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Disclaimer & Intro 

Ik ben geen jurist, noch financieel planner, noch draag ik een witte doktersjas. Ik dwing niemand 
deze tekst te gebruiken. Pas desgewenst teksten naar uw eigen situatie aan. Net als het beoordelen 
van nieuwsberichten geldt: onderzoek, gebruik gezond verstand en controleer. Beoordeel goed wat 
de consekwenties kunnen zijn. Elke vorm van geweldloos verzet gaat op weerstand stuiten van de 
gevestigde orde en stress veroorzaken. U zult ervaren hoe vriendelijk onze overheid en hun partners 
(handlangers) zijn als we niet langer willen meewerken aan het bekostigen van hun misdadige 
organisatie en criminele activiteiten. Niet meer meedoen! Massaal! Uw burgerplicht! Uw mensplicht! 
 

Niets doen is de slechste optie. De overheid, hun compadres en legaal gewapende bendes wandelen 
dan over u heen en datzelfde lot wacht uw (klein)kinderen. Bieden we massaal weerstand of vallen 
we 100% in slavernij onder een tiranniek regiem met voor ons allen transhumanistische plannen? 
We hebben geen eerlijke verkiezingen en leven in de illusie van democratie. Buitenlandse entiteiten 
benoemden acteurs en actrices die zetelen in Den Haag (1e+2e Slaapkamer), in Brussel (de zichzelf 
benoemde Europese Commissie + gekozen tandeloos Europees Parlement), WEF (Klaus Schwab, 
Yuval ‘mensen zijn hackable vee’ Harari), VN en 100-den soortgelijke technocratische organisaties, 
een heus leger met riante belastingvrije salarissen en allerlei vergoedingen. 
 

Als we niets doen en op onze gat blijven zitten klagen en niet stemmen gaan we veelvuldig zien: 
illegale onteigeningen (geweld van gewapende overheidsknokploegen voorheen bekend als Politie), 
zelfdodingen, stress, faillissementen, gezondheidsschade, armoede, toename ongerechtigheid en 
geweld. Verder het schenden en afschaffen van de Grondwet, de Nederlandse wet en verdragen 
zoals ‘Europese Rechten Van de Mens’, chippen, vaccinatiedwang en meer. Het socialistische, 
marxistische, communistische regiem zal de ware aard tonen van een wreed en totalitair regiem 
waarbij Pol Pot (killing fields), Stalin en Mao zullen verbleken.  
 
Samen+massaal kunnen we dit regiem geweldloos een halt toeroepen. Het is 2 seconde over 12 
en u hangt aan een zijden draadje boven het ravijn met op de bodem reeds slachtoffers van het 
satanisch wrede harteloze regiem waarvan enkelen het gore lef hebben te claimen ‘christelijk’ te zijn 
terwijl zij God en God’s kinderen de rug toekeren en bewust laten creperen. Hen wacht ongetwijfeld 
het meer van zwavel en vuur. Dat beslist God. Wij wat  kunnen doen: keer deze lui massaal de rug 
toe. Stem ze weg. Stuur ze weg. Zeg lidmaatschap op. Vertrek uit hun satanische clubjes. Ik stel 
een naamswijziging voor: wijzig ‘Christen’ in ‘Christenverlochenend’ (CDA, CU). Resteert: ultra 
linkse politieke activisten: VVD, GL, D66... en het klapvee: coalitiesteunende Babylonische groupies. 
 

Doe niet mee. Doe dat samen. Vorm groepen. Heeft u relaties met juridische kennis? Let wel: gelijk 
hebben en gelijk krijgen in het corrupte maritieme rechtssysteem zijn 2 verschillende dingen. Werk 
samen. Creer massa. Verstop het systeem, de meeste systemen hangen al aan elkaar met elastiek 
en een oude kous. Wij zijn de baas, niet een handjevol boeven van een misdaadsyndicaat. 
Bespreek dit vooral met relaties die b.v. bij politie, leger werken. Groepen die, tot zij het tegendeel 
bewijzen, in mijn ogen gewapende knokploegen zijn van het misdaadsyndicaat. Zij kunnen wellicht 
nog op tijd klokkeluider worden en zich achter ons scharen in plaats van een verrader te zijn. 
 
Met name de top van bekende instanties kunnen we NIET langer vertrouwen. Ze zijn politiek activist 
gemaakt en merendeels corrupt. Zolang ‘voetvolk’ illegale orders uitvoert en de wapens richt op de 
bevolking in plaats van de feitelijke misdadigers zijn ze medeplichtig, strafbaar en staan of komen 
op lijsten t.b.v. militaire tribunalen die straffen kunnen opleggen die uit het Burgerlijk Wetboek zijn 
gehaald (voor b.v. Romeo’s zullen wmb nooit verzachtende omstandigheden gelden in Neurenberg). 
 
(De PDF is niet geblokkeerd. Via de pdf readers kunt u delen van tekst kopiëren en plakken) 
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Begeleidende e-mail / brief 
 
Betreft: informatieverschaffing & notificatie van aansprakelijkheid 
 
Geachte lezer, 
 
Dit is een reactie van uw klant! Werp deze e-mail en/of bijlage niet weg!  
 
Het is in eerste instantie uw verantwoordelijkheid en plicht als levend wezen op deze planeet de 
onderstaande informatie te verslinden, ervan te leren en om vervolgens aactie te ondernemen: 
mensvriendelijke en geweldloos. 
  
Het bericht dat ik u zend is geen bedreiging! Ik wil u geen angst aanjagen, noch inimideren. Ik 
geloof in positief karma en geweldloze acties. Ik geloof in God en Jezus. Ik draag en gebruik Zijn 
wapenuitrusting, ik mag treden op schorpioenen en slangen. Dat is een persoonlijke keuze. In dit 
schrijven spreek ik over ‘natuurlijke wetten en natuurlijke principes’. 
 
Neemt alle informatie tot u. Ik stuur deze notificatie niet om een correspondentiedossier of discussie 
te starten. Noch om op dit moment juridische actie te ondernemen. Het corrupte misdaadsyndicaat 
heeft ervoor gezorgt dat mijn toegang tot eerlijke, integere en betaalbare rechtspraak nagenoeg 
onmogelijk is. De informatie die ik u als beslissingbevoegde (en degene die de informatie aan hen 
doorgeven) verschaf bevat materiaal om uw eigen onderzoek te doen. Het geeft mij een kans u, 
mijn medemens, geweldloos, echter soms in vrij direct maar respectvol bedoeld taalgebruik, te 
informeren. Uw acties bepalen uw karma. Met dit schrijven heb ik bepaalde doelen voor ogen:  
 
(1) Informatieverschaffing.  
(2) Notificatie van persoonlijke aansprakelijkheid en hoofdelijke verantwoordelijkheid.  
(3) Karma (Natuurlijke Wetten en Natuurlijke Principes).  
(4) Het willen helpen van mijn medemens (alle levende organismen in, op en boven de planeet).  
   
Indien de aangeschreven persoon geen direct adres / e-mail adres heeft, maar correspondentie 
verloopt via een griffie, secretariaat, administratieve afdeling, info@ of iets dergelijks is dit van 
belang: u wordt gevraagd (bent zelfs verplicht) de informatie door te zetten naar de geadresseerde 
dan wel beslissingsbevoegde personen. Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel bevat 
die informatie, waarvan ik graag een kopie ontvang. Ik bedank u bij voorbaat voor de genomen 
moeite. Ik adviseer u voor uw eigen archief een kopie te bewaren van dit bericht én van het 
doorsturen. Hierna leest u waarom dat voor u van belang kan zijn.  
  
Mocht u als verwerker van de correspondentie besluiten niets met deze informatie te doen, deze 
bewust zelf of in opdracht (b.v. van hogerhand) niet te overhandigen aan de bedoelde ontvangers 
(beslissingsbevoegden) zodat zij niet over de informatie kunnen beschikken of anderszijds deze 
informatiestroom frustreren ligt persoonlijke aansprakelijkheid en hoofdelijke verantwoordelijkheid 
bij u! In bijgaande informatie staat waaraan u zich mogelijk schuldig maakt. Ik wil u daarvoor graag 
waarschuwen. 
  
Ik nodig u uit, nadat u de e-mail/post heeft doorgezonden naar de geadresseerden, deze brief met 
aanvullende informatie zelf te lezen en desgewenst (de link verschijnt o.a. op gedachtenvoer.nl en 
fatsforum.nl) onder collega's, kennissen en familie te verspreiden. Beslis niet voor anderen als de 
informatie u niet bevalt. Laat anderen zelf nadenken en beslissen. 
 
Verspreiden van informatie  

Verspreiden van informatie kan onderhevig zijn aan bepaalde rechten. Sommige makers van films 
en documentaires geven aan dat hun materiaal verveelvoudigd / verspreid mag worden (al dan niet 
onder bepaalde voorwaarden). Ik ga ervan uit dat ik, zonder enig winstoogmerk, informatie mag 
verspreiden. Links verdwijnen regelmatig omdat de waarheid niet voldoet aan de politieke  
visie van o.a. de grootste zoekmachine en / of andere organisaties die menen dat u alleen hun 
versie van de informatie als waarheid mag accepteren. Het verspreiden kan d.m.v. doorzenden van 
de linken dan wel doorzenden van dit document. 
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BRIEF 
 

Klantnummer: xxxxxxx  Bruine tekst = origineel nietonzeschuld.nl (brief zonder kinderen) 
Referentie: xxx 
 
Geachte heer, geachte mevrouw, 
 
Ik heb van u een / nog geen aanmaning ontvangen. Met dit schrijven laat ik u weten daartegen 
bezwaar te maken en daarom niet zal overgaan tot betaling van het vermelde bedrag / toekomstig 
vermelde bedragen. 
 

Zoals u in uw administratie kunt nazien, heb ik in het verleden uw rekening altijd volledig en op tijd 
betaald. Het is vanzelfsprekend om voor afgenomen energie te betalen. Het uitblijven van mijn 
(volledige) betaling is dan ook geen kwestie van betalingsonwil, maar van betalingsonmacht. 
 

De reden dat ik uw rekening/aanmaning niet/niet volledig betaal is omdat ik het bedrag niet kan 
betalen. Het gevraagde bedrag is gestegen van ... euro tot ... euro. Dit is voor mij onmogelijk op te 
brengen zonder mijn huishouden in gevaar te brengen. Ik word hierdoor gedwongen om de keuze te 
maken tussen het betalen van de energierekening, of voedsel en onderdak. Kiezen voor beide is 
onmogelijk. 
 

Samengevat komt het erop neer dat ik gedwongen word te kiezen tussen 2 verantwoordelijkheden: 
de verantwoordelijkheid voor mijn huishouden, of de verantwoordelijkheid om de rekening te 
betalen. Nu ik door externe omstandigheden gedwongen wordt een keuze tussen één van de twee te 
maken, zal het u waarschijnlijk niet verbazen dat ik moet kiezen voor de verantwoordelijkheid voor 
mijn huishouden, boven het financiële belang van uw bedrijf. 
 

Noot: er bestaat de mogelijkheid van een (extra inflatie veroorzakende) energietoeslag die bij 

sommige gemeentes aangevraagd kan worden. Dat is voor velen niet weggelegd of slechts een 

druppel op de gloeiende plaat die niet de hoofdoorzaken wegnemen. Er geldt een uiterste 

aanvraagdatum. Er zijn bepaalde voorwaarden. Informatie bij lokale gemeente of rijksoverheid. 

Onderstand onder ‘aanvragen energietoeslag’ staat een link). 
 
Daarnaast, en niet in de laatste plaats, is deze situatie niet door mij veroorzaakt. De enorme 
prijsstijgingen van energie zijn het directe gevolg van beslissingen van beleidsmakers. Zij zijn daar 
dus aansprakelijk voor. Andere beslissingen, zoals het opheffen van de sancties tegen Rusland, of 
het hervatten van de gaswinning in Nederland zijn goede mogelijkheden om het probleem, waarmee 
talloze gezinnen kampen, op te lossen. Dat is de verantwoordelijkheid van een regering. Dat dit 
wordt nagelaten, maakt de beleidsmakers nog meer aansprakelijk.  
 
Ik begrijp dat dit beleid niet door uw bedrijf gemaakt is, en dat u er mogelijk ook door gedupeerd 
wordt nu vele gezinnen hun rekening niet meer kunnen voldoen. U zou daarmee, net als ik, 
slachtoffer worden van wanbeleid. Ik zou u daarom dringend willen aanraden verhaal te halen bij 
degenen die deze situatie veroorzaakt hebben, en die er dus wérkelijk aansprakelijk voor zijn.  
Onderstaand enkele voorbeelden (geen volledige lijst) die ik beschouw als politiek wanbeleid. 
 
Ik begrijp dat ik hierdoor wellicht een administratieve schuld zal oplopen. Maar ik aanvaard die 
schuld niet als morele schuld. Ik ben immers niet aansprakelijk voor de situatie, om de simpele 
reden dat ik die situatie niet heb veroorzaakt. Het is niet mijn schuld. 
 
Zoals u kunt zien heb ik tot op heden iedere maand mijn oude termijnbedrag (zoals dat was in 
<maand> 2022) betaald, en ik ben voornemens dat te blijven doen. Ik vind het immers, ondanks 
oude belofte van politici dat gas inmiddels gratis zou zijn, nog steeds mijn plicht om een behoorlijk 
bedrag te betalen voor energieverbruik. 
 
Het is niet mijn wens uw organisatie met deze brief extra werk te verschaffen. Ik en velen zullen dit 
soort brieven sturen. Dat legt een administratieve druk bij u als leverancier. Ik vind dat vervelend 
maar aanvaard dat eveneens niet als morele schuld. Ik vertrouw er zelfs op u van dienst te zijn door 
u te waarschuwen voor potentiële gevolgen indien u uitvoering geeft/blijft geven aan het wanbeleid, 
vermeend illegaal wanbeleid, vermeend strafbare feiten en meer. Een notificatie als deze voorkomt 
dat ontvangers, zoals u en/of uw beleidsbeslissers, zich uiteindelijk voor een rechter of (militair) 
tribunaal kunnen beroepen op ‘dat wist ik niet’. Dat werkte overigens in Neurenberg 1946 al niet.  
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Ik heb met uw organisatie een contract afgesloten voor levering van energieproducten 
(gas, electriciteit). Ik heb géén contract afgesloten met uw organisatie: 
> om in opdracht van de overheid medewerking te verlenen aan het uitkleden (afpersen) van de 

bevolking, om het volk te knechten en/of het volk te slopen t.b.v. een Grote Reset; 
> om u medewerking te verlenen aan het laten oplopen van een ongekend hoge inflatie, misschien 

wel hyperinflatie, door massal bijdrukken van fiat-geld zonder enig onderpand door de 
commerciële Nederlandse Bank (beslist géén overheidsinstelling). Het is een pertinente leugen 
van de regering dat inflatie veroorzaakt wordt door illegale, immorele en verwerpelijke) oorlogen 
in andere landen. Dat is slechts een minimaal bestanddeel van de huidige inflatie; 

> om Nederlandse burgers energieafhankelijk te maken van buitenland terwijl we op de grootste 
gasbel ter wereld zitten. Een gasbel met een oude politieke belofte: gratis gas als de investering 
van de infrastructuur is afbetaald. De investering is afbetaald...  de prijzen ongekend hoog, de 
hoogste prijzen van Europa; 

> om grote energiebonzen miljarden woekerwinsten te laten genieten; 
> om grote brandstofboeren (met o.a. koninklijke aandeelhouders) woekerwinsten te laten maken; 
> om voor een criminele organisatie belastinggeld te innen waarmee wij andermans oorlog voeren 

en zelfs beide zijden van het conflict financieren (enerzijds belastinggeld voor wapentuig aan 
Ukraine, anderszijds hoge prijzen voor Gazprom/Rusland).  

> om sancties uit te voeren die onze corrupte regering overneemt van de niet democratisch 
gekozen Europese Commissie die uitsluitend de Europese bevolking keihard treffen. De 
misdadige overheid pleegt democide, o.a. op de bevolking en op het MKB. Nederland zal binnen 
enkele maanden teruggeworpen worden tot pre-industrieel niveau; 

> voor het innen van belastingen voor een criminele organisatie die keer-op-keer aan Rusland 
oorlogsverklaringen afgeeft (bv wapenleveranties aan Zelensky, NAVO inmenging). Onze 
overheid schendt onderschreven internationale verdragen en een belofte dat NAVO/NATO niet 
richting Rusland opschuift. Rusland staat wegens de oorlogsverklaringen van het Westen in zijn 
recht als het West Europa/USA volledig van de aardbodem wegbombardeert, maar dat gelukkig 
vooralsnog niet doet. NAVO/EU/eigen regering zijn de oorlogsaanspoorders en verantwoordelijk 
als dat uitmondt in een (nucleaire) wereldoorlog waarbij de (Europese) bevolking aan het kortste 
eind trekt, terwijl de verantwoordelijken (weer) wegvluchten naar elders of in door ons betaalde 
bunkers. Herhaalt de geschiedenis (1940 vluchtten kabinet en koningshuis naar Engeland)? 

> een overheid te voorzien van financiële middelen om terrorisme te kunnen faciliteren/financieren; 
> om voor onze overheid belastinggeld te collecteren voor welke oorlog dan ook. Er is al tegen ‘no 

limit support to Ukraine Ollogren’ aangifte gedaan wegens overtreden internationale verdragen / 
wetten. Het ministerie van meewerkende en medeplichtige ambtenaren specificeert intussen niet 
langer met welke wapens ons fascistische regiem Oekraïne steunt! Neurenberg militair tribunaal! 

> om met belastingeld bommen/wapens te leveren waarmee een nazi-bewind een kerncentrale    
(Zaporizja Oekraine) kan bestoken met gevaar voor uw leven en dat van uw dierbaren en alle 
levende wezens in Europa en wellicht daarbuiten (herinnert u zich Chernobyl nog?); 

> om met belastingeld corrupte oorlogsmachines zoals de NATO (NAVO), een terroristenbende, 
extremisten, te financieren. Zij zijn in Oekraine aangetroffen (door het Russiche leger gevangen 
genomen). O.a. de Verenigde Naties en de mainstream media spreekbuis van het Haagse en 
Europese regiem werken behoorlijk tegen om het Rusland mogelijk te maken het bewijs hiervan 
(een regelrechte oorlogsmisdaad van de NAVO en Westerse regeringen) te leveren. 

> om medewerking te verlenen aan een corrupte DeepState, een schaduwwereldleiding, o.a. 
aanwezig in in Washington DC, Londen, Brussel en het Vaticaan (Grijze Paus, Zwarte Paus, Witte 
Paus) of in bovenwereldse vormen als Blackstone, Blackrock en Vanguard. 

> om met belastingeld een veel sterkere kernmogendheid te provoceren met alle kans van dien dat 
uw regering u de vierde wereldoorlog instort: de 4e en kernoorlog! U bevindt zich al bijna 3 jaar 
in een onconventionele 3e wereldoorlog. Gevoerd (tegen de bevolking) als informatieoorlog, met 
biologsiche oorlogswapen (een mensgemaakte ziekmaker), biologisch chemische oorlogswapens 
(medische experimenten waarmee burgers vrijwillig ingespoten werden/worden met gifmiddelen, 
technologie en onbekende vreemde bestanddelen), econmische wapens (opzettelijk kunstmatige 
prijs en belastingstijgingen) en psychische wapens (lockdown, knechting, QR-code, verdeel-en-
heers, afschaffen nationale cultuur en veel meer). 

> om met belastinggeld de gewapende handhaving van deze criminele organisatie te ondersteunen 
(leger, politie en met name Romeo’s, boa’s) zodat zij ingezet kunnen worden om medelanders in 
elkaar te slaan, te vervolgen of administratief (boetes) te intinideren en bedreigen omdat zij 
geweldloos kritiek hebben op een criminele corrupte overheid. 

> om met belastinggeld inlichtingendiensten op te tuigen die geweldloze overheidskritische burgers 
opspoort en kliklijnen optuigt (hetgeen verdacht veel op Stasi-praktijken lijkt). 

> om met belastinggeld een volslagen verzonnen zelfveroorzaakte energiecrisis te betalen. 
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> om met belastinggeld een volslagen verzonnen klimaatcrisis / klimaattransitie te bekostigen. 
> om met belastinggeld medische experimenten te bekostigen (mRNA gifspuiten) die de beloofde 

uitwerking lijken te hebben gezien correlatie met flinke wereldwijde en nationale oversterfte 
onder elke leeftijdscategorie (incl. babies) en stijging in onvruchtbaarheid bij met name vrouwen. 

> om met belastinggeld een vermeende oorlog tegen en depopolatie op de bevolking te financieren 
door het inkopen van medische experimenten met aantoonbare (Pfizer document met ruim 1200 
bijwerkingen waaronder de dood, zie link in bijlage) vaccinatieschade en daarmee te bevolking in 
te spuiten en weigeraars van dit gevaarlijke medische experiment weg te zetten als binnenlandse 
terroristen, wappies en complotdenkers (lees: complotexperts; hun complotten zijn inmiddels 
nagenoeg 100% werkelijkheid. 

> Om een door een niet democratisch gekozen Europese Commissie, een vijandige en gevaarlijke 
instelling, Rusland te laten provoceren door sancties af te kondigen die niet Rusland treffen maar 
alle burgers van Europa. In Rusland gaat het beter dan ooit met dalende supermarktprijzen. 

> Om burgers en MKB in Nederland te laten slopen om ‘The Great Reset’ van misdaadorganisaties 
WEF (Klaus Schwab), Verenigde Naties (VN) door te voeren en. Wij willen hun wereldleger niet. 

> Om de meest rijkste en vermogende (koninklijke) families van de wereld in hun luxe bestaan te 
financieren. Die miljoenen extra’s graaien terwijl de bevolking crepeert. Totale minachting! 

> Om de rechtspositie van Nederlanders te ondermijnen door afbreken, negeren en grof schenden 
van de Grondwet, andere wetten en (internationale) verdragen (zoals de Code van Neurenberg, 
Arms Trade Treaty, EVRM) noch door u toestemming te verlenen daaraan mee te werken. 

> Om zelfveroorzaakte problemen (problem > reaction > solution) van de regering op te lossen of 
meewerking te verlenen aan o.a. gedragsverandering van de burgerslaven.  

> Om medewerking te verlenen aan de Wet Publieke Gezondheid, de tijdelijke wet met alle 
draconische maatregelen die onze samenleving naar de rand van de afgrond heeft gedreven, nu 
permanent te maken.  

> Om persoonsgegevens door te spelen aan gemeentes zodat zij verplichte schuldsanering kunnen 
gaan afdwingen bij mensen. Schuldsanering is geen plossing. Velen weten precies hoe met hun 
inkomsten / uitgaven om te gaan. Schuldsanering is slechts een verdere aantasting van de 
privésfeer door de handlangers van het fascistisch regiem. Totale controle over de slaven tot in 
elk minuscuul detail van hun leven. 

 

Kortom: om, geen medewerking te verlenen aan een satanisch, volksknechtend crimineel wanbeleid 
door extremisten. De overheid verdient geld. Rusland verdient geld. Ukraine verdient geld. De 
globalistische bedrijven verdienen geld. Bakken! Vergaande verstrengeling van overheid en 
globalistische organisaties is de definite van fascisme. Dat zijn pertinente politieke keuzes, die niet 
onderdoen voor socialistisch, marxistisch en communistisch gedachtengoed. 

 

Verlagen energiebelasting? NEEN. Bevolking, verrot 
maar, sterf maar van de kou! Ga maar failliet! 
Wasgetekend: VVD, D66, CDA, CU en Babylonische 
groupies GL, PvdA, Volt, PvdD en iedereen die 
daarop stemde of weer gaat stemmen. 
 

Dit energiewanbeleid is de politieke keuze van 
regeringspartijen (VVD, D66, CDA en CU; veelal en 
zeker in dit geval -motie 35788/196 ‘verlagen 
energiebelasting’- gesteund door Babylonische 
coalitiesteundende groupies als GL, PvdA, Volt, 
PvdD) om te bevolking te laten creperen.  
 
MKB ... Crepeer! Ga failliet! En straks zonder boeren: 
sterf van de honger, wereld! Met dank aan dezelfde 
club ondeskundige misbaksels en misdadigers (de 
rode bolletjes). Politie! Leger! Arresteer deze lui 
wegens verraad! 
 

Dit gaat gewoon door! Helaas is het MKB (met name 
horeca) stil. Zijn ze failliet? Teveel gewend aan 
eerdere steunpaketten? Volledig onder de duim van 
Koninklijke Horeca? Werken ze straks (weer) mee 
aan het misdadige (QR) beleid?  
 

Helaas zal het MKB in veel landen binnen enkele maanden 100% verdwenen zijn en voor een prikkie opgekocht 
worden door globalistische bedrijven. Precies volgens plan (WEF, Lockstep2010, Kalergi, VN, etc.)! 
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Het zijn politieke keuzes! Er zijn namelijk 2 eenvoudig te realiseren oplossingen. Eén 
oplossing, die Nederland (en Europa) uit de energie-ellende kan halen (en zelfs welvarend kan 
maken door gas aan Europa te verkopen), is aanwezig in eigen bodem (Groninger gas) en heeft een 
kant-en-klare door belastingbetalers bekostigde infrastructuur! Een andere is om in tijden van nood 
belastingen af te schaffen / te verlagen. Wie toont aan dat mensen belasting moeten betalen? 
Het lijkt op vrijwillige bijdrage.  
 
BEIDE DOET DE REGERING NIET! Kunnen we dan niet gewoon concluderen dat het een 
doelbewuste politieke keuze is de bevolking te laten creperen, bedrijven failliet te laten 
gaan, politieke vrienden en partners in crime en koninklijke huizen er wel bij te laten varen en om 
energiebedrijven tot KaPo (KampPolizei) te maken voor de illegale heffing van belastingen. Ergo: als 
uitvoerder medeplichtig aan het wanbeleid van een extremistische overheid. Het ‘wij volgen alleen 

orders op’ gaat niemand redden van de verantwoordelijkheid die men heeft! Dat werkte in 1946 
tijdens militaire tribunalen in Neurenberg ook niet om daders te redden van de galg. 
 
Keuzes die niet de wil van de bevolking weergeven. De corrupte regering heeft Nederland onder een 
vreemde mogendheid geplaatst (o.a. niet democratisch gekozen partijen zoals WEF, VN en Europese 
Commissie). Ze (incl. NAVO) tonen zich als fervent voorstander van oorlog voeren en zullen niet 
rusten tot zij ons net ons belastinggeld in een kernoorlog storten. De keuzes zijn derhalve zelfs aan 
merken als landsverraad (bijlage: wetsartikelen). 
 
Houd u er, als energiebedrijf en uitvoerder van dit beleid, rekenig mee dat u zich vermeend schuldig 
maakt aan (ik ben geen jurist): 
> Uitvoering geven aan opdrachten en handelingen van een crimineel misdaadsyndicaat (bekend als 

de overheid of diens medeplichtigen, handlangers en partners). 
> Medeplichtigheid aan landsverraad. 
> Medeplichtigheid aan volksverraad. 
> Schenden van de Grondwet. 
> Schenden van de Nederlandse Wet. Het wetboek van Strafrecht. 
> Schenden van Natuurlijke Wetten. 
> Schenden van een of meerdere internationale Verdragen, zoals EVRM en The Arms Trade Treaty. 
> Onbehoorlijk bestuur. 
> Schenden van de Code van Neurenberg. 
 
De laatste vergt enig kunst en vliegwerk. Het sociaal-medische experiment van het regiem in Den 
Haag op de bevolking. Je zou kunnen denken dat ze met opzet voor koude, angst en stress zorgen 
(dit zijn wapens). Mensen zullen sterven. 
 
U heeft verantwoordelijkheid. Ik kan met mijn huishouden geen recht halen: dat is financieel 
onbereikbaar gemaakt. Het rechterlijk systeem bestaat voornamelijk uit politieke activisten 
vermomd als rechter in een tot op het bot corrupt maritiem rechtssysteem. Trias politica bestaat 
niet. De rechterlijke macht is een politieke trekpop van onze bezetter, de regering. 
 
Waarom richt ik mij nog meer tot uw bedrijf? Nog een waarschuwing: de criminele overheid gooit 
zonder problemen hun huidige uitvoerders nu of later onder de bus. Voorbeeld: medici die prikken 
gaven worden onder de bus gegooid = verantwoordelijk voor vaccinatieschade en vaccinatiedoden. 
Overheid: gevrijwaard. BigPharma: gevrijwaard. Het overeidsbeleid veroorzaakt zelfs een splitsing 
tussen mensen (b.v. die werken bij energiebedrijven) en andere mensen (hun klanten). 
 
Mocht u niet inzien dat we een gezamenlijke vijand hebben en besluiten op basis van “wanbetaling” 
het leven van mensen, uw klanten die buiten hun schuld de afpersing niet kunnen betalen, tot een 
hel te maken en volledig kapot te maken door het sturen van gewetenloze verder kosten opjagende 
incassobureau’s en gerechtsdeurwaarders, onderdeel van het corrupte systeem en handlangers van 
de overheid, ‘uit naam van de Koning’ (een weldadig vergoede en inflatiegecorrigeerde Koning en 
diens familie, de rijkste en vermogenste op deze aardbol) dan kan ik daar op dit moment weinig 
tegen uitrichten. Ik hoop op een massa mensen die hetzelfde doen.  
 
Dat brengt mij tot een van de doelen van deze ‘notificatie’. Waarschuwen: ik zie u in een later 
stadium liever niet nog een keer voor het hekje, want dat is van een militair tribunaal onder wiens 
gezag de doodstraf (en snelrecht) voor bepaalde ernstige misdaden nog steeds mogelijk is. Voor een 
dergelijk lot wil ik mensen waarschuwen en behoeden. We kunnen beter tesamen strijden tegen de 
misdadigers dan hun verdeel-en-heers taktiek op elkaar botvieren. Onze vijand wint dan altijd.  
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Maar met het u toesturen van deze notificatie van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid 
waarborg ik tevens dat, indien nodig, dit document boven tafel komt. Ik of mijn naasten, als u 
besluit uw medewerking te (blijven) verlenen aan een corrupt systeem dat mensen kapot maakt met 
alle mogelijke gevolgen van dien (denk aan zelfdoding), wachten af totdat de mogelijkheid bestaat 
van b.v. een massaclaim, volkstribunaal en / of militair tribunaal. U heeft nog alle kans om mens te 
zijn. Kiest u daar niet voor heb ik er geen enkele moeite mee de schuldigen aan een koord te zien 
bungelen (ná veroordeling door een militair rechter). We zullen hun ongetwijfeld onschuldige 
overblijvende familieleden liefdevol opvangen. 
 
Die tribunalen zijn in de maak. Het tij is aan het keren, mensen worden wakker nu God bij velen de 
sluier voor de ogen wegneemt. Naar mijn beste inschatting leven we juridisch in oorlogssituatie, een 
nieuwe of nimmer herroepen situatie na WO2. Militaire tribunalen. De bevolking ontwaakt aan de 
rand van de afgrond en herkent de schuldigen. Er komt geen bewind van WEF/VN. Inmiddels zijn 
deze en veel andere misdadigers bekend. Anderen (b.v. energiebedrijven) zullen blijk geven door 
hun acties of zij medeplichtig zijn (onderdeel van het probleem met bijbehorend karma) of zich 
inzetten voor een betere wereld (onderdeel van de oplossing met positief karma). Mensen financieel, 
spiritueel en geestelijk kapot maken via deurwaarders in opdracht van een misdaadsyndicaat levert 
beslist slechte karma op. 
 
De verantwoordelijken en medeplichtigen kunnen, mogen hun straf niet ontlopen en zullen dat niet. 
Dit soort notificaties zijn mogelijk een hulpmiddel indien men ze verstuurt naar zoveel mogelijk 
personen en instellingen over diverse onderwerpen. Gerechtigheid zal plaatvinden. God zal voor 
gerechtigheid zorgen zolang zijn kinderen voor hun vrijheid strijden. Deze notificatie is onderdeel 
van dat proces en hopelijk in uw geval niet nodig. Wij hopen dat ons gevecht een gezamenlijk strijd 
is tegen de criminaliteit, tegen het regiem, tegen de corrupte overheid! U en ik hebben veel te 
verliezen. 
 
Er is voor niemand een middenweg in deze laatste bijbelse strijd voor het behoud van de mensheid 
en vrijheid: je voert strijd voor jezelf, je dierbaren en je medemens voor nu en toekomstige 
generaties. Wie dat niet doet is onderdeel van het probleem en werkt mee aan het creeren van een 
systeem van bikkelharde mededogenloze slaverij.  
 
Mocht u reageren accepteer ik uitsluitend een door tekeningsbevoegd persoon ondertekende brief 
met natte handtekening en volledige duidelijk leesbare naam, alle voorletters en geboortedatum, 
voorzien van een desgewenst beveiligde kopie van een geldig ID-bewijs (nummer, naam, alle 
voorletters en geboortedatum zichtbaar) en recent uittreksel van Kamer van Koophandel met daarop 
alle verantwoordelijken binnen uw organisatie. Elk ander bericht, onvolledig of uitblijven daarvan, 
wordt als onontvankelijk beschouwd en opgevat als een poging om zich van verantwoordelijkheden 
te ontdoen met als enige conclusie mijnerzijds uw bereidwilligheid mee te werken aan een illegaal 
en crimineel beleid van een oppressief extremistisch satanisch regiem. Bijna geen enkele politicus 
heeft met het getoonde criminele gedrag enige legitimiteit. Blijf niet slaafs luisteren! Samen hebben 
we macht. 
 
Ik vertrouw op het feit dat u een mens met een geweten bent en zich zult richten tot de 
veroorzakers in plaats van de gedupeerden. De keuze voor het smalle pad is niet een keuze voor het 
eenvoudigste pad. Het vereist inspanning, moed en een ruggengraat. Iemand die de natuurlijke 
wetten (o.a. niet stelen, niet moorden, niet dwingen) respecteert. Iemand die niet kiest voor het 
vernietigen van mensen en het uitrollen (dan wel meewerken daaraan) van een mensonterend, 
maatschappij afbrekend, crimineel wanbeleid. Ik volg of praat liever met Jezus dan met AI-bots op 
social media! Ik luister liever naar hem dan slangen en scorpioenen. 
 
Hoogachtend, 
 
x 
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Bijlagen / Bronnen 

Om u enige achtergrondinformatie te geven zonder daarbij 
volledig te willen / kunnen zijn verwijs ik naar onderliggende 
pagina’s. Veel informatie heb ik ontleend aan video’s van 
Videowaarheid. Uit de originele brief van Nietonzeschuld 
(https://www.nietonzeschuld.nl/voorbeeldbrieven), versie ‘brief 
zonder kinderen’ heb ik grote delen overgenomen. 
 
Videowaarheid 
Viruswaarheid 2022 weekoverzicht 35 dl1 
https://videowaarheid.nl/video/weekoverzicht-met-jeroen-en-
willem-week-35-deel-1/ 
Viruswaarheid 2022 weekoverzicht 35 dl2 
https://videowaarheid.nl/video/weekoverzicht-met-jeroen-en-
willem-week-35-deel-2/ 
 
Nietonzeschuld 
https://www.nietonzeschuld.nl/voorbeeldbrieven 
 
 

Belastingen: 
17% BTW + 2% ODE (Opslag Duurzame 
Energie) + 45% energiebelasting = 64%  
Dit is mijns inziens het % afpersing door een 
misdaadsyndicaat. De afpersing staat los van de 
stijgingen in de kosten van energie (hier 22%) 
welke eveneens zijn veroorzaakt door 
wanbeleid. 
 

 
Andere informatie en ‘nieuwe’ media: 
http://www.wijbetalenniet.be/ 
https://www.dontpay.uk/ 
https://zahlungstoppen.de/ 
 
https://www.viruswaarheid.nl/ 
https://www.videowaarheid.nl/ 
https://www.cafeweltschmerz.nl/ 
https://www.gedachtenvoer.nl/ 
https://www.fatsforum.nl/ 
 
Wynia’s Week 
https://www.wyniasweek.nl/de-9-redenen-waarom-wij-nederlanders-met-gas-licht-nog-veel-
duurder-uit-zijn-dan-de-buren/ 
 
Aanvragen energietoeslag 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/vraag-en-antwoord/hoe-vraag-ik-de-
energietoeslag-aan 
Let op: er kan per gemeente een bepaalde uiterste datum zijn waarbinnen de aanvraag dient te 
worden ingediend. Gemeenten kunnen afwijkende voorwaarden hebben. 
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Toetsing nieuwe wetgeving aan buitenlandse mogendheden? 
 

 
https://www.weforum.org/agenda/authors/sigrid-kaag 
https://www.wimjongman.nl/nieuws/2022/namen-wef.html 
 

Wetboek 
http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafrecht.html 
 

Wetboek van Strafrecht Artikel 93 (93 WvSr) – Onder vreemde heerschappij brengen 
http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafrecht/93.html 
 

De aanslag ondernomen met het oogmerk om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde 
heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange 
gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie. 
 

Artikel 94 WvSr; Grondwettige regeringsvorm .. vernietigen .. op onwettige wijze ... 

http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafrecht/94.html 
 

De aanslag ondernomen met het oogmerk om de grondwettige regeringsvorm of de orde van 
troonopvolging te vernietigen of op onwettige wijze te veranderen, wordt gestraft met levenslange 
gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie. 
 

Artikel 450 WvSr 

http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafrecht/450.html 
 

Hij die, getuige van het ogenblikkelijk levensgevaar waarin een ander verkeert, nalaat deze die hulp 
te verlenen of te verschaffen die hij hem, zonder gevaar voor zichzelf of anderen redelijkerwijs te 
kunnen duchten, verlenen of verschaffen kan, wordt, indien de dood van de hulpbehoevende volgt, 
gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie. 
 

M.a.w. als de overheid mensen in nood kan helpen en zij dat doelbewust niet doen. Schuldig! 
 

EVRM artikel 1, 1e protocol inbreuk op eigendomsrecht 

Heffingen mogen niet leiden tot onteigening en verlies van primaire levensbehoeften. Het kan niet 
zo zijn dat de overheid nog (gigantische .. genoeg voor miljarden aan wapentuig voor corrupte 
staten en corrupte technocraten) belastinginkomsten heeft, terwijl de bevolking niet meer de eigen 
levensbehoften kan betalen. 
 

Feitelijk: onteigening bij niet (kunnen) betalen rekeningen. Europese Hof: als belastingen 
(energiebelasting, BTW) zo hoog worden dat eigendom niet meer gewaarbord is, b.v. dat het een 
excessieve last wordt voor een persoon en inbreuk doet op je financiële positie. 
Regeringen mogen in dit geval geen woekerwinsten maken / belasting heffen. 
 

De primaire taak van de overheid is toegang verlenen tot eerste levensbehoeften. De taak is niet: 
oorlog voeren in Ukraine, het boycotten van Gazprom/Putin/Rusland. De taak van een energiebedrijf 
is niet het handhaven / uitvoeren van dit illegale beleid / wanbeleid. De overheid schendt de plichten 
die zij hebben. 
 

Artikel 3:44 BW misbruik van omstandigheden 

Er is volgens de wet sprake van misbruik van omstandigheden wanneer iemand die weet of moet 
begrijpen dat een ander door bijzondere omstandigheden zoals noodtoestand, afhankelijkheid,  
lichtzinnigheid, abnormale geestestoestand of onervarenheid bewogen wordt tot het verrichten van 
een rechtshandeling, wanneer iemand die dat weet het tot stand komen van een rechtshandeling 
bevordert, terwijl hij hetgeen hij weet of moet begrijpen hem daarvan zou behoren te weerhouden. 
 

Over de rug van de bevolking die in een noodsituatie zit worden woekerwinsten gemaakt. Ook nog 
eens door een opzettelijk gecreerde situatie door de eigen overheid, een corrupte crimineel regiem. 
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De Nederlandse Grondwet - Artikel 20: Bestaanszekerheid, welvaart; sociale zekerheid 

https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvkl1oucfq6v2/vgrnbsso4uwn 
 
De overheid moet zich inspannen om de bestaanszekerheid van de Nederlandse bevolking (lid 3; 
hier te lande) te redden. Ze dienen niet de bestaanszekerheid van Oekraine, daar te lande, te 
redden, alwaar het parlement zich hoge loonsverhogingen toekent, de volledige oppositie verboden 
heeft (iets dat in Nederland FvD / PVV te wachten staat?), de eigen bevolking uitmoordt en een 
acteur-president die zijn villa in het Italiaanse Toscane voor €50.000 euro per maand verhuurt.  
 
Een onverwarmd huis hier te lande is onbewoonbaar. De politiek mag geen beslissingen nemen die 
dit (artikel 20) voor de eigen bevolking te lande op het spel zet. De regering / overheid kan de 
Grondwet niet erger schenden dan dat zij nu doen. Deze “mensen” zijn strafbaar en horen voor een 
militair tribunaal. De voltallige regering en met name partijen die God / Jezus de rug toegekeerd 
hebben (zoals CDA, CU). Wie ‘Christ’ in de naam voert zou nooit meewerken aan dit satanische 
wanbeleid dat mensen schaadt en mogelijk de dood injaagt. Dat is het werk van Lucifer! 
 

De Nederlandse Grondwet - Artikel 22: Volksgezondheid; woongelegenheid; ontplooiing 

https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vgrnbtnluowp/artikel_22_volksgezondheid 
 
Armoede en koude zijn de twee grootste vijanden van de volksgezondheid. Het huidige beleid gaat 
lijnrecht tegen dit artikel in de Grondwet in. 
 

Burgerlijk Wetboek - Boek 6 Artikel 248 (6:248BW) Redelijkheid en billijkheid 

http://www.wetboek-online.nl/wet/BW6/248.html 
 
1 
Een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen, maar ook die 
welke, naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en 
billijkheid voortvloeien. 
2 
Een tussen partijen als gevolg van de overeenkomst geldende regel is niet van toepassing, voor 
zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar zou zijn. 
 
De grote vraag hierbij is energieleveranciers nog voldoen aan redelijkheid en billijkheid door enorme 
prijsverhogingen door te voeren. Nee is het antwoord en we zijn daardoor niet gebonden aan de 
overeenkomst. Echter daar schieten we niet veel mee op. Bij elk ander energiebedrijf lopen we 
tegen hetzelfde probleem aan. Beter is beroepen op misbruik van bevoegdeheden. 
 

Burgerlijk Wetboek - Boek 3 Artikel 13 (3:13 BW) Misbruik van bevoegdheid 

https://wetboekplus.nl/burgerlijk-wetboek-boek-3-artikel-13-misbruik-van-bevoegdheid/ 
1. 
Degene aan wie een bevoegdheid toekomt, kan haar niet inroepen, voor zover hij haar misbruikt. 
2. 
Een bevoegdheid kan onder meer worden misbruikt door haar uit te oefenen met geen ander doel 
dan een ander te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend of in geval men, in 
aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat 
daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen. 
3. 
Uit de aard van een bevoegdheid kan voortvloeien dat zij niet kan worden misbruikt. 
 
De overeenkomst is juridisch vernietigbaar. Of je in de merendeels politieke rechtspraak gelijk krijgt 
is vers 2. 
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Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0030164/2018-05-01 
 

De overheid is zich dus bewust is dat er juist in de winterperiode een bestaanszekerheid geboden 
moet worden en de gezondheid gewaarborgd. Deze wet bepaalt dat wie een schuldsaneringsregeling 
heeft aangevraagd niet afgesloten mag worden. Deze wet biedt voor enkelen een uitkomst. 
 

Stop het laten uitlezen van standen en andere gegevens van een (blijkbaar dus niet zo) slimme 
meter. Dat werkt ook nog eens privacyverhogend. 
 

Grondwet artikel 103 & Coördinatiewet & EVRM artikel 15 

https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vkugbqvee1yd/artikel_103_uitzonderingstoestanden 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007981/2018-01-01 
https://wetten.overheid.nl/BWBV0001000/2010-06-10 (EVRM 15) 
 

Let op: ik (niet jurist) vond dit een ingewikkeld verhaal en beschrijf het met enige onzekerheid. 
 

Uitgangspunt: De Overheid moet via artikel 103 en de coordinatiewet een noodtoestand uitroepen 
(om noodmaatregelen te kunnen nemen).  
 

Neem bijvoorbeeld de aanpassingen Wet Publieke Gezondheid. Dat is de tijdelijke wetgeving met 
draconische maatregelen die onze samenleving naar de rand van de afgrond heeft gebracht. Deze 
wet willen ze nu in een permanent wet (avondklok, maskers, en om carte blanche te hebben een 
vangnetregeling). De overheid heeft, bij eigen woorden, geen noodtoestand uitgeroepen. De 
overheid dient dat via artikel 103 en de Coordinatiewet te doen. 
 

De Raad van State (vice president Thom de Graaf, D66) heeft helaas niet in hun advies aan de 
overheid opgenomen dat EVRM artikel 15 van toepassing is. Dat betekent: (a) de overheid moet én 
de noodsituatie melden bij de Raad van Europa én (b) alle inspanningen moeten erop gericht zijn 
om zo snel mogelijk terug te keren naar normaliteit. Ofwel: je hebt een noodtoestand of niet en niet 
tussentijds nog allerlei beheerfases. Een vrouw is niet ‘een beetje zwanger’. 
 

In mijn begrip spoort ‘permanente wet’ niet met ‘zo snel mogelijk terug naar normaliteit’. 
En ‘beheersfases’ spoort niet met ‘normaliteit voor een noodtoestand’ (geen beheer nodig). 
 
Er moet op basis van feitelijke omstandigheden geoordeeld worden of er een noodtoestsand is. Niet 
bijvoorbeeld op basis van testresultaten (van b.v. en PCR test die zowiezo niet werkt en ongeschikt 
is voor het C19-doel, bij monde van de uitvinder zelf) of een modellering van het RIVM (“er bestaat 

een risico dat het een potentieel heeft een pandemie te worden”). De overheid heeft nooit een 
noodtoestand uitgeroepen, noch melding gemaakt bij Europese Hof inzake artikel 15 EVRM. 
 
De Coronawet zal er desondanks komen, omdat mijn persoonlijke mening over het merendeel van 
de Tweede Kamer is dat het een stel corrupte lands- en volksverraders zijn, op zijn minst 
hersenloze, totaal incapabele Babylonische groupies van bijvoorbeeld het WEF van Klaus Schwab of 
van de niet democratisch gekozen dictatoriale Vierte Reich, Europese Commmissie, al dan niet met 
medewerking van politiek gecorrumpeerde, geinfiltreerde rechtspraak en andere instanties (zoals 
CBS, RIVM, Ur-Lodges en andere geheime clubjes, etc.). Met volksvertegenwoordiging hebben deze 
lui niets van doen. Dat betekent, geacht energiebedrijf, dat als u uitvoering gaat of blijft geven aan 
dit soorten illegale wetten u flink in de problemen kunt komen. 
 

The Arms Trade Treaty 
https://thearmstradetreaty.org/ 
 

The Nudge Theory 

https://www.ubs.com/microsites/nobel-perspectives/en/laureates/richard-thaler.html 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nudging 
Richar Thaler Nobelprijswinnar 2009 
https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2017/thaler/facts/ 
 

Hoe beinvloed je mensen dat ze de klimaathoax accepteren? 
Hoe beinvloed je mensen dat ze zichzelf vergiftigen om anderen te redden? 
Hoe laat je zustertjes hun satanische danspasjes doen in plaats van ze te laten werken?
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De Gemeentes die op 24 september 2002 de vlag SDG vlag zouden laten wapperen. We zijn onder 
vreemde mogendheid gebracht. Is dit de nieuwe natie-vlag (spreek ik dit goed uit? nassi.. naatsie ... 
naazie ..)?  Controleer of uw gemeentelijke politieke partijen (waar u al dan niet op heeft gestemd) 
dit in hun verkiezingsprogramma hebben staan (geen nationale driekleur maar vlag van een 
buitenlanndse mogendheid). Schrijf ze aan: ze plegen vermeend landsverraad. Stem er nooit meer 
op, te meer als het regeringspartijen zijn (D66 = VVD, CDA, CU of hun Babylonische kartel-
groupies! Beoordeel e.e.a. aan de hand van enkele eerder genoemde wetsartikelen uit het Wetboek 
van Strafrecht. En beoordeel ze op hun acties. 
 
https://vng.nl/artikelen/overzichtskaart-van-gemeenten-die-meedoen-aan-global-goals 
https://www.sdgnederland.nl/nieuws/sdg-vlaggenactie-2022-een-betere-wereld-hoog-in-het-vaandel/ 
 
Hoe breng je een buitenlandse mogendheid (WEF VN; NWO / Nieuwe Wereldorde) aan het bewind? 
https://www.buildingchange.nl/de-sdg-toets-is-een-feit/ 
 
Vragenlijst m.b.t. samenzwering tussen WEF en Nederlandse regering 
https://www.frontnieuws.com/uitnodigingen-voor-davos-tonen-directe-samenzwering-tussen-wef-en-
nederlandse-regering/ 

 
Wat doen kleine kinderen die geen feiten en argumenten willen (kunnen) weerleggen? Ze voeren 
een emotioneel en dramatisch (drammatisch?) duidelijk ingestudeerd en afgesproken toneelstukje 
op. In het engels: throwing a tantrum. Kabinet stapt op en schofffeert de Kamer: 
https://www.youtube.com/watch?v=17Nz2bp3DoE 
 
Hiet is het betoog dat niet in de Kamer mocht worden gehouden. Politici die weglopen verzaken, 
zeggen eigenlijk "wij nemen ontslag" (werkweigering = ontslag op staande voet?). 
https://www.youtube.com/watch?v=DnRXVt7Ncrk 
 
Bent u ook zo blij dat de Koninklijke familie u de middenvinger geeft?  
September 20202: U zult zware tijden tegemoet gaan! Maar wij cashen lekker door! 
https://www.ninefornews.nl/koning-levert-duizenden-euros-inflatiecorrectie-niet-in-wat-is-het-ook-een-figuur-he/ 

 
 

Pfizer document bijwerkingen & 2 landencontracten (pdf directe download) 
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf 

 
Voordat de eerste, door uw overheid als veilig bestempelde prik, werk gezet waren de bijwekringen 
al bekend. Als u wilt opvragen (WOB verzoeken) bij de corrupte overheid welke beweegredenen zij 
hebben gemaakt hoort u dat dit tot Staatsgeheim is verklaard. Dat geldt ook voor het vertrouwelijke 
document (contract) tussen overheid en de Big Pharma leveranciers van het medische experiment. 
Daarvan zijn van 2 landen documenten uitgelekt. Grofweg: de phamaceuten zijn niet aansprakelijk, 
de overheden aanvaarden geen aansprakelijkheid of zullen die aansprakelijkheid (Oostenrijk deed 
dit al) verleggen naar de artsen en medewerkenden die de prikken gaven en daarvoor vergoedingen 
ontvingen. De meeste van deze hypocriete (niet hippocrate) dokters hebben de Code van 
Neurenberg en hun Eed van Hippocrates geschonden.  
 
https://fvd.nl/nieuws/kamervragen-over-de-uitgelekte-contracten-met-pfizer 
https://bestanden.fvd.nl/Contract-Pfizer-Albanie.pdf 
https://bestanden.fvd.nl/Contract-Pfizer-Brazilie.pdf 
 
Het gasdebat van 1967 
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2021401-het-gasdebat-van-1967 
Exploitatiekosten 1 nederlandse guldencent / m3. 
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Nederland:  
Boodschappelijstje in 1,5 jaar geen    Koninklijke Shell (woekerwinsten) hoeft niet in te leveren. 
13,7% (CBS: inflatie). Het is      Is woekeren in tijden van oorlog niet ook strafbaar? 
35%-50% voor veel gekochte  
levensmiddelen! 
 
Wie stemde wat. Waaat!! 

  
Alle rode bollen: #stemzeweg     Uw regeringspartijen: “ga maar kapot”! 
Totaal incapabele spelers in het Haagse Theater! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zij houden van kindertjes. Ze zijn zeer begaand 
met hun lot. Een aantal heeft ‘familie’ en ‘gezin’ 
hoog in hun programma staan. Partijprogramma.  
 
Welk programma dit dient ...? 
 


