Voorafgaand aan een Rechtszitting, inventarisatie van feiten.

NEDERLANDSE IDENTITEITSKAART :
Deze wordt door het bedrijf Nederland verstrekt, waarmee u zich als Rechtspersoon moet
identificeren.
Een Rechtspersoon is geen levend Mens, maar een dode juridische entiteit zijnde een bedrijf.
Wetten gelden enkel voor gecreëerde natuurlijke personen en rechtspersonen, niet voor mensen.
Willeke Liselotte is dus een Dode Menselijk Rechtspersoon bedrijven rechtsvorm dank de
registratie fraude bij de burgerlijke stand, waar de entiteitsfraude heeft plaatsgevonden toen haar
ouders haar hebben aangegeven als hun dochter van Familie De Bruin.
Artikel 51 Sr
• 1 Strafbare feiten kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen.
• 2 Indien een strafbaar feit wordt begaan door een rechtspersoon, kan de strafvervolging
worden ingesteld en kunnen de in de wet voorziene straffen en maatregelen, indien zij
daarvoor in aanmerking komen, worden uitgesproken:
• 1°. tegen die rechtspersoon, dan wel
• 2°. tegen hen die tot het feit opdracht hebben gegeven, alsmede tegen hen die
feitelijke leiding hebben gegeven aan de verboden gedraging, dan wel
• 3°. tegen de onder 1° en 2° genoemden te zamen.
• 3 Voor de toepassing van de vorige leden wordt met de rechtspersoon gelijkgesteld: de
vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, de maatschap, de rederij en het doelvermogen.
KONINKRIJK der NEDERLANDEN is een dubbele fraude wat suggereer dat Nederland een
rechtsgeldige staat zou zijn.
Een rechtsgeldig Koninkrijk is ook een leugen, want op 13 mei 1940 is Nederland opgehouden te
bestaan, door het vluchten van Wilhelmina naar Engeland tijdens de tweede wereldoorlog.

Artikel 21 GW van de toen geldende grondwet: de regering kan nimmer buiten het koninkrijk
gezeteld zijn, dan vervalt het Koninkrijk en de grondwet.
Nederland staat als bedrijf in Washington DC ingeschreven.

Willem Alexander is de onrechtmatige eigenaar van Nederland als bedrijf, Mark Rutte is de
bedrijfsleider.
Willem Alexander heeft een erfenis aangetreden van bedrog want de Nederlander bestaat niet, dit
zegt niemand minder als zijn Vrouw Máxima Zorreguieta in 2007.
https://lettertomaxima.blogspot.com/

Verder op het paspoort het Logo van de niet gekozen EU, een koning die zijn Land en Staat weg
geeft aan een bedrijf als de EU, maakt zich schuldig aan:
Artikel 93
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 96
• 1 De samenspanning tot een der in de artikelen 92-95a omschreven misdrijven wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.
• 2 Dezelfde straf is toepasselijk op hem die, met het oogmerk om een der in de artikelen 9295a omschreven misdrijven voor te bereiden of te bevorderen:
• 1°. een ander tracht te bewegen om het misdrijf te plegen, te doen plegen of mede te
plegen, om daarbij behulpzaam te zijn of om daartoe gelegenheid, middelen of
inlichtingen te verschaffen;
• 2°. gelegenheid, middelen of inlichtingen tot het plegen van het misdrijf zich of
anderen tracht te verschaffen;

• 3°. voorwerpen voorhanden heeft waarvan hij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen
van het misdrijf;
• 4°. plannen voor de uitvoering van het misdrijf, welke bestemd zijn om aan anderen
te worden medegedeeld, in gereedheid brengt of onder zich heeft;
• 5°. enige maatregel van regeringswege genomen om de uitvoering van het misdrijf te
voorkomen of te onderdrukken, tracht te beletten, te belemmeren of te verijdelen.
De oorlog die nu heerst is vanuit bedrijf Nederland tegen de inwoners door hoogverraad
vanuit de politiek en het Koningshuis.
Artikel 97
• 1 Hij die met een buitenlandse mogendheid in verbinding treedt, met het oogmerk om haar
tot het plegen van vijandelijkheden of het voeren van oorlog tegen de staat te bewegen, haar
in het daartoe opgevatte voornemen te versterken, haar daarbij hulp toe te zeggen of bij de
voorbereiding hulp te verlenen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke
van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.
• 2 Handelingen gepleegd ter voorbereiding van een misdrijf als omschreven in het
voorgaande lid, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete
van de vijfde categorie.
De Rechterlijke macht. https://de-maatschappij.nl/evenement/weergeven/trias-politica-overboord
Trias politica overboord?

Een Rechter zal zich zowel als Rechtspersoon en als bevoegd Rijksbeambte moeten kunnen
identificeren voor hij of zij een rechtszaak kan of mag voorzitten, rechtspraak organisatie als
onderdeel van het bedrijf Nederland, wat ook een manke redenering is, daar Nederland als staat niet
bestaat.

Bij mijn weten hebben mensen zich nooit bewust aangemeld bij een bedrijf aangestelde personeel
of onderdanen zonder mensen rechten.
Het bedrijf Nederland is door de bevolking nooit democratisch tot stand gekomen, maar een
schimmige constructie van Politici die zeker geen wetgevers van mensen kunnen zijn.
Hier is dus samengespannen om de bevolking te bedriegen en onderdrukken vanuit een bedrijf, wat
zich Wetten ontleend die niet rechtsgeldig zijn.
Als een Rechter zijn bedrijf pas laat zien, geeft hij of zij toe geen onafhankelijkheid te hebben, maar
een onderdeel van het bedrijf Nederland te zijn.
Titel XII. Valsheid met geschriften, gegevens en biometrische kenmerken
Artikel 231b Sr

Hij die opzettelijk en wederrechtelijk identificerende persoonsgegevens, niet zijnde
biometrische persoonsgegevens, van een ander gebruikt met het oogmerk om zijn
identiteit te verhelen of de identiteit van de ander te verhelen of misbruiken, waardoor uit
dat gebruik enig nadeel kan ontstaan, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten
hoogste vijf jaren of geldboete van de vijfde categorie.
Als iemand onder ede meineed pleegt tegen een verdachte is dit een zwaarwegend vergrijp en
schending van de rechten van deze verdachte:
Op het plegen van meineed staat een maximale gevangenisstraf van zes jaar en/of een
geldboete van maximaal 19.000 euro. Als de meinedige verklaring is afgelegd in een
strafzaak die nadelig heeft uitgewerkt voor de verdachte is de maximale gevangenisstraf
zelfs negen jaar en de maximale geldboete 76.000 euro.
Rechters zijn beëdigd, dus ook aansprakelijk als zij meewerken als poortwachter de
bedrijfsconstructie van een crimineel bedrijf te verdedigen om de mensen handel voort te
kunnen laten bestaan.
Artikel 140 Sr
• 1 Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde
categorie.
• 2 Deelneming aan de voortzetting van de werkzaamheid van een organisatie die bij
onherroepelijke rechterlijke beslissing verboden is verklaard of van rechtswege is
verboden of ten aanzien waarvan een onherroepelijke verklaring als bedoeld in artikel 122,
eerste lid, van Boek 10 Burgerlijk Wetboek is afgegeven, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
• 3 Ten aanzien van de oprichters, leiders of bestuurders kunnen de gevangenisstraffen
met een derde worden verhoogd.
• 4 Onder deelneming als omschreven in het eerste lid wordt mede begrepen het verlenen
van geldelijke of andere stoffelijke steun aan alsmede het werven van gelden of personen
ten behoeve van de daar omschreven organisatie.

Artikel 140a Sr
• 1 Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van terroristische
misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete
van de vijfde categorie.
• 2 Oprichters, leiders of bestuurders worden gestraft met levenslange gevangenisstraf of
tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.
• 3 Het vierde lid van artikel 140 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 141 Sr
1 Zij die openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, worden gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de
vierde categorie.
• 2 De schuldige wordt gestraft:
• 1°. met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie,
indien hij opzettelijk goederen vernielt of indien het door hem gepleegde geweld enig
lichamelijk letsel ten gevolge heeft;
• 2°. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde
categorie, indien dat geweld zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft;
• 3°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde
categorie, indien dat geweld de dood ten gevolge heeft.
• 3 Artikel 81 blijft buiten toepassing.
Artikel 141a Sr
Hij die opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft tot het plegen van
geweld tegen personen of goederen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.
Mocht er een onafhankelijke Rechter bestaan, deze ook rechtsgeldige wetten zal
moeten toepassen die voor mensen gelden, ik heb dit in de huidige
bedrijfsconstructie van bedrijf Nederland nog niet kunnen vinden.
De inwoners van deze Stateloze Staat zonder toepasbare wetten en geldig
rechtssysteem worden stelselmatig bedrogen en onderdrukt uit naam van een Koning die
niet bestaat, want als de Nederlander niet bestaat, kan er ook geen Koning van een niet
bestaand land of staat bestaan.
Als je dan een eed of belofte aflegt aan een niet bestaande koning of ongeldige niet
bestaande grondwet van na 13 mei 1940, pleeg je een zwaar misdrijf tegen de bevolking,
die geen rechten hebben als Mens, want het bedrijf Nederland heeft nooit de ERVM
ondertekend of erkend.

Wanneer leefde we in een land dat Soeverein was?
In 1798 had de Bataafse Republiek een democratisch gekozen grondwet, deze is nooit
afgeschaft maar niet meer toegepast vanaf de Franse bezetting door Napoleon in 1801.
Alles wat later is gebeurd is de bevolking als oorlogsbuit onderdrukt en bestolen van zijn
rechten.
Alle oorlogen draaien enkel op Roof, Geld, Goud, Genocide en uitbuiting door
herstelbetalingen van misdaden die de bankiers beide fronten hebben geleend, zij hebben
in samenwerking van politici en bedrijven misdaden tegen de menselijkheid gepleegd.

Mensenhandel is verboden.
Op 1 juli 1863 schaft Nederland de slavernij af in zijn koloniën. Naar schatting 45.000 slaven,
waaronder zo'n 34.000 mensen in Suriname, worden op die dag vrij man of vrouw. In 1848 had
Nederland al besloten dat de slavernij zou worden afgeschaft.
Dit is helaas in deze niet bestaande Stateloze Staat niet van toepassing in praktijk.
Artikel 273f Sr
• 1 Als schuldig aan mensenhandel wordt met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren
of geldboete van de vijfde categorie gestraft:
• 1°. degene die een ander door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door
dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, fraude, misleiding
dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht,
door misbruik van een kwetsbare positie of door het geven of ontvangen van
betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die
zeggenschap over die ander heeft, werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt,
met inbegrip van de wisseling of overdracht van de controle over die ander, met het
oogmerk van uitbuiting van die ander of de verwijdering van diens organen;
• 2°. degene die een ander werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, met
inbegrip van de wisseling of overdracht van de controle over die ander, met het
oogmerk van uitbuiting van die ander of de verwijdering van diens organen, terwijl
die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;
• 3°. degene die een ander aanwerft, medeneemt of ontvoert met het oogmerk die
ander in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten
van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling;
• 4°. degene die een ander met een van de onder 1° genoemde middelen dwingt of
beweegt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten of zijn
organen beschikbaar te stellen dan wel onder de onder 1° genoemde omstandigheden
enige handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat

die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van arbeid of diensten of
zijn organen beschikbaar stelt;
• 5°. degene die een ander ertoe brengt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten
van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling of zijn organen tegen
betaling beschikbaar te stellen dan wel ten aanzien van een ander enige handeling
onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich
daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van die handelingen of zijn organen
tegen betaling beschikbaar stelt, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog
niet heeft bereikt;
• 6°. degene die opzettelijk voordeel trekt uit de uitbuiting van een ander;
10• 7°. degene die opzettelijk voordeel trekt uit de verwijdering van organen van een
ander, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat diens organen onder de
onder 1° bedoelde omstandigheden zijn verwijderd;
• 8°. degene die opzettelijk voordeel trekt uit seksuele handelingen van een ander met
of voor een derde tegen betaling of de verwijdering van diens organen tegen betaling,
terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;
• 9°. degene die een ander met een van de onder 1° genoemde middelen dwingt dan
wel beweegt hem te bevoordelen uit de opbrengst van diens seksuele handelingen
met of voor een derde of van de verwijdering van diens organen.
• 2 Uitbuiting omvat ten minste uitbuiting van een ander in de prostitutie, andere vormen van
seksuele uitbuiting, gedwongen of verplichte arbeid of diensten, met inbegrip van bedelarij,
slavernij en met slavernij te vergelijken praktijken, dienstbaarheid en uitbuiting van strafbare
activiteiten.
• 3 De schuldige wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of
geldboete van de vijfde categorie, indien:
• 1°. de feiten, omschreven in het eerste lid, worden gepleegd door twee of meer
verenigde personen;
• 2°. degene ten aanzien van wie de in het eerste lid omschreven feiten worden
gepleegd een persoon is die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt dan
wel een ander persoon is bij wie misbruik van een kwetsbare positie wordt gemaakt;
• 3°. de feiten, omschreven in het eerste lid, zijn voorafgegaan, vergezeld of gevolgd
van geweld.
• 4 Indien een van de in het eerste lid omschreven feiten zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft
of daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is, wordt gevangenisstraf van ten hoogste
achttien jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.

• 5 Indien een van de in het eerste lid omschreven feiten de dood ten gevolge heeft, wordt
levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de
vijfde categorie opgelegd.
• 6 Onder kwetsbare positie wordt mede begrepen een situatie waarin een persoon geen
andere werkelijke of aanvaardbare keuze heeft dan het misbruik te ondergaan.
• 7 Artikel 251 is van overeenkomstige toepassing.
Het is vervelend te melden dat er geen rechtspraak voor mensen is in deze Stateloze Staat.
Een aanklacht op basis van het ontkennen dat het een Mens betreft die valselijk aangeklaagd
wordt, is een misdaad op zichzelf, maar kan ook niet berecht worden door het ontbreken van
geldige wetten.
Als men iemand aanspreekt op zijn gedrag, dat deze mensen of eigen kinderen aanzet voor het
plegen van zelfmoord of Volkerenmoord is dit volgens de Neurenberg Code aan act van Genocide.
Volgens de conventie van Genève is het verboden om Medische experimenten op mensen te
plegen. Zonder aanzien welke rangen of standen de daders in de maatschappij vervullen.
Als er een rechtsgeldige wet zou zijn is iedereen gelijk.
Artikel 2 Sr
De Nederlandse strafwet is toepasselijk op ieder die zich in Nederland aan enig strafbaar feit
schuldig maakt.
Helaas zijn alle wetten vervallen door het vluchten van Wilhelmina op 13 mei 1940.
De huidige misdaad organisatie onder leiding van een niet legale koning is door de Nazi‘s op 18
mei 1940 in werking getreden als bezettingsmacht en tot heden nog toegepast.

Er is dus een noodzaak de democratie en rechtsstaat te gaan herstellen, dit kan niet
met verzonnen ongeldige wetten vanuit een niet bestaande staat of een bedrijf
Nederland genaamd.
Met de herstelde grondwet van de VS van 1776 is dit wel mogelijk.
De VS heeft immers via SHAEF wetten als bezettingsmacht de geldende bevoegdheden
voor grote delen van de wereld.
Alle Legers van Landen die aangesloten zijn bij de UPU staan nu onder leiding van Donald
J Trump. https://www.upu.int/en/Home
Miemand mag of kan zijn verantwoordelijkheid ontlopen, er zal een eerlijke rechtsgang
moeten komen, enkel de vraag HOE.
Niet iedereen zal blij zijn met deze constatering, het zijn wel feiten waar we niet omheen
kunnen als valse aanklachten eerlijk behandel moeten worden.
Een Mens heeft van GOD geen chassisnummer in vorm van een burgerlijk slaven
nummer, met een valse verzonnen entiteit in naan van een niet bestaand land.
Hartelijke groet
R.T.G. Brekel

