming van de wetten ontzeggen. 

In het Engelse recht werd dit geëvenaard door de beslissing in Salomon v A Salomon & Co 
Ltd [1897] AC 22. In Australisch recht is een bedrijf volgens de Corporations Act 2001 
(Cth) wettelijk een "persoon". 

Daar het Vaticaan, City of Londen en Washington DC nu failliet en opgeheven zijn, 
Donald J Trump de leiding van het UPU heeft en de Grondwet van de VS heeft hersteld 
naar 1776, is de IRS, FED en ECB niet meer in staat om geld uit het niets te creëren, 
waardoor de belastingdiensten geen BTW op gebruikte spullen, voedsel of belasting 
op inkomen mogen heffen, dit geld voor de hele wereld. 

Criminele hoedanigheid [ Bewerk ] 

De concepten misdaad en straf, zoals ze van toepassing zijn op individuen, kunnen niet 
gemakkelijk worden overgebracht naar het bedrijfsdomein. [1] Internationale verdragen die 
bedrijfsmisdrijven regelen, staan dus meestal wel strafrechtelijke aansprakelijkheid 
van bedrijven toe, maar vereisen niet. Onlangs hebben een aantal landen en de Europese 
Unie gewerkt aan de vaststelling van strafrechtelijke aansprakelijkheid van bedrijven voor 
bepaalde strafbare feiten. "Aansprakelijkheid van rechtspersonen voor 
corruptiedelicten" . 2021-05-13. De Amerikaanse wet erkent momenteel de criminele 
capaciteit van bedrijven, hoewel het uiterst zeldzaam is dat bedrijven in strafrechtelijke 
procedures worden geprocedeerd. [2] De Franse wet erkent momenteel de criminele 
capaciteit van bedrijven. De Duitse wet erkent de criminele capaciteit van bedrijven niet: 
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Duitse bedrijven zijn echter onderworpen aan boetes voor administratieve overtredingen 
( Ordnungswidrigkeiten ) 

Walter Hallstein was een van de architecten van de Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal en werd in 1958 de eerste voorzitter van de Commissie van de EEG. Hij 
was van 1958 tot en met 1967 voorzitter van de Europese Commissie. 

Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap  

 
https://ia600307.us.archive.org/8/items/DeNaziAchtergrondVanDeEuBrussel/DeNaziAchtergr

ondVanDeEuBrussel.pdf  

De zaal in de Capitolijnse musea in Rome waar het verdrag ondertekend werd 

Het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap of ook 

wel Verdrag van Rome werd in 1957 gesloten. Het was een verdrag waarmee de Europese 

Economische Gemeenschap (EEG) gevestigd werd, de belangrijkste voorloper van 

de Europese Unie. 

De zes landen die het verdrag sloten waren Europa van de Zes bestaand 

uit België, Nederland, Luxemburg, West-Duitsland, Frankrijk en Italië. Deze landen hadden 

zes jaar eerder al het verdrag van Parijs ondertekend ter oprichting van de Europese 

Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). 

Het verdrag van Rome breidde de economische samenwerking uit tot alle sectoren van de 

economie. De nadruk lag evenwel lange tijd op een eenvormig stelsel van 
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landbouwsubsidies. Er kwam een tolvrije regio met gemeenschappelijke buitengrenzen, een 

douane-unie, een uniform gebied zonder binnengrenzen, maar met gemeenschappelijke 

buitengrenzen voor derden. 

De Verdragen van Rome zijn het bovenstaande verdrag ter oprichting van de EEG en het 

gelijktijdig gesloten verdrag ter oprichting van de Europese Gemeenschap voor 

Atoomenergie (Euratom) bedoeld. Euratom was bedoeld voor het beheer van 

gemeenschappelijke ontwikkeling van kernenergie (voor vreedzame doeleinden). Euratom 

fuseerde in 1967 met de EEG en de EGKS tot de Europese Gemeenschappen. 

Walter Halstein was een Nazi en jurist, hij had de opdracht om de herstelbetalingen 
van WW1 te regelen, met de BIS bank in Basel. 

De EEG is opgericht in opdracht van IG Farben. 

Nederland dat niet meer bestaat vanaf 13 mei 1940 was nooit bevoegd om verdragen 
mee te ondertekenen om zo de EEG op te richten die nu als EU uit ongekozen 
bestuurders bestaat. 

Het bedrijf EU gedraagt zich als een Fascistische mogendheid die geen Land zijn 
binnen Europa. 

Dan is ook helder dat de VN, WHO, NATO, geen rechtsgeldig bestaan hebben, nu blijkt 
dat een van de medeoprichters geen wettelijke bevoegdheden heeft gehad, maar de 
boel internationaal heeft bedrogen. 

De EU dus een Fascistische controle orgaan is die alle mensen in Europa wil 
controleren en hun vrijheden wil afnemen. 

De opgelegde CO2 belastingen hierdoor onrechtmatig zijn, om de CO2 leugen en 
onteigenen van de bevolking te rechtvaardigen, de weersveranderingen die opzettelijk 
gemanipuleerd worden door 
HAARP. https://nl.wikipedia.org/wiki/High_Frequency_Active_Auroral_Research_Progr
am 

geo-engineering door gebruik van Chemtrails en HAARP, eerst 'conspiracy', nu 
officieel 'beleid'. 

Handhavingsbeleid [ bewerken ] 

In sommige landen is bedrijfscriminaliteit politiek gevoelig geworden. In het Verenigd 
Koninkrijk wordt de term bijvoorbeeld, na bredere publiciteit over dodelijke ongevallen op het 
spoorwegnet en op zee, vaak gebruikt om te verwijzen naar doodslag door bedrijven en om 
een meer algemene discussie over de technologische gevaren van bedrijven te betrekken 
(zie Wells : 2001). 

In de Verenigde Staten werd de Sarbanes-Oxley Act van 2002 aangenomen om de 
bedrijfspraktijken te hervormen, met inbegrip van meer verantwoord ondernemen, financiële 
openbaarmakingen en fraudebestrijding, [3] naar aanleiding van de veelbesproken 
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schandalen van Enron , WorldCom , Freddie Mac, Lehman Brothers , en Bernie Madoff . De 
Chief Executive Officer (CEO) van het bedrijf en de Chief Financial Officer (CFO) van het 
bedrijf zijn verplicht om persoonlijke financiële rapporten te certificeren om nauwkeurig te zijn 
en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met strafrechtelijke sancties voor 
opzettelijk wangedrag, waaronder geldboetes tot $ 5.000.000 en gevangenisstraffen tot 20 
jaar . [4] 

De Law Reform Commission van New South Wales biedt een verklaring voor dergelijke 
criminele activiteiten: 

Bedrijfscriminaliteit vormt een aanzienlijke bedreiging voor het welzijn van de 
gemeenschap. Gezien de wijdverbreide aanwezigheid van bedrijven in een breed scala van 
activiteiten in onze samenleving, en de impact van hun acties op een veel grotere groep 
mensen dan wordt beïnvloed door individuele acties, is het potentieel voor zowel 
economische als fysieke schade veroorzaakt door een bedrijf groot 
(Wethervormingscommissie van New South Wales: 2001). 

Evenzo beweren Russell Mokhiber en Robert Weissman (1999): 

Aan de ene kant ontwikkelen bedrijven nieuwe technologieën en schaalvoordelen. Deze 
kunnen de economische belangen van de massaconsumenten dienen door nieuwe 
producten en efficiëntere methoden van massaproductie te introduceren. Op een ander 
niveau, gezien de afwezigheid van politieke controle vandaag, dienen bedrijven om de 
fundamenten van de burgerlijke gemeenschap en de levens van mensen die erin wonen te 
vernietigen. 

Discussie [ bewerken ] 

Criminalisering [ Bewerk ] 

Gedrag kan worden geregeld door het burgerlijk recht (inclusief bestuursrecht ) of 
het strafrecht . Met de beslissing om bepaald gedrag strafbaar te 
stellen, oordeelt de wetgever politiek dat dit gedrag voldoende verwijtbaar is om het stigma 
te verdienen dat het als een misdrijf wordt bestempeld. Volgens de wet kunnen 
vennootschappen dezelfde strafbare feiten plegen als natuurlijke personen.  

De Natuurlijk persoon is dus een bedrijf, een opgedrongen entiteit om zo de mens die 
deze entiteit heeft gekregen van het bedrijf de Staat der Nederlanden die zelf niet 
bestaat, maar een bedrijfsconstructie is en onwettig tot stand is gekomen, juist door 
het ontbreken van geldige wetten vanaf 13 mei 1940. 

Simpson (2002) stelt dat dit proces rechttoe rechtaan zou moeten zijn, omdat een staat zich 
gewoon moet bezighouden met victimologie om te bepalen welk gedrag het meeste verlies 
en schade aan zijn burgers veroorzaakt , en vervolgens de meerderheidsopvatting te 
vertegenwoordigen dat gerechtigheid tussenkomst van het strafrecht vereist.  

Het ingevoerde Nazi bestuur systeem per 18 mei 1940 in bezet  voormalig Nederland 
wordt tot heden ten dagen nog gebruikt waardoor het hele rechtssysteem niet 
rechtmatig is. Alle verdragen en wetten nationaal, internationaal waar niet bestaande 
staat der Nederlanden met opzettelijke fraude heeft ondertekend zijn dus niet geldig of 
bindend, juist door de fraude van het koningshuis en de politiek vanaf 5 mei 1940. 

WW2 is nooit gestopt, er is nooit vrede gesloten, waardoor de oorlog nooit ie 
geëindigd. 
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Dit betekend dat alle documenten die zijn uitgegeven uit naam van Staat der 
Nederlanden of het Koninkrijk der Nederlanden valsheid in geschriften zijn, gepleegd 
door de Politiek en het niet bestaand Koningshuis, die nu samen mee acteren in de 
Covid 19 Genocide en zelf massaal hun eigen overheidspersoneel aan het vermoorden 
zijn door deze mensen aan te zetten voor het nemen van het Bio Wapen, waar de 
bevolking als Vaccin wordt voorgelogen. 

Maar staten zijn afhankelijk van het bedrijfsleven om een functionerende economie te 
leveren, dus de politiek van het reguleren van de individuen en bedrijven die voor die 
stabiliteit zorgen, wordt complexer. Voor de standpunten van de marxistische criminologie , 
zie Snider (1993) en Snider & Pearce (1995), voor links realisme , zie Pearce & Tombs 
(1992) en Schulte-Bockholt (2001), en voor rechts realisme , zie Reed & Yeager (1996). 
). Meer specifiek komt er een einde aan de historische traditie van soevereine staatscontrole 
over gevangenissen door het proces van privatisering. De winstgevendheid van bedrijven in 
deze gebieden hangt daarom af van het bouwen van meer gevangenisfaciliteiten, het 
beheren van hun activiteiten en het verkopen van arbeid van gevangenen. Dit vereist op zijn 
beurt een gestage stroom van gevangenen die kunnen werken. (Kicenski: 2002) 

Omkoping en corruptie zijn problemen in de ontwikkelde wereld, en de corruptie van 
ambtenaren wordt beschouwd als een ernstig probleem in ontwikkelingslanden en een 
obstakel voor ontwikkeling. 

Het Vaticaan heeft de hele wereld politiek omgekocht om mee te werken aan deze 
fraude en volkerenmoord, juist door het verdrag van Rome uit 1957, dit was een 
belangrijke hoeksteen om de NWO Nieuwe Wereld Orde op te richten, Obama, Rutte en 
Bush hebben het vaak verteld, dat de politiek licht is helder, hier het 
bewijs:  https://www.bitchute.com/video/NrBrRr3OYxaA/ 

Edwin Sutherland 's definitie van witteboordencriminaliteit houdt ook verband met noties van 
bedrijfscriminaliteit. In zijn historische definitie van witteboordencriminaliteit bood hij deze 
categorieën van criminaliteit aan: 

•              Verkeerde voorstelling van zaken in jaarrekeningen van bedrijven 
•              Manipulatie op de aandelenmarkt 
•              Commerciële omkoping 
•              Omkoping van ambtenaren, direct of indirect 
•              Verkeerde voorstelling van zaken in advertenties en verkoop 
•              Verduistering en verduistering van fondsen 
•              Verkeerde aanwending van gelden in surseances en faillissementen (O'Grady: 
2011). 

Corruptie en de beoordeling van de particuliere sector [ bewerken ] 

Een paper bespreekt enkele van de problemen die zich voordoen in de relatie tussen de 
particuliere sector en corruptie. De bevindingen kunnen als volgt worden samengevat: 

•              Ze presenteren bewijs dat corruptie informeel gedrag veroorzaakt door te fungeren 
als een barrière voor toegang tot de formele sector. Bedrijven die gedwongen ondergronds 
moeten gaan, opereren op kleinere schaal en zijn minder productief. 
•              Corruptie beïnvloedt ook de groei van bedrijven in de particuliere sector. Dit 
resultaat lijkt onafhankelijk te zijn van de grootte van het bedrijf. Een kanaal waarlangs 
corruptie de groeivooruitzichten van bedrijven kan beïnvloeden, is de negatieve invloed 
ervan op productinnovatie. 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094


92 
 

•              Kmo's betalen hogere steekpenningen als percentage van de omzet in vergelijking 
met grote bedrijven en omkoping lijkt de belangrijkste vorm van corruptie te zijn die KMO's 
treft. 
•              Omkoping is niet de enige vorm van corruptie die grote bedrijven 
treft. Verduistering door de eigen werknemers van een bedrijf, bedrijfsfraude en handel met 
voorkennis kunnen ook zeer schadelijk zijn voor ondernemingen. 
•              Er zijn aanwijzingen dat de particuliere sector evenveel verantwoordelijkheid heeft 
bij het veroorzaken van corruptie als de openbare sector. Bepaalde situaties 
zoals staatsovername kunnen zeer schadelijk zijn voor de economie. 
•              Corruptie is een symptoom van slecht bestuur. Het bestuur kan alleen worden 
verbeterd via gecoördineerde inspanningen van overheden, bedrijven, het maatschappelijk 
middenveld. [5] 

Politici die verdienen aan Mondkapjes, Pandora Papers en giften als vastgoed of 
schenkingen van het Wereld Economic Forum zijn er een voorbeeld van. 

Organisch-culturele afwijking [ Bewerk ]  

 

Cesare Beccaria (1738-1794) was een pionier in de studie van misdaad. 

Organisch-culturele afwijking is een recent filosofisch model dat wordt gebruikt in de 
academische wereld en de bedrijfscriminologie en dat bedrijfscriminaliteit beschouwt als een 
geheel van sociale, gedrags- en omgevingsprocessen die leiden tot afwijkende 
handelingen. Deze kijk op bedrijfscriminaliteit verschilt van die van Edwin Sutherland 
(1949), [6] die bedrijfscriminaliteit witteboordencriminaliteit noemde., in die zin dat Sutherland 
bedrijfscriminaliteit beschouwde als iets dat door een individu werd gedaan als een 
geïsoleerd doel op zich. Met de visie op organisch-culturele afwijking kan bedrijfscriminaliteit 
worden gepleegd door individuen, groepen, organisaties en groepen organisaties, allemaal 
binnen een organisatorische context. Deze visie houdt ook rekening met micro- en macro-
sociale, omgevings- en persoonlijkheidsfactoren, waarbij een holistische systeembenadering 
wordt gebruikt om de oorzaak van bedrijfscriminaliteit te begrijpen. [7] : 4  

De term ontleent zijn betekenis aan de woorden organisatie (een gestructureerde eenheid) 
en cultuur (de set van gedeelde attitudes, waarden, doelen en praktijken). Dit weerspiegelt 
de opvatting dat bedrijfsculturen afwijkend gedrag kunnen aanmoedigen of accepteren dat 
verschilt van wat normaal of geaccepteerd is in de bredere samenleving. [7] : 140  Organisch-
culturele afwijking verklaart de afwijkende gedragingen (gedefinieerd door maatschappelijke 
normen) die door individuen of groepen individuen worden begaan. [7] 
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Omdat bedrijfscriminaliteit vaak wordt gezien als een understudy van veel voorkomende 
misdaad en criminologie, is de studie van bedrijfscriminaliteit pas recentelijk opgenomen in 
cursussen en opleidingen die rechtstreeks verband houden met strafrecht, bedrijfsbeheer en 
organisatiepsychologie. Dit komt mede door het ontbreken van een officiële definitie van 
misdrijven gepleegd in de context van organisaties en bedrijven. 

De sociaal-filosofische studie van gewone misdaad kreeg erkenning door Cesare Beccaria in 
de 18e eeuw, toen Beccaria werd aangekondigd als de vader van de klassieke school voor 
criminologie. [ citaat nodig ] 

Bedrijfscriminaliteit werd echter niet officieel erkend als een onafhankelijk studiegebied 
totdat Edwin Sutherland in 1949 een definitie van witteboordencriminaliteit gaf . Sutherland in 
1949 pleitte voor de American Sociological Society voor de noodzaak om de grenzen van het 
onderzoek naar misdaad het strafbare feit van respectabele personen in de uitoefening van 
hun beroep. [8] : 3  

In 2008 ontdekte Christie Husted dat bedrijfscriminaliteit een complexe dynamiek is van 
processen op systeemniveau, persoonlijkheidskenmerken, macro-omgeving en sociale 
invloeden, die een holistische benadering van het bestuderen van bedrijfscriminaliteit 
vereisen. Husted, in haar proefschrift uit 2008, Systematic Differentiation Between Dark and 
Light Leaders: Is a Corporate Criminal Profile Possible? , bedacht de term organisch-
culturele afwijking om deze sociale, situationele en omgevingsfactoren te verklaren die 
aanleiding geven tot bedrijfscriminaliteit. [7] : 178  

Aanvraag [ bewerken ] 

Renée Gendron en Christie Husted hebben door hun onderzoek in 2008-2012 het concept 
van organisch-culturele afwijking uitgebreid, in papers die de Academy of Criminal Justice 
Sciences-conferentie Toronto, Canada, de American Association of Behavioural and Social 
Sciences Annual Conference, Las Vegas, Nevada, de Algemene Vergadering van de 
Vereniging voor Administratieve Wetenschappen van Canada, in Regina, Saskatchewan, 
Canada, en The Humanities-conferentie in Montréal, Canada. [9] De term organisch-
culturele afwijking omvatte de termen groepsdenken, en ja-mannen, om 
beslissingsgerelateerde cognitieve stoornissen te verklaren die inherent zijn aan bedrijven 
die zich bezighouden met bedrijfscriminaliteit. De onderzoekers hebben verschillende 
onderling verbonden dynamieken gevonden die de kans op witteboordencriminaliteit 
vergroten. De onderzoekers hebben vastgesteld dat de specifieke groepsdynamiek die 
betrokken is bij witteboordencriminaliteit vergelijkbaar is met de groepsdynamiek die 
aanwezig is in bendes, georganiseerde misdaadorganisaties en sekten. Bovendien hebben 
de onderzoekers ontdekt dat er krachten op systeemniveau zijn die het gedrag en de 
cognities van individuen beïnvloeden. [10] 

Het onderwerp van organisch-culturele afwijking werd voor het eerst onderwezen in 
bedrijfsmanagement, leiderschapslessen en in een klas met de titel Corporate Misconduct in 
America, aan Casper College in 2008-2009. Organisch-culturele afwijking werd aan 
studenten geïntroduceerd als een sociaal-filosofische term die wordt gebruikt om de 
complexe sociale, gedrags- en omgevingskrachten te helpen beschrijven, verklaren en 
begrijpen die organisaties ertoe brengen zich in te laten met bedrijfscriminaliteit. 
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Sociale dynamiek [ bewerken ] 

De term 'organisch-culturele afwijking' werd later uitgebreid en gepubliceerd in een paper uit 
2011 met de titel ' Socialization of Individuals into Deviant Corporate 
Culture' . [11] Organisch-culturele afwijking werd gebruikt om te beschrijven hoe processen 
van individuele en groepssocialisatie, binnen afwijkende bedrijfsculturen, dienen om 
Abraham Maslow's (1954) Hiërarchie van Behoeften om te zetten in een theoretische 
"Hiërarchische Trechter van Individuele Behoeften". [12] [11] 

Organisch-culturele afwijking werd verder onderzocht door Gendron en Husted, [11] met 
behulp van een micro-omgevingsbenadering, waarbij de sociale dynamiek binnen afwijkende 
organisaties werd geïdentificeerd die naar verluidt individuen zouden lokken en 
vangen. Door de sociale processen die inherent zijn aan organisch-culturele afwijking, 
dwingen sociale druk en invloeden het individu echter om aspiraties op te geven om 
zelfverwezenlijking te bereiken en zelfgenoegzaam te worden in het bevredigen van lagere 
behoeften, zoals erbij horen. Gendron en Husted geloven dat bij organisch-culturele afwijking 
sociale dynamiek en micro-omgevingskrachten resulteren in de afhankelijkheid van het 
individu van de organisatie voor hun basisbehoeften. [11] 

Organisaties die zich bezighouden met organisch-culturele afwijking gebruiken manipulatie 
en een façade van eerlijkheid, met beloften te voldoen aan de individuele behoeften aan 
zelfverwezenlijking. De sociale krachten, zoals het gebruik van fysiek en psychologisch 
geweld om de naleving van de organisatiedoelen binnen afwijkende organisaties te 
handhaven, verzekeren de afhankelijkheid van het individu van de organisatie voor de 
bevrediging van hun basisbehoeften. Naarmate het proces van organisch-culturele afwijking 
escaleert, wordt de zelfgenoegzaamheid om te voldoen aan de behoeften van het 
middenniveau een afhankelijkheid van de organisatie om te voldoen aan de lagere behoeften 
van de piramide, de basisbehoeften van het individu. In de paper Gang- en sektetypologieën 
gebruiken om bedrijfsmisdaden te begrijpen, Gendron en Hustedgevonden dat organisaties 
die zich bezighouden met organisch-culturele deviantie, dwangkracht, monetaire, fysieke 
en/of psychologische bedreigingen gebruikten om hun aantrekkingskracht op het individu te 
behouden. [10] 

In het artikel uit 2011, Gebruik van bende- en sektetypologieën om bedrijfscriminaliteit te 
begrijpen , [10]Organisch-culturele afwijking werd gebruikt om de culturen te vergelijken van: 
maffia's, sekten, bendes en afwijkende bedrijven, waarvan werd aangenomen dat ze elk een 
soort afwijkende organisatie waren. In dit soort organisaties bleek organi-culturele deviantie 
aanwezig te zijn. Bij het aangaan van organisch-culturele afwijking maken deze organisaties 
gebruik van vier bronnen: informatie, geweld, reputatie en publiciteit. Dit soort organisaties 
die zich bezighouden met organisch-culturele afwijking bleken giftig leiderschap te 
bevatten. Afwijkende organisaties, die zich bezighouden met organisch-culturele afwijking, 
bleken hun reputatie te gebruiken door middel van publiciteit om leden aan te trekken. De 
combinatie van ongunstige psychologische krachten, gecombineerd met de werkelijke 
noodzaak voor de werknemers om te overleven (de kost verdienen, pesten vermijden), werkt 
als een soort aantrekkingskracht van de organisatie. 

Omgevingsinvloeden [ Bewerk ] 

In een paper uit 2012 getiteld Organi-cultural Deviance: Economic Cycles Predicting 
Corporate Misconduct? , Gendron en Husted ontdekten dat economische cycli leiden tot 
spanning, gezien als een versnellende factor in organisch-culturele afwijking. [13] Organisch-
culturele afwijking is gebaseerd op de premisse dat sociale druk en economische krachten 
druk uitoefenen op organisaties om zich in te laten met bedrijfscriminaliteit. Spanning zorgt 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3882995140818333318/7752145402423287094


95 
 

voor motiverende spanningen in organisch-culturele afwijking. Robert Merton verdedigde 
spanningstheoretici op het gebied van criminologie, in de overtuiging dat er "een universele 
reeks doelen is waarnaar alle Amerikanen, ongeacht hun achtergrond en positie, streven, 
waarvan de belangrijkste monetair succes is". [14] [15] Economische cycli resulteren in 
waarneembare patronen die wijzen op een organisch-culturele afwijking. 

Organisch-culturele afwijking komt waarschijnlijk voor op verschillende punten in een 
economische cyclus en systeem. De specifieke locatie van een economie in de economische 
cyclus heeft de neiging om specifieke soorten leiders te genereren. Ondernemende leiders 
zijn meestal het meest zichtbaar aan de onderkant van een economische cyclus, tijdens een 
depressie of recessie. Ondernemende leiders zijn in staat hun medewerkers te motiveren om 
te innoveren en nieuwe producten te ontwikkelen. Naarmate de economie sterker wordt, is er 
een duidelijke toename van bureaucratische leiders die de successen van ondernemende 
leiders standaardiseren en operationaliseren. Naarmate de economie de top van de 
economische cyclus bereikt, zullen er waarschijnlijk pseudo-transformerende leiders 
opduiken, die dezelfde, zo niet hogere, rendementspercentages beloven in een bloeiende of 
piekende economie. Vaak,[13] 

 
Belangen verstrengeling en opzettelijke dwaling maak ik op uit alle bovenstaande 
bedrijfsinformatie, we hebben met bedrijven van doen. 

De bevolking heeft geen contracten met deze bedrijven afgesloten, maar wordt als 
mens gedwongen om garant te staan voor een persoonsvorm waar hij in de creatie 
geen stem in heeft gehad. 

Juist omdat het een bedrijf is wat zich bekendmaakt als Staat die niet bestaat, is er 
sprake van een samenzwering tegen de bevolking, waardoor Kiezen ook geen enkel 
effect heeft daar de Directeur Fake Koning Willem Alexander en bedrijfsleider Mark 
Rutte in deze met alle politieke partijen samenspannen tegen de bevolking. 

Om het democratisch te laten lijken worden eigen agenda en plannen doorgevoerd 
NWO onder de noemer parlementaire democratie, wat totaal niets met echte 
democratie van doen heeft en de wil van de bevolking heeft uitgeschakeld. 

Het hele systeem wat ons is voorgelogen valt onder de categorie Mensenhandel. 
 
Beste Presidenten van de Rechtspraak in niet bestaande staat der Nederlanden. 
 
Het is u ontzegt nog verder recht te spreken uit naam van een bedrijf waar u onderdeel van 
uitmaakt als onderliggend bedrijf, dit is belangenverstrengeling om de misdaad tegen de 
bevolking in stand te houden. 
 
Het hele rechtssysteem zal hervorm moeten worden, wat onder de grondwet van de VS uit 
1776 van de geallieerden bezetter ook gaat gebeuren. 
 
Vergeef mij dat ik deze info aan u heb moeten toezenden om de misdaden van de corrupte 
overheid tegen eigen en wereldbevolking te moeten stoppen. 
 
Wellicht ben u zelf slachtoffer van de aanslag onder de noemer van Covid 19 geworden. 
 
Hoogachtend, 
 
R.T.G. Brekel 
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