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Aan Arrondissementsparket Limburg     Landgraaf 7 Nov 2022 

mr. J.A.C. (Jeroen) van Berkel, hoofdofficier van justitie en 

mr. H. (Henk) van der Meijden, plv hoofdofficier van justitie  

En Slachtoffer hulp. 

Avenue Céramique 125 
6221 KV Maastricht 
Postbus 1987 
6201 BZ Maastricht 
Tel: 088-6991400 

Het Klanten Contact Center is bereikbaar via kcc-limburg@om.nl 

Informatiepunt Slachtoffers Limburg 

Telefoon: 088 - 699 14 80 
E-mail: IPS.Limburg@om.nl 

Afzender: 
Rob Brekel 
Heereveldje 48 
6374EW Landgraaf 
+31 6 48555245 
Rob.Brekel@gmail.com 
Bank rek nr: NL28 KNAB 0415 1163 33 
 
Beste Jeroen en Henk. 
 
Op 1 Nov 2022 ben ik thuis aangehouden door 4 gevaccineerde politie agenten. 
U zal denken dit doet niet ter zaken, wacht mijn verhaal af. 
 
Daar ik onterecht ben aangehouden wegens bedreiging en ik na verhoor weer naar 
huis kon gaan heb ik een taxi moeten nemen waar ik graag door u gecompenseerd 
wil worden. 
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Het is een onmogelijkheid dat jullie een zaak tegen mij hebben, meten met twee 
maten om een ziek systeem te beschermen helpt niet meer. 
 
Wat me niet 100% duidelijk is, eerst was ik als verdachte van bedreiging en 
belediging, wat plots een stalking aanklacht is geworden wat ik aan Ilse van Garrel 
mijn penvriendin zou hebben gepleegd. 
 
Wie is verantwoordelijk voor de switch van aanklacht, als of het een koehandel is, als 
het een niet lukt dan pakken we het anders aan. 
 
Nu gaat dit natuurlijk ook niet lukken, want Ilse van Garrel is totaal corrupt een 
oplichter, pleegt valsheid in geschrifte artikel 225 Sr lid 2 net als de corrupte NGO 
Bilderberg overheid, in naam van het bedrijf Nederland NV, want de staat bestaat al 
vanaf 13 mei 1940 niet meer. 
 
18 mei 1940 is het Hitler KABINET ingevoerd tot heden. 
 
Ik heb een uitvoerig dossier aan de heer Franssen toegezonden als bewijs en 
onderbouwing van mijn verhaal. 
 
Deze ca 1,7 Kilo brief dubbelzijdig afgedrukt behoort geheel bij de zaak. 
Als dit weg gelaten wordt is het achterhouden van informatie die jullie onzin zaak in 
gevaar zou brengen. 
 
Ik begrijp nu waarom Ilse van Garrel zo dom is, het zal aan de vaccinatie liggen, want 
in de injectie van het Bio-wapen zit  1P Deletion Syndroom substantie die een 
chromosoom verwijderd, met als gevolg dat de persoon die zo dom was en zich heeft 
laten injecteren het Down Syndroom krijgt. 
Arno van Kessel legt het exact uit: https://t.me/RinusVerhagen/6396  
 
Wat er in het Bio-wapen zit en de verandering die het mRNA shot teweeg brengt: 
De verwijdering van het Chromosoom zorgt dat de slachtoffer het Downsyndroom 
gaan krijgen voor ze sterven aan de overige gif cocktail.  
 
Chromosoom 1p-deletie is een chromosoomafwijking die optreedt wanneer een kopie 
van het genetisch materiaal op de korte arm (p) van chromosoom 1 ontbreekt. De 
ernst van de aandoening en de tekenen en symptomen hangen af van de grootte en 
de plaats van de deletie en welke genen erbij betrokken zijn. 
 
Chromosoom 1p-deletie is een chromosoomafwijking die optreedt wanneer er 
een ontbrekende kopie van het genetische materiaal is op de korte arm (p) van chromosoom 
1 . De ernst van de aandoening en de tekenen en symptomen zijn afhankelijk van de grootte 
en locatie van de deletie en welke genen erbij betrokken zijn. Kenmerken die vaak voorkomen 
bij mensen met chromosoom 1p-deletie zijn ontwikkelingsachterstand, verstandelijke 
beperking, gedragsproblemen en onderscheidende gelaatstrekken.[8857] De meeste gevallen 
zijn niet erfelijk, maar mensen kunnen de verwijdering doorgeven aan hun kinderen. De 
behandeling is gebaseerd op de tekenen en symptomen die bij elke persoon aanwezig zijn. 
 
Alle C19 gevaccineerde hebben de status MENS verloren volgens het hoge 
gerechtshof in de VS.  
 

https://t.me/RinusVerhagen/6396
http://www.genome.gov/11508982#al-5
https://www.genome.gov/glossary/index.cfm?id=45
http://ghr.nlm.nih.gov/chromosome=1
http://ghr.nlm.nih.gov/chromosome=1
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Het WEF heeft jullie een upgrade beloofd, maar het tegendeel gedaan, de 
gevaccineerde dommer gemaakt als ze al waren. 
 
In Duitsland mogen gevaccineerde geen Auto meer kopen of besturen, want ze zijn 
niet meer verzekerd. 
 
De twee agenten waar ik bij in de Auto gezeten heb, hebben mij dus onverzekerd 
gereden, want beide zijn dan Downy in wording. 
 
Daar de aangifte van Ilse van Garrel niet als MENS is opgegeven lijkt me dit dus een 
valse aangifte op meerderen redenen. 
 
Ilse van Garrel heeft mij ten onrechte bij twee corrupte kantonrechters ( E.V.L. Heuts 
en R.J. Verschoof ) in Maastricht een zaak aangespannen, dat in de lockdown tijd 
waar ik dus niet bij een zaak tegen mij mocht zijn. 
 
Ik heb bewust geen zorgverzekering afgesloten, want ik wil geen corrupte overheid 
steunen, en er slechte zorg voor terug krijgen en een criminele organisatie steunen is 
verboden volgens artikel 140 Sr. 
 
Ilse van Garrel is akkoord gegaan met mijn voorwaarden waardoor ik een tegenclaim 
aan haar heb van €2000 per dag oplopend met €100 per dag, hier heeft ze mee 
ingestemd door de onterechte claim van het VGZ aan mij afhandig te maken met 
jullie twee corrupte Rechters. 
 
Ik zal het bewijs van feiten laten zien: 
 
De zaak 9038365\CV EXPL 21-932. 
Dit betekend dat Corrupte Ilse van Garrel een veelpleger is, met een dwangneurose 
om mensen te beschadigen en onteigenen. 
 
Het werkschuw tuig in het zwarte, gestalten die nimmer een bijdrage voor een 
corrupte NGO fake overheid aan het bruto nationaal product van een niet bestaand 
land of Fake overheid de Rechtspraak werk als poortwachter, om het onrecht in 
stand te houden. 
 
De zaak diende in de zaak VGZ ZORGVERZEKERAAR NV, tegen  
ROBERT THEODORUS GRADUS BREKEL. 
 
Dus een zaak tussen 2 bedrijven, dit terwijl ik als MENS niet erkend wordt. 
De dode entiteit kan ik jullie verzekeren heeft geen verzekering nodig want hij is al 
dood verklaart, om mensenhandel te kunnen plegen tegen mij als MENS. 
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Haar aangifte is dus een valse aangifte naar mijn bescheiden mening. 
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Valse Aangifte doen tegen een verdachte 

 
 
Het doen van een valse aangifte is strafbaar gesteld in artikel 188 Wetboek van Strafrecht: 
“Hij die aangifte of klacht doet dat een strafbaar feit gepleegd is, wetende dat het niet 
gepleegd is”. Bewezen moest worden dat de verdachte de aangifte heeft gedaan, terwijl hij 
wist dat de aangifte niet waar is. 

 
Dan nu de bewijzen van valsheid in geschrifte en oplichting. 
Ik omschrijf me zelf als een liefdevol MENS en had Ilse van Garrel een Bank-note die 
een tegen waarde heeft van 100.000.000 geschonken zodat ze de rekening aan mij 
kon betalen. 
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Nergens een naam, wel een niets zeggende veeg die ik moet accepteren als een 
serieuze vordering van oplichters aan mijn adres? 
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Dan ben ik gedaagd geworden en mocht niet bij de zitting zijn, want het Corona 
bedrog moest levend gehouden worden, met als klapper van intellectueel 
achtergestelde Ilse van Garrel: 
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Ik heb geen contract met Nederland NV, of een van haar of zijn onderliggende 
bedrijven als het CAK of de Belastingdienst, dit is bevestigd geworden. 
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Uit aangevoerde en getoonde bewijzen is op te maken dat ik ongewenst door het 
oplichterskantoor Inkassier & incasso ben gestalkt en met behulp van de Corrupte 
rechtspraak ben onteigend, terwijl ik geen binding met schorem heb in mijn dagelijks 
bestaan. 
 

Wat is stalking eigenlijk precies? 
Volgens artikel 285b Wetboek van Strafrecht maakt iemand zich schuldig aan 
stalking wanneer hij of zij wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op 
de persoonlijke levenssfeer van een ander, met het oogmerk diegene te dwingen iets 
(niet) te doen of toe te staan, dan wel angst aan te jagen. 

Ik Rob Brekel heb nooit een onzedig aanbod gedaan tegen betaling aan Ilse van 
Garrel, andersom is dit wel het geval. 
 

 
 
U had ik eens gezocht naar een foto, dus ze lijkt wel mee te vallen, maar ik heb het 

onzedig aanbod moeten afslaan, daar ik z’n dure HOER niet kan betalen. 

Het kan nooit de aanleiding zijn dat Inkassier zo van slag is door mijn afwijzing van 

het onzedelijk aanbod. 

Wat ik wel heb gedaan is een waarschuwing gegeven, mocht zij de valse claim 
doorzetten, zij akkoord gaat met mijn tegen claim van €2000 per dag oplopend met 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2016-07-01#BoekTweede_TiteldeelXVIII_Artikel285b
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€100 net zolang dat zij een door mij ondertekend contract met het VGZ kan 
overleggen. 
 
Haar instemming is bevestigd door de zaak tegen mij voort te zetten, waarbij ze 
toegeeft dat ik geen contract met het VGZ ben aangegaan. 
 
In de emotieloze berichten en brieven die ik van Inkassier heb ontvangen, bevestigd 
mij dat ik met een Dode Rechtspersoon van doen heb, maar de aanstichter Ilse van 
Garrel blijkt te zijn. 
 
Als zij zo dom is en zich zelf geen MENS waant is dat haar zaak. 
Echter zij heeft zich zelf te kijk gesteld door op mijn reactie emotioneel te reageren 
en een valse aangifte te doen. 
 
Als Ilse van Garrel als MENS aangifte doet, tegen mij als Rechtspersoon is hier weer 
een opzettelijke dwaling, die mij als MENS verantwoordelijk stelt wat een Dode 
rechtsvorm niet kan doen. 
 
Ik als MENS vind dat Ilse van Garrel een gigantisch KUTWIJF is, dat mag ik vinden, 
of zij dit nu leuk vind of niet, zij had toch al haar moraal uitgeschakeld door mij als 
MENS opzettelijk met mijn Dode rechtspersoon te gijzelen, terwijl ik echt nooit een 
contract met het VGZ ben aangegaan. 
 
Ik ben van mening dat Ilse van Garrel een Systeem hoer speelt en denkt er mee door 
te kunnen gaan. 
 
Als het op claims en betalen aankomt is de MENS die niet erkend wordt door het 
corrupte rechtssysteem wel aansprakelijk, terwijl er geen wetten zijn voor MENSEN 
onder het Hitler Regiem van de Fake Rechtspraak. 
 
Nederland heeft nooit de universele rechten van de mens ondertekend, wat heel 
begrijpelijk is, als een Land niet meer bestaat, en zelf Maxima de Nederlander niet 
kon vinden. 
 
Het is ook begrijpelijk dat deze Fake staat Nederland NV geen constitutioneel hof 
heeft, want als je geen wetten hebt hoef je ze ook niet te toetsen op rechtmatigheid.  
 
Dan laat je dit wel achterwegen om het niet al te veel te laten opvallen dat je de boel 
belazerd.  
 
Dit heeft echter wel nationaal en internationaal gevolgen, want dan zijn dan zijn geen 
wetten en verdragen die namens NIET bestaand NEDERLAND zijn aangegaan niet 
geldig, dus geen WHO, VN, NATO en de Fascistische EU, onder de regie van het 
WEF, volgend het draaiboek van de Rockefeller Fondation (lockstep) 
 
Dan nu de twee zwarte kraaien E.V.L. Heuts en R.J. Verschoof die als niet bevoegd 
rechter hebben opgetreden om mij in het gareel te dwingen en een corrupt systeem 
te willen verplichten, dit terwijl ik een vrije keuze en wil heb als MENS die niet aan 
erkend wordt. 
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Het lijkt als of twee gevaccineerde onbevoegde rechtsgeleerde met geestelijke 
beperking van of door het Vaccin, mij de maat willen nemen. 
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Bij het ontbreken van geldige wetten voor Mensen in bezet Nederland als Provincie 
van Duitsland is geen Nederlands recht meer geldig of van toepassing vanaf 13 mei 
1940. 
 
2.1. is dus een mening maar geen rechtsgeldige op gelegde dwang als ik verplicht 
zou zijn Nazi’s uit het Haagse Hitler bewind te steunen. 
 
2.2. wie is het CAK om mij een verplichting op te leggen als we niet bestaan? 
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2.3. Ik heb ongewenste post ontvangen met valse claim voor een contract dat ik nietb 
heb. 
 
NU KOMT het beste uit het vonnis. 
2.6. WET is WET. Dan wil ik weten welke wet die geldig is, van SHAEF of van de 
BDR , want wij bestaan niet volgens Maxima, wat 100% correct is. 
 
Deze twee gedrochten in het Zwart hebben geen licentie van SHAEF kunnen 
overleggen, of aan kunnen tonen dat zij bevoegd zijn, en door wie ze dan wel niet 
bevoegd zijn geworden. 
 
En was die hun de bevoegd heeft gegeven wel bevoegd om deze aan anderen een 
bevoegdheid te geven, zijn hier notariële stukken van, en zijn die wel volgens geldige 
wetten opgesteld? 
 
2.9. Brekel verliest het proces zonder geldige wetten! 
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Als slachtoffer van een corrupte rechtspraak kun je niet je gelijk halen op een 
normale manier. 
 
Het is wel duidelijk dat twee labberkakken van Fake Rechters dienen als 
poortwachter van Corruptie in een frictie staat en provincie van Duitsland, als men 
geen vredesverdrag met Duitsland kan overleggen. 
 
 

 
 
Ik heb dus geen contracten met de bovenstaande bedrijven of Bilderberg Maffia. 
 
Er zijn echter meer haken en ogen die maken dat u niet bevoegd bent of wie dan ook 
om mij een zaak aanhangig te maken op valse gronden. 
 
Als u er op staat dat ik een optrede kom verzorgen, is mijn honorarium voor deze 
klucht €250.000 + onkosten vergoeding. 
 
Tevens eis ik een life uitzending via Zoom zodat 42 Juryleden van het Volkstribunaal 
een uitspraak kunnen doen, want geen rechter is bevoegd, zonder een licentie van 
SHAEF. 
 
Daar WW2 nooit is geëindigd, enkel een wapenstilstand die door misdadiger en 
GENOCIDE pleger Rutte is verbroken, door wapens naar de Oekraïne te zenden.  
 
De Annexatie van Nederland en het installeren van een Nazi kabinet tot heden maakt 
dat er ook geen vredesverdrag is met Duitsland. 
 
Dus de Nederlander bestaat niet zoals Maxima dat in 2007 heeft verteld. 
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Dan kan het niet anders als dat we een provincie van Duitsland zijn, waardoor geen 
verzonnen ongeldige wetten vanuit het bedrijf Nederland NV wat in de VS is 
ingeschreven van toepassing kunnen zijn. 
 
Het gesteggel over artikel 60 en Artikel 120 zijn na 1945 gemaakt terwijl de Grondwet 
en het Koninkrijk al ter ziele was. 
 
Dit maakt dat u niet bevoegd bent om gekke fratsen uit te halen door list en bedrog 
met niet bestaande of geldige wetten door een bedrijf Nederland NV. 
 
Nu duidelijk is dat wetten niet geldig zijn, jullie geen licentie kunnen overleggen, ook 
geen vredesverdrag met Duitsland kunnen aantonen, er dus geen geldige zaak is. 
 
Wij de bevolking de bescherming van SHAEF genieten, waarbij een corrupte NGO 
overheid nergens toe bevoegd is, inclusief de corrupte Rechtspraak. 
 
Mocht er een dagvaarding komen zal deze in Hoofdletters RTG BREKEL vermeld 
zijn, dit is een entiteit fraude die door het bedrijf Nederland NV is gepleegd. 
 
Ik Rob Brekel ben wel de begunstigde van de dode Rechtspersoon, en dus 
testament executeur van deze creatie die me is opgedrongen.  
 
De Paus heeft in 2013 alle mensen op aarde LEVEND verklaart, enkel de 
rechtspraak loopt een beetje achter, waarom? 
 
Nu wil het toeval dat Nederland NV geen mensen erkend of wetten voor Mensen 
heeft. 
 
Wel worden de Mensen door de valse overheid gegijzeld met deze schijnconstructie. 
 
Dus hier is sprake van Mensenhandel. 
 
Mocht er een optrede van mij gewenst zijn in deze klucht, ik graag alle ID, Namen en 
bedrijfspassen van de Justitie figuranten had gehad om ze aan te klagen wegens 
Mensen handel en oplichting. 
In de brief aan alle presidenten van de Rechtspraak heb ik een reactie ontvangen, 
waarbij me werd vermeld dat hij kennis had genomen van de inhoud, maar me niet 
kon helpen. 
 
Dus als de toch al ongeldige wetten niet door jullie eigen corrupt bedrijf worden 
nageleefd is het een schijnvertoning alle wetten die dus niet geldig zijn door Artikel 
162 Sv te negeren als het niet past. 
 
Onder het motto je doet het voor een ander, krijgen jullie nu veel Mongooltjes onder 
de collega’s en politie, allen niet bevoegd om een voertuig te besturen of een 
publieke functie te vervullen, laat staan een wapen te dragen. 
 
Een tip, ga met z’n alle op muziekles en richt dan een orkest op de gevaccineerde 
droef-toeters als tegen pool op de Jostiband. 
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Laat een ongevaccineerde collega de debielen bus besturen. 
 
Mocht u er opstaan dat ik een optrede en geweldige show kom geven svp eerst mijn 
honorarium overmaken, wordt ik gedwongen het tarief zal verdubbelen. 
 
Bedenk dat ik onder bescherming van de SHAEF wetten sta, dit gaat een staartje 
krijgen. 
 
Ilse van Garrel zal gewoon facturen van mij blijven ontvangen tot dat ze heeft 
betaald. 
Ilse van Garrel zal onder Ede moeten verklaren dat haat aangifte geen valse aangifte 
tegen mij als verdachte is: Maximale straf: 6 jaar gevangenisstraf of een geldboete 
van € 20.500,-. Wanneer de valse verklaring is gepleegd ten nadele van een 
verdachte, kan er zelfs 9 jaar gevangenisstraf of een geldboete van € 82.000,- 
worden opgelegd. Dit staat los van mijn vordering aan haar. 
 
Haar bedrijf de Inkassier is de Buckler onder de Deurwaarders. Zij heeft de 
twijfelachtige eer dat ze ten onder zal gaan als Systeem parasiet, hierdoor sterven 
alle deurwaarders sneller uit als de dinosaurussen.  
 
Zij heeft zelf erkend dat ik geen ondertekend contract met het VGZ heb, en me dan 
toch door E.V.L. Heuts laten veroordelen, onder de noemer WET is WET, dan wil ik 
nu weten welke standaard er gehanteerd wordt. 
 
Dan onder de vele poststukken die ik van Ilse van Garrel haar bedrijf heb ontvangen, 
nergens een naam er onder, met diverse verschillende handtekeningen zonder dat ik 
kan staven van wie. 
 
Dit is volgens artikel 225 Sr lid 2 https://maxius.nl/wetboek-van-
strafrecht/artikel225/lid2 Valsheid in geschrifte. 
 
Nu we weten dat Nederland niet bestaat zoals Maxima heeft verteld, zijn alle 
documenten door een Fake staat uitgegeven valsheid in geschrifte, ook is er geen 
enkel verdrag dat namens niet bestaande staat Nederland internationaal zijn 
aangegaan van enige waarde dus totaal ongeldig. 
 
Mocht ik uitgenodigd worden na de betaling door U, van €250.000 zal ik u niet 
teleurstellen, want men kan geen rechtspreken als je mij als mens niet erkend maar 
als Mensenhandelaar mij entiteit wil gijzelen via een dode rechtspersoon. 
 
Ik zal natuurlijk alle figuranten melden van dit volkstoneel bij SHAEF om zo een 
gepaste actie van het Leger af te dwingen. 
Mocht de ernst van de feiten doordringen ga dan bij je moordenaars het verhaal 
halen. 
 
Hoger opgeleiden zijn meer geïndoctrineerd en hebben op bestelling hun eigen lot 
bezegeld door te luisteren naam de moordenaars uit de politiek. 
 
Zelf denken en je verantwoording nemen was gezonder geweest, nu volgt een 
kwaalvolle DOOD. 

https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel225/lid2
https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel225/lid2
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Dan de onnozelheid van de slachtoffers ik heb zelf de keuze gemaakt, wat mij doet 
vermoeden dat het chromosoom misschien al weg was, want ja, je doet het voor een 
ander, Rutte en zijn WEF gangsters. 
 
De Agenda van het WEF is transhumanisme waarbij 90% van de wereldbevolking 
vermoord moet worden met de dodelijke injectie, je doet het voor een ander? 
 
Dan wil ik Mark Rutte en Hugo de Jonge wel voordragen voor de Nobelprijs, want ze 
hebben het File probleem opgelost als alle gevaccineerde geen Auto meer mogen 
rijden, je ziet maar hoe een stel NAZI satanisten de hele economie om zeep helpen 
en Genocide op hun geweten hebben. 
 

 
 
Hebben jullie als eens van de Conventie van Genéve gehoord, waar de Neurenberg 
Code op van toepassing is: 
 

Hierbij een vertaling van de volledige tekst van de Code van Neurenberg zoals vastgelegd in de 
uitspraak van het Artsenproces:[3] 

1. De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk 
Dit betekent dat betrokken persoon wettelijk bevoegd moet zijn om toestemming 
te geven; in staat moet zijn zijn of haar vrije keuze te maken zonder tussenkomst 
van enig geweld, fraude, misleiding, of enige andere vorm van beperking of 
dwang; en moet voldoende kennis en begrip hebben van het betreffende 
onderwerp zodat hij of zij in staat is een onderbouwde keuze te maken. Dit 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Code_van_Neurenberg#cite_note-code-original-3
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laatste vereist dat voordat de proefpersoon zijn of haar keuze kan bevestigen 
duidelijk gemaakt moeten worden de aard, duur en doel van het experiment; de 
methode en middelen waarmee het uitgevoerd worden; alle te redelijkerwijs te 
verwachten ongemakken en risico's; en de gevolgen voor de gezondheid of de 
persoon die mogelijk deel zal nemen aan het experiment. 
De plicht en de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit van de 
toestemming ligt bij de persoon die het experiment initieert, aanstuurt of eraan 
deelneemt. Dit is een persoonlijke plicht en verantwoordelijkheid die niet 
ongestraft overgedragen kan worden aan een ander. 

2. Het experiment moet zo ontworpen zijn dat het vruchtbare resultaten oplevert 
voor de samenleving, die niet met andere methoden of middelen te behalen zijn, 
en niet willekeurig en onnodig van aard. 

3. Het experiment moet zo ontworpen zijn en gebaseerd zijn op de resultaten van 
dierproeven en kennis van de natuurlijke geschiedenis van de ziekte of een 
ander onderzocht probleem, zodanig dat de verwachte resultaten de uitvoering 
van het experiment rechtvaardigen. 

4. Het experiment moet zo uitgevoerd worden dat alle onnodige fysieke en mentale 
leed en letsel voorkomen worden. 

5. Een experiment moet niet worden uitgevoerd wanneer er a priori reden is om 
ervan uit te gaan dat overlijden of een handicap het gevolg zullen zijn; behalve 
misschien in het geval dat de uitvoerende artsen zelf ook als proefpersoon 
dienen. 

6. Het met het experiment genomen risico moet nooit groter zijn dan het 
humanitaire belang van het probleem dat het experiment moet oplossen. 

7. Degelijke voorbereidingen moeten worden getroffen, en adequate voorzieningen 
moeten worden aangeboden om de proefpersoon te beschermen tegen mogelijk 
letsel, handicaps of overlijden. 

8. Het experiment moet alleen worden uitgevoerd door wetenschappelijk 
gekwalificeerde personen. De hoogste graad van vaardigheid en zorg moeten 
worden vereist van de personen die het experiment leiden of uitvoeren, in alle 
stadia van het experiment. 

9. Gedurende de gehele loop van het experiment moet het de proefpersoon vrij 
staan om het experiment ten einde te brengen als hij of zij een fysieke of mentale 
staat heeft bereikt waardoor voortzetten van het experiment hem of haar 
onmogelijk lijkt. 

10. Gedurende de gehele loop van het experiment moet de verantwoordelijke 
wetenschapper voorbereid zijn het experiment te staken, in ieder willekeurig 
stadium, als hij of zij reden heeft om aan te nemen, met gebruik van het gezond 
verstand, de superieure vaardigheid en het zorgvuldig oordeel dat van hem of 
haar vereist wordt, dat voortzetting van het experiment zal leiden tot letsel, 
handicaps of overlijden van de proefpersoon. 

 
In januari 2023 beginnen de processen. 
 
Dit kan niets anders betekenen dat van tevoren wel de daders ingerekend moeten 
zijn. 
 
De lijst zal zeker lang zijn, of jullie namen er ook op voorkomen is me niet bekend, 
want Mensenhandel is strafbaar, zeker al jullie opzettelijk de poortwachter van een 
corrupt systeem willen spelen als onbevoegd openbaar lichaam namens een 
vereniging voor een bedrijf Nederland NV. 
 
Kort gezegd een corporate crime, met jullie als handlangers. 
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Ik ben erg vasthoudend, heb Ilse van Garrel beloofd dat ik haar zou onteigenen zoals 
ze het met mij en veel anderen jaren heeft gedaan, geen wonder dat ze angst heeft, 
door een koekje van eigen deeg te gaan krijgen. 
 
Ik kan wel een aangifte tegen haar doen maar met het ontbreken van geldige wetten 
loopt ook dit op niets uit. 
 
Mocht het systeem autisme hardnekkig blijven, dan eis ik natuurlijk wel omgekeerde 
bewijslast dat jullie moeten aantonen dat ik ongelijk heb, en me ook het 
vredesverdrag met Duitsland moeten tonen van 1945, met een licentie van SHAEF in 
mijn Case, want dit moet per Case aangevraagd worden. 
 
Natuurlijk is een dagvaarding een uitgelezen kans om jullie zelf de gelegenheid te 
geven je eigen systeem te slopen voor alle getuigen die ik via de life Zoom uitnodig. 
 
Dan hebben de Juryleden van het volkstribunaal een life verslag en zijn getuigen van 
de misdaad die jullie willen plegen. 
 
Dan nog een klein punt van aandacht, het huidige geldsysteem gaat vervangen 
worden, het SWIFT betaal protocol van Banken zal vervangen worden door het AIIB 
CIPS systeem.  GESARA Global Economic Security and Reform Act. 
 
Dit betekend dat alle Bankrekening nummer van over de hele wereld bekend zijn in 
de QFS. 
 
Het is dus bekend wie aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan en de 
bevolking hebben misleid, onderdrukt en vermoord. 
 
Jeugdzorg: https://t.me/RinusVerhagen/6398 
ALLE DIRECTEUREN BINNEN DE JEUGDZORG EN KINDERBESCHERMING ZIJN 
GAY-SATANISTEN.  

https://t.me/RinusVerhagen/6398
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#Alkmaar:  
https://t.me/gweverstegen/506  
Handelswaar: kinderen... zo ziet een kamer van een directeur of manager van de 
Raad van de Kinderbescherming eruit: https://t.me/gweverstegen/509  
Voormalig pand Raad van de Kinderbescherming Alkmaar: 
https://t.me/gweverstegen/520  
Interieur: https://t.me/gweverstegen/530  
 
#Tilburg JBB https://t.me/gweverstegen/19052  
 
#Galder #Mariaheil #Breda en #Oisterwijk: gecommuniceerd bij Martin Wörsdörfer in 
de Tweede Kamer  
https://t.me/gweverstegen/5511  - feitelijk ben ik dus in 2020 bij de duivel te biecht 
gegaan.  
Ik was toen nog niet op de hoogte van het feit dat ALLE Parlementsleden bedriegers 
zijn. Acteurs. Vrijmetselaars. Zionisten.....  
In naam van de Koning en de bankslavenhandelaren #HolyRomanEmpireAssociation 
#WorldTerrorOrganization  
 
https://youtu.be/mdhtkPyuhrE  
 
 https://t.me/gweverstegen/23057  
 
ALLE TWEEDE EN EERSTEKAMERLEDEN weten hiervan en werken eraan mee.  
Zo ook alle Geestelijken 
https://youtube.com/playlist?list=PLDJkPyzbXqSEXGLW3dJ9evj_zrue0Om8D    
(Geestelijk gestoord) en alle hogere Masons: https://t.me/gweverstegen/6146  OM 
VROUWEN UIT TE ROEIEN. Gestoorde zieke zielen! 
 
Geert Wilders neukte zichzelf de Tweede Kamer in door Lars Roumen's jeugd te 
verwoesten https://t.me/gweverstegen/3840  met 149 andere gestoorde gekken in 
een Tempel in Zuid-Frankrijk. https://youtu.be/q6tZpBhv3wk  
 
Het noemt zichzelf "Zionist" en enige rechthebbende op leven na deze bullshit-
Corona. Unaniem misbruikte misbruikende kleuters https://t.me/gweverstegen/18293  
 
Er zijn echte jeugdzorgwerkers -die niet louter uitzien op kapotmaken van moeders 
en kinderen zoals het schorem waarmee ik te maken kreeg - Stefan van Ardenne: 
https://t.me/gweverstegen/846  , Silke van Puijenbroek 
https://t.me/gweverstegen/11563  uit deze maffiabende ontsnapt die eerlijk durven 
zijn. Net dus als Truus en Lars en negentig slachtoffers satanisch ritueel misbruik die 
ik sprak:  
https://t.me/gweverstegen/18946 
 
Ik Rob Brekel zou me kapot schamen als ik bij zulk schorem zou horen. 
  
Wie wil na al deze info als Rechter de kop van Jut spelen? 
Als we een provincie van Duitsland zijn, dan zijn alle uitgegeven documenten van 
een niet bestaande STAAT valsheid in geschrifte.  

https://t.me/gweverstegen/506
https://t.me/gweverstegen/509
https://t.me/gweverstegen/520
https://t.me/gweverstegen/530
https://t.me/gweverstegen/19052
https://t.me/gweverstegen/5511
https://youtu.be/mdhtkPyuhrE
https://t.me/gweverstegen/23057
https://youtube.com/playlist?list=PLDJkPyzbXqSEXGLW3dJ9evj_zrue0Om8D
https://t.me/gweverstegen/6146
https://t.me/gweverstegen/3840
https://youtu.be/q6tZpBhv3wk
https://t.me/gweverstegen/18293
https://t.me/gweverstegen/846
https://t.me/gweverstegen/11563
https://t.me/gweverstegen/18946
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https://t.me/maddogholland/47737 

 

https://t.me/maddogholland/47737
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Hier bekend Ernst Kuipers dat niet bekend is wat de resultaten zullen zijn daar het 
Vaccin wat men heeft opgelegd een experiment was.  
 

 
 
Alle burgemeesters in het land met hun wethouders zijn medeplichtig, huisartsen, 
verpleegkundigen, zij kommen allen voor het tribunaal dank de terreur oorlog tegen 
eigen bevolking. 
 

 
 
Natuurlijk zijn nog veel vragen te beantwoorden eer er een rechtszitting kan 
plaatsvinden, als ik werkelijk na het overlijden van Ilse van Garrel haar kadaver zou 



 
 

23 
 

gebruiken en me pervers uitleven, zou dit niet strafbaar zijn volgens Nazi Rat Fred 
Grapperhaus. Voor mij een dubbele onsmakelijke gedachte, compleet van GOD los. 
 
Als ik alles weet kan ik onmogelijk een Fake Non Government Organisatie als  
overheid van list een bedrog en zijn schijnconstructies als autoriteit erkennen.  
 
Denk jullie dat je dan een kans maakt nog aan je geld te komen als je rekeningen 
geblokkeerd zijn? Zonder Geld uit het nieuwe systeem zijn jullie totaal machteloos.  
Game Over, “In Nederland vinden we dat wij alles zo goed doen. Maar rechtsstatelijk 
gezien is dat helemaal niet zo.” https://www.mr-online.nl/brenninkmeijer-grondwet-zo-
dood-als-een-pier/ door Rechter / Ombudsman Alex Brenninkmeijer 
 
Deze brief zal veel losmaken bij zowel de ongevaccineerden als de gevaccineerde 
als het kwartje gevallen is. 
 
Rob Brekel : begunstigde en testament executeur van de Dode Rechtspersoon die 
jullie hebben gecreëerd en misbruiken voor chantage en mensenhandel ten nadele 
van mij als Mens Rob Brekel. 
 
Als al deze info jullie beroerd heeft, geven jullie zich bloot als MENS, en erkennen mij 
als Mens, dan hebben jullie geen zaak meer. (waar zijn alle kinderen gebleven van 
de toeslagen affaire?)  
Dan de MH17 Leugen: https://mh370-jit-lie.blogspot.com/  
 
Het bekijken waard: 
https://www.bitchute.com/video/NrBrRr3OYxaA/ 

 
 
https://www.bitchute.com/video/YKrtIfSU8JSZ/  

 
 
Hartelijke groet,            Landgraaf 7 Nov 2022 
 
Rob Brekel 

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://mh370-jit-lie.blogspot.com/
https://www.bitchute.com/video/NrBrRr3OYxaA/
https://www.bitchute.com/video/YKrtIfSU8JSZ/

