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Team van 1.000 advocaten en 10.000 medische experts start proces Neurenberg
2 tegen wereldleiders voor misdaden tegen de menselijkheid.
https://www.eutimes.net/2021/05/team-of-1000-lawyers-and-10000-medical-expertsstart-nuremberg-2-trial-against-world-leaders-for-crimes-against-humanity/
Een team van meer dan 1.000 advocaten en meer dan 10.000 medische experts onder
leiding van Dr. Reiner Fuellmich is een juridische procedure begonnen tegen de CDC,
de WHO en de Davos Group wegens misdaden tegen de menselijkheid.
Fuellmich en zijn team presenteren de defecte PCR-test en het bevel voor artsen om
elk overlijden door comorbiditeit als een Covid-sterfgeval als fraude te bestempelen.
De PCR-test is nooit ontworpen om pathogenen te detecteren en is 100% defect bij 35
cycli.
Alle PCR-tests onder toezicht van de CDC zijn ingesteld op 37 tot 45 cycli.
De CDC geeft toe dat alle tests van meer dan 28 cycli niet toelaatbaar zijn voor een
positief betrouwbaar resultaat.
Dit alleen al maakt meer dan 90% van de vermeende covid-gevallen / "infecties"
ongeldig die worden opgespoord door het gebruik van deze defecte test.
Naast de gebrekkige tests en frauduleuze overlijdensakten, is het "experimentele"
vaccin zelf in strijd met artikel 32 van de Conventie van Genève.
Op grond van artikel 32 van het Verdrag van Genève IV van 1949 zijn "verminkingen
en medische of wetenschappelijke experimenten die niet noodzakelijk zijn voor de
medische behandeling van een beschermde persoon" verboden.
Volgens artikel 147 is het uitvoeren van biologische experimenten op beschermde
personen een ernstige schending van het verdrag.
Het “experimentele” vaccin is in strijd met alle 10 de Neurenbergse codes die de
doodstraf opleggen voor degenen die deze internationale wetten willen overtreden.
Het "vaccin" voldoet niet aan de volgende vijf vereisten om als een vaccin te worden
beschouwd en is per definitie een medisch "experiment" en proef:
Biedt immuniteit tegen het virus
Dit is een "lekkende" gentherapie die geen immuniteit biedt tegen Covid en waarvan
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wordt beweerd dat het de symptomen vermindert, maar toch dubbel gevaccineerd is
nu 60% van de patiënten die spoedeisende hulp of ICU nodig hebben met covidinfecties.
Beschermt ontvangers tegen het krijgen van het virus
Deze gentherapie biedt geen immuniteit en dubbel gevaccineerd kan toch het virus
oplopen en verspreiden.
Vermindert het aantal sterfgevallen door de virusinfectie
Deze gentherapie vermindert het aantal sterfgevallen door de infectie niet.
Dubbel-gevaccineerd besmet met Covid zijn ook overleden.
Vermindert de circulatie van het virus
Deze gentherapie maakt nog steeds de verspreiding van het virus mogelijk omdat het
geen immuniteit tegen het virus biedt.
Vermindert de overdracht van het virus
Deze gentherapie maakt nog steeds de overdracht van het virus mogelijk omdat het
geen immuniteit tegen het virus biedt.
De volgende schendingen van de Code van Neurenberg zijn als volgt:
Neurenberg Code #1: Vrijwillige toestemming is essentieel
Niemand mag worden gedwongen om een medisch experiment te doen zonder
geïnformeerde toestemming.
Veel media, politieke en niet-medische personen vertellen mensen dat ze de injectie
moeten nemen.
Ze bieden geen informatie over de nadelige effecten of gevaren van deze gentherapie.
Het enige dat u van hen hoort is: "veilig en effectief" en "de voordelen wegen
zwaarder dan de risico's".
Landen gebruiken lockdowns, dwang en bedreigingen om mensen te dwingen dit
vaccin te nemen of om te worden verboden om deel te nemen aan de vrije
samenleving onder het mandaat van een vaccinpaspoort of groene pas.
Tijdens de processen van Neurenberg werden zelfs de media vervolgd en werden
leden ter dood gebracht wegens liegen tegen het publiek, samen met veel van de
artsen en nazi's die schuldig werden bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid.
Code #2 van Neurenberg: Vruchtbare resultaten opleveren die op andere
manieren niet kunnen worden verkregen
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Zoals hierboven vermeld, voldoet de gentherapie niet aan de criteria van een vaccin
en biedt het geen immuniteit tegen het virus.
Er zijn andere medische behandelingen die vruchtbare resultaten opleveren tegen
Covid, zoals ivermectine, vitamine D, vitamine C, zink en een versterkt
immuunsysteem voor griep en verkoudheid.
Neurenbergcode #3: basisexperimenten op resultaten van dierproeven en
natuurlijke historie van ziekten
Deze gentherapie sloeg dierproeven over en ging rechtstreeks naar proeven op
mensen.
In mRNA-onderzoek dat Pfizer gebruikte - een kandidaat-studie naar mRNA met
resusapen met behulp van BNT162b2-mRNA en in die studie ontwikkelden alle apen
longontsteking, maar de onderzoekers beschouwden het risico laag omdat dit jonge
gezonde apen van 2-4 jaar waren.
Israël heeft Pfizer gebruikt en het Internationaal Gerechtshof heeft een claim
geaccepteerd dat 80% van de ontvangers met longontsteking geïnjecteerd zijn met
deze gentherapie.
Ondanks deze alarmerende ontwikkeling ging Pfizer door met het ontwikkelen van
hun mRNA voor Covid zonder dierproeven.

Neurenberg Code #4: Vermijd alle onnodig lijden en letsel
Sinds de uitrol van het experiment en vermeld onder het CDC VAERSrapportagesysteem, zijn er meer dan 4.000 doden en 50.000 vaccinletsels gemeld in
Amerika.
In de EU zijn meer dan 7.000 doden en 365.000 vaccinletsels gemeld.
Dit is een ernstige schending van deze code.
Code van Neurenberg #5: er mag geen experiment worden uitgevoerd als er
reden is om te denken dat letsel of de dood zal optreden
Zie #4, gebaseerd op op feiten gebaseerde medische gegevens veroorzaakt deze
gentherapie dood en letsel.
Eerder onderzoek naar mRNA toont ook verschillende risico's die zijn genegeerd voor
dit huidige proefgen-experiment.
Een onderzoek uit 2002 naar SARS-CoV-1 spike-eiwitten toonde aan dat ze
ontstekingen, immunopathologie en bloedstolsels veroorzaken en de expressie van
angiotensine 2 belemmeren.
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Dit experiment dwingt het lichaam om dit spike-eiwit te produceren dat al deze
risico's erft.
Neurenberg Code #6: Risico mag nooit groter zijn dan het voordeel
Covid-19 heeft een herstelpercentage van 98-99%.
De vaccinverwondingen, sterfgevallen en nadelige bijwerkingen van mRNAgentherapie zijn veel groter dan dit risico.
Het gebruik van "lekkende" vaccins werd door de VS en de EU verboden voor gebruik
in de landbouw vanwege de Marek Chicken-studie die aantoont dat 'hete virussen' en
varianten opduiken... waardoor de ziekte nog dodelijker wordt.
Toch is dit door de CDC genegeerd voor menselijk gebruik, wetende dat het risico van
nieuwe dodelijkere varianten voortkomt uit lekkende vaccinaties.
De CDC is zich er volledig van bewust dat het gebruik van lekkende vaccins het
ontstaan van hete (dodelijkere) stammen faciliteert.
Toch hebben ze dit genegeerd als het om mensen gaat
Code #7 van Neurenberg: voorbereiding moet worden getroffen tegen zelfs de
kleine kans op letsel, handicap of overlijden
Er waren geen voorbereidingen getroffen.
Deze gentherapie sloeg dierproeven over.
De eigen Fase 3 menselijke klinische onderzoeken van de farmaceutische bedrijven
zullen pas in 2022/2023 worden afgerond.
Deze vaccins werden goedgekeurd op grond van een wet voor alleen gebruik in
noodgevallen en werden opgedrongen aan een slecht geïnformeerd publiek.
Ze zijn NIET door de FDA goedgekeurd.
Neurenberg Code #8: Experiment moet worden uitgevoerd door
wetenschappelijk gekwalificeerde personen
Politici, media en actoren die beweren dat dit een veilig en effectief vaccin is, zijn niet
gekwalificeerd.
Propaganda is geen medische wetenschap.
Veel winkels zoals Walmart & drive-through vaccincentra zijn niet gekwalificeerd om
experimentele medische gentherapieën toe te dienen aan het ongeïnformeerde
publiek.
Code nr. 9 van Neurenberg: iedereen moet de vrijheid hebben om het
experiment op elk moment te beëindigen
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Ondanks het protest van meer dan 85.000 artsen, verpleegkundigen, virologen en
epidemiologen – wordt het experiment niet beëindigd.
In feite zijn er momenteel veel pogingen om wetten te veranderen om naleving van
vaccins af te dwingen.
Denk hierbij aan verplichte en gedwongen vaccinaties.
Experimentele 'update'-opnamen zijn gepland om de 6 maanden zonder enige
toevlucht te nemen tot het groeiende aantal doden en gewonden dat al door dit
experiment is veroorzaakt.
Deze 'update'-shots worden zonder klinische proeven toegediend.
Hopelijk zal dit nieuwe proces van Neurenberg een einde maken aan deze misdaad
tegen de menselijkheid.
Code nr. 10 van Neurenberg: de wetenschapper moet het experiment op elk
moment beëindigen als er een waarschijnlijke oorzaak is die letsel of de dood
tot gevolg heeft
Het is duidelijk in de statistische rapportagegegevens dat dit experiment dood en
letsel tot gevolg heeft, maar alle politici, farmaceutische bedrijven en zogenaamde
experts doen geen enkele poging om te voorkomen dat dit gentherapie experiment
schade toebrengt aan een slecht geïnformeerd publiek.
Wat kunt u doen om een einde te maken aan deze misdaad tegen de menselijkheid?
Deel deze informatie.
Houd uw politici, media, artsen en verpleegkundigen verantwoordelijk - dat als zij
medeplichtig zijn aan deze misdaad tegen de menselijkheid, zij ook onderworpen zijn
aan de wetten die zijn uiteengezet in de Conventie van Genève en de Code van
Neurenberg en kunnen worden berecht, schuldig bevonden en ter dood worden
gebracht.
Juridische procedures vorderen, er is bewijs verzameld en een groot groeiend aantal
experts luidt de noodklok.
Bezoek de website van de Covid commissie op: https://corona-ausschuss.de/ en als u
door deze misdaad bent getroffen, meld het evenement, de betrokken personen en
zoveel mogelijk details op de volgende website:
https://www.securewhistleblower.com/
Misdaden tegen de menselijkheid raken ons allemaal.
Ze zijn een misdaad tegen jou, je kinderen, je ouders, je grootouders, je gemeenschap
en je land en je toekomst.
Bovenstaande blootgelegde misdaden tegen de menselijkheid kunnen alleen met het
Neurenberg Tribunaal 2,0 behandeld worden.
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Het bedrijf Nederland is niet bevoegd om welke rechtspraak te hanteren als er geen
grondwettelijke aan het rechtssysteem ten grondslag liggen.
Het Bilderberg Hitler Kabinet heeft zonder geldige wettige basis na 18 mei 1940
geacteerd als een NGO bedrijf zonder legale wetgeving die immers per 13 mei 1940
zijn kommen te vervallen door het verplaatsen van de regeringszetel naar het
buitenland.
Artikel 21 van de toen geldende Grondwet van Nederland als staat en
Koninkrijk, voor 13 mei 1940.

Als de staat der Nederlanden een emmer is, die het
water als inhoud van de Grondwet heeft, op 13 mei
1940 is deze emmer vernield door Wilhelmina, het
water is in zand verdwenen, is definitief weg niet
meer te vangen of gebruiken als grondwet.
Dan kan men nooit meer op een later tijdstip de Grondwet repareren zoals in
1983 met artikel 21 van de niet meer bestaande grondwet of andere wetten die
niet geldig zijn op een latertijdstip is gebeurd.
Artikel 60 GW: Op de wijze bij de ** wet voorgeschreven leggen de leden van de
kamers bij de aanvaarding van hun ambt in de vergadering een eed, dan wel
verklaring en belofte, van zuivering af en zweren of beloven zij trouw aan de
Grondwet en een getrouwe vervulling van hun ambt.
** BWBR0005430-wet Wet beëdiging ministers en leden Staten- GeneraalHoofdinhoud
Deze wet werd op 27 februari 1992 ondertekend en gepubliceerd in Stb. 1992, 120.
Deze wet regelt de beëdiging van de ministers, staatssecretarissen en leden van
Tweede en Eerste Kamer. De wet bevat de teksten van de af te leggen eden of
beloften.
Inhoudsopgave
1. Wijzigingen van deze regeling
2. Geldende tekst
3. Tekst op wetten.overheid.nl
4. Wetstechnische informatie
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1.
Wijzigingen van deze regeling
Ingelogde gebruikers zien hier de in werking getreden en de nog niet in werking
getreden wijzigingen van deze wet, alsmede de nog bij de Tweede of de Eerste Kamer
aanhangige wetsvoorstellen die deze wet beogen te wijzigen.
2.
Geldende tekst
Wet van 27 februari 1992, houdende bepalingen inzake de beëdiging van de
ministers, de staatssecretarissen en de leden van de Staten-Generaal bij de
aanvaarding van hun ambt
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,
enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 47 van het Statuut voor
het Koninkrijk der Nederlanden (Stb. 1985, 453) de ministers, de staatssecretarissen
en de leden van de Staten-Generaal alvorens hun betrekking te aanvaarden, een eed
of belofte van trouw aan de Koning en het Statuut afleggen en dat voorts ingevolge de
artikelen 49 en 60 van de Grondwet (Stb. 1987, 458), de wet dient te bepalen de wijze
waarop de ministers, de staatssecretarissen en de leden der Staten-Generaal bij de
aanvaarding van hun ambt een eed dan wel verklaring en belofte afleggen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der StatenGeneraal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij
deze:
Artikel 1
Bij de aanvaarding van hun ambt leggen de ministers en de staatssecretarissen ten
overstaan van de Koning de volgende eden of verklaringen en beloften af:
"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot minister (staatssecretaris) te worden benoemd,
rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of
gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten,
rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal
aannemen.
Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de
Grondwet.
Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen.
Zo waarlijk helpe mij God almachtig!"
(Dat verklaar en beloof ik!").
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Artikel 2
Bij de aanvaarding van hun ambt leggen de leden der Staten-Generaal in de
vergadering van de kamer waarin zij zijn verkozen, de volgende eden of verklaringen
en beloften af:
"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd,
rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of
gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer (verklaar en beloof), dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten,
rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal
aannemen.
Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de
Grondwet. Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal
vervullen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig!" (Dat verklaar en beloof ik!").
Wat is een ambt : Officiële betrekking, post die meestal van overheidswege
toegekend wordt en enige vorm van gezag uitstraalt. geestelijke taak of dienst
die iemand beroepshalve uitvoert.
Het huidige Hitler kabinet is een bedrijf en is niet bevoegd welke wetten en
regels aan een misleide bevolking op te dragen door het ontbreken van geldige
wetten.
Artikel 3
Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van
het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 4
Deze wet kan worden aangehaald als Wet beëindiging ministers en leden StatenGeneraal.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle
ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de
nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ’s-Gravenhage, 27 februari 1992 Beatrix
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
• R. F. M. Lubbers De Minister van Binnenlandse Zaken,
• C. I. Dales De Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken,
• E. M. H. Hirsch Ballin
Uitgegeven de vierentwintigste maart 1992
De Minister van Justitie,
• E. M. H. Hirsch Ballin
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3.
Tekst op wetten-overheid.nl
tekst van de regeling
Met in- en uitklapbare inhoudsopgave.
4.
• Wetstechnische informatie
• wetstechnische informatie, incl. relatie met andere regelgeving (wetten.overheid.nl)
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd, beleidsregels en circulaires die deze
regeling als wettelijke bevoegdheid hebben, artikelen of vergelijkbare tekst die
verwijzen naar deze regeling.
Nergens ter wereld zijn bedrijven bevoegd om de bevolking zonder
rechtsgeldige wetgeving te berechten of veroordelen, dit gebeurd alleen hier in
voormalig bezet Nederland als provincie van Duitsland om een ziek willekeur
systeem levend te houden die de NGO politiek moet beschermen.
Het huidige artikel 120 van de Grondwet bepaalt dat de rechter niet mag
beoordelen of wetten en verdragen in strijd zijn met de Grondwet. Nederland kent
momenteel, anders dan bijvoorbeeld in Duitsland, Frankrijk en Scandinavische landen
dus geen constitutionele toetsing door de rechter.
Artikel 120: Constitutionele toetsing
• Grondwet van 2018
• Hoofdstuk 6: Rechtspraak Artikel 120
De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en
verdragen.
Wet in formele zin excl. rijkswetten
*** Wetten komen in Nederland tot stand door samenwerking van regering en
Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer). We spreken dan van 'wetten in formele
zin'. Indien aanpassing van de nationale wetgeving nodig is voor de implementatie
van Europese wetgeving, wordt de normale formele wetgevingsprocedure gevolgd.
De meeste wetten zijn algemeen verbindende voorschriften, dat wil zeggen dat ze
voor iedereen gelden. In dat geval zijn ze tevens wetten in materiële zin. Denk
bijvoorbeeld aan het Wetboek van Strafrecht. Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld
begrotingswetten, waarmee de begroting van een ministerie wordt goedgekeurd.
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Waar in de Grondwet het begrip 'wet' wordt gebruikt, wordt altijd de wet in
formele zin bedoeld.
Inhoud
1. Toelichting
2. Formele toelichting
3. In eenvoudig Nederlands
4. Achtergronden
5. Praktijkvragen
6. Ontwikkeling artikel
1.
Toelichting
De rechter mag niet beoordelen of een *** wet inhoudelijk in strijd is met de
Grondwet en ook niet onderzoeken of een wet of verdrag volgens de Grondwet tot
stand is gekomen.
2.
Formele toelichting
Artikel 120 van de geldende Grondwet houdt in de eerste plaats in een verbod van
toetsing van de wet aan de Grondwet. Noch de inhoud van een wet, noch de wijze van
totstandkoming van een wet mag door de rechter aan de Grondwet worden getoetst.
In de tweede plaats bevat de grondwetsbepaling het verbod om te beoordelen of de
grondwettelijke voorschriften ten aanzien van het sluiten van verdragen zijn gevolgd.
3.
In eenvoudig Nederlands
De rechter mag niet beoordelen of wetten en verdragen kloppen met de Grondwet.
Uitleg
De Grondwet is onze hoogste wet. Andere wetten en verdragen moeten altijd kloppen
met de Grondwet. Maar de rechter mag hierover niets zeggen. De rechter mag dus
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niet zeggen dat hij een wet niet goed vindt, als deze wet naar zijn mening niet klopt
met de Grondwet.
Waarom mag de rechter dat niet? De rechter mag dat niet omdat de Eerste en Tweede
Kamer en de regering de wetten hebben gemaakt. Alleen de regering en de Eerste en
Tweede Kamer mogen iets te zeggen hebben over de regels die voor iedereen gelden.
Want de Tweede Kamer is door ons allemaal gekozen. En als kamerleden niet de
goede dingen voor ons doen, dan kunnen we ze gewoon wegstemmen bij de
volgende verkiezingen. De rechter mag zich daar niet mee bemoeien. De rechter moet
gewoon doen wat in de wet staat.
• Bron: De Grondwet in eenvoudig Nederlands
4.
Achtergronden
• Constitutionele toetsing
Constitutionele toetsing door de rechter houdt in dat de rechter toetst (of mag
toetsen) of wetten al dan niet in overeenstemming zijn met de Grondwet. Het huidige
artikel 120 van de Grondwet bepaalt dat de rechter niet mag beoordelen of wetten en
verdragen in strijd zijn met de Grondwet. Nederland kent momenteel, anders dan
bijvoorbeeld in Duitsland, Frankrijk en Scandinavische landen dus geen
constitutionele toetsing door de rechter. De constitutionele toetsing wordt in
Nederland overgelaten aan de wetgever: de wetgever, dus Tweede en Eerste Kamer
en de regering, moeten er op letten dat de wetten die zij maken niet in strijd zijn met
de Grondwet.
• Column J.Th.J. van den Berg, "Laat gelijk van Thorbecke" (5 december 2008)
Johan Rudolf Thorbecke mocht in het voorjaar van 1848 in een commissie wel
schrijven aan een radicale herziening van de Grondwet, maar hij mocht geen minister
worden om zijn voorstellen tot regeringsontwerp te maken. Dat leidde ertoe dat het
kabinet zijn voorstellen her en der wijzigde: bijvoorbeeld door de wet onschendbaar
te verklaren. De rechter werd daardoor belet de wet te toetsen aan de Grondwet.
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5.
Praktijkvragen
Bij Rijksoverheid komen vragen over constitutionele toetsing binnen, zoals
• Wat is de Grondwet?
Hebt u een andere vraag? Bel 1400 (U betaalt alleen de gebruikelijke belkosten).
6.
Ontwikkeling artikel
1798
Artikel 50: Bevoegdheden Vertegenwoordigend Lichaam
Aan dit Lichaam behoort, uitsluitender wijze:
• a. De Magt van Wetgeving, benevens het verklaren, verbeteren, opschorten en
afschaffen der Wetten, alles naar en behoudens het voorschrift der Staatsregeling.
• b. Het besluiten tot Oorlog.
• c. Het ratificeeren en bekragtigen van alle Tractaaten en Alliantiën met vreemde
Mogendheden.
• d. Het bepaalen der sterkte, aanwerving, afdanking en bezoldiging der Armeën te
Lande, van den aanbouw, het equipeeren der Schepen, en het afdanken der
Equipagiën, alsmede het in dienst nemen en licentiëeren van vreemde Troepen.
• e. Het toestaan van verblijf of doortogt aan vreemde Troepen op of over het
grondgebied der Republiek, benevens de toelating van vreemde Zeemagt of
gewaapende Scheepen in derzelver Havens, beiden op voordragt van het Uitvoerend
Bewind.
• f. Het kennis nemen van den Staat van 's Lands Fortificatiën, Magazijnen, Arsenaalen,
Werven enz., jaarlijks intezenden door het Uitvoerend Bewind.
• g. Het kennis nemen van den staat van 's Lands Financiën; van zes tot zes Maanden,
mede door het Uitvoerend Bewind inteleveren.
• h. Het beëordeelen en vaststellen der jaarlijksche begrootingen van Staatsuitgaven,
zoo gewoone als buitengewoone, en het aan zig doen verändwoorden van zoodanige
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sommen, als het Uitvoerend Bewind, gedurende het afgelopen jaar uit 's Lands Kas
ontvangen en uitgegeven heeft.
• i. Het arresteeren der nodige Reglementen, betrekkelijk de Algemeene Gewaapende
Burgermagt.
• k. Het bepaalen der Tractementen, Defroijementen, en andere toelagen van alle
Ambtenaren, zoo Burgerlijke als Militaire, op voordragt van het Uitvoerend Bewind,
voor zoo veel dezelven bij de Staatsregeling niet bepaald zijn.
• l. De aanstelling der Leden van het Uitvoerend Bewind.
• m. Het, des nodig, maken van nieuwe Ambten, zoo Burgerlijke als Militaire, met
bepaaling van derzelver Tractementen en Voordeelen, op voordragt van het
Uitvoerend Bewind.
• n. Het maaken van de nodige wetten en bepaalingen omtrend den Muntslag en het
generaale Muntwezen.
• o. Het vaststellen van algemeene, zoo gewoone als buitengewoone, belastingen, naar
het voorschrift der Staatsregeling, en het maaken van Financiëele Inrigtingen.
• p. Het vaststellen van eenen algemeenen voet op het werk der Posterijen, door de
geheele Republiek, en het bepaalen van algemeene voorzieningen dien aangaande.
• q. Het verleenen van gratie, na ingenomen consideratiën, en op gunstig bericht van
den Regter, aan wien de zaak behoort.
• r. Het toestaan van remissie van gratie aan Schuldenaaren van den Staat.
• s. Het toeleggen van belooningen, en verleenen van van Pensioenen, op voordragt
van het Uitvoerend Bewind, mids volgende het voorschrift art. 57 en 58 der Burgerlijke
en Staatkundige Grondregelen.
• t. Eindelijk, het bepaalen en regelen van alles, waarin door de Staatsregeling, en de
voorhanden zijnde Wetten, niet mogt voorzien zijn.
1801
Artikel 39: Tractaten

13

Het Staats-Bewind sluit alle Tractaten, het zy van Vrede, Alliantie, Neutraliteit,
Koophandel of andere, doch niet dan onder opvolgende bekrachtiging van het
Wetgevend Lichaam, met uitzondering echter van zodanige geheime Articulen, als by
dezelve Tractaten gevoegd zouden mogen worden, mits dezelve niet strydig zyn, met
de openbare Articulen of plaatshebbende Tractaten, en niet strekken tot afstand van
eenig Grondgebied der Republiek. Ten aanzien van het verklaren van Oorlog mag
hetzelve geen Besluit nemen, zonder Decreet van het Wetgevend Lichaam.
1805
Artikel 31: Regt van bekrachtiging van Tractaten van Vrede, Alliantie en Koophandel;
Geheime artikelen
Het regt van bekrachtiging van Tractaten van Vrede, Alliantie en Koophandel, behoort
bij uitsluiting aan de Vergadering van Hun Hoog Mogenden. De geheime Artikelen, tot
zoodanig een tractaat behoorende, zijn aan deze bekrachtiging niet onderworpen.
Deze geheime Artikelen mogen echter niet strijdig zijn met de openbare Artikelen,
niet strekken tot afstand van eenig grondgebied van het Bataafsch Gemeenebest.
1806
Artikel 35: Recht van bekrachtiging van Tractaten; geheime artikelen
De Koning bekrachtigt alle Tractaten en Overeenkomsten met vreemde
Mogendheden. Dezelve worden als Wetten afgekondigd, na door den Koning aan de
Vergadering van Hun Hoog Mogenden te zijn mede gedeeld.
De geheime artikelen zijn onder deze mededeeling niet begrepen: zij mogen echter
niet strijdig zijn met de openbare Artikelen.
1814
Artikel 38: Sluiten en bekrachtiging verdragen; Bestuur buitenlandsche betrekkingen
Aan Hem alleen is, behoudens de kennisgeving daarvan aan de Staten Generaal,
opgedragen het regt, om alle verbonden en verdragen te doen sluiten en te
bekrachtigen; aan Hem behoort dienvolgens het bestuur der buitenlandsche
betrekkingen mitsgaders het benoemen en herroepen van Gezanten en Consuls.
1815: art 58, 1840: art 57
1848
Artikel 57: Sluiten en bekrachtigen vredes- en andere verdragen
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De Koning maakt en bekrachtigt vredes- en alle andere verdragen met vreemde
Mogendheden.
Hij deelt den inhoud dier verdragen mede aan de beide Kamers der Staten-Generaal,
zoodra hij oordeelt, dat het belang en de zekerheid van het Rijk zulks toelaten.
Verdragen, welke, hetzij afstand of ruiling van eenig grondgebied des Rijks in Europa
of in andere werelddeelen, hetzij eenig andere bepaling of verandering, wettelijke
regten betreffende, inhouden, worden door den Koning niet bekrachtigd, dan nadat
de Staten-Generaal die bepaling of verandering hebben goedgekeurd.
1887
Artikel 59: Sluiten en bekrachtigen verdragen
De Koning sluit en bekrachtigt alle verdragen met vreemde Mogendheden. Hij deelt
den inhoud dier verdragen mede aan de beide Kamers der Staten-Generaal, zoodra
Hij oordeelt dat het belang van den Staat dit toelaat.
Verdragen, die wijziging van het grondgebied van den Staat inhouden, die aan het Rijk
geldelijke verpligtingen opleggen of die eenige andere bepaling, wettelijke regten
betreffende, inhouden, worden door den Koning niet bekrachtigd dan na door de
Staten-Generaal te zijn goedgekeurd.
Deze goedkeuring wordt niet vereischt, indien de Koning zich de bevoegdheid tot het
sluiten van het verdrag bij de wet heeft voorbehouden.
1917: art 59
1922
Artikel 58: Sluiten en bekrachtigen verdragen
De Koning sluit en bekrachtigt alle verdragen met vreemde Mogendheden.
Tenzij de Koning zich de bevoegdheid tot het bekrachtigen van het verdrag bij de wet
heeft voorbehouden, wordt een verdrag niet bekrachtigd, dan nadat het door de
Staten-Generaal is goedgekeurd.
Toetreding tot en opzegging van verdragen geschiedt door den Koning alleen
krachtens de wet.
Andere overeenkomsten met vreemde Mogendheden worden zoo spoedig mogelijk
aan de Staten-Generaal medegedeeld.
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1938: art 60, 1948: art 60
1953
Artikel 60: Sluiten en bekrachtigen overeenkomsten met andere Mogendheden
Overeenkomsten met andere Mogendheden en met volkenrechtelijke organisaties
worden door of met machtiging van de Koning gesloten en, voor zover de
overeenkomst zulks eist, door de Koning bekrachtigd.
De overeenkomsten worden zo spoedig mogelijk aan de Staten-Generaal overgelegd;
zij worden niet bekrachtigd en treden niet in werking dan nadat zij door de StatenGeneraal zijn goedgekeurd.
De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten.
1956
Artikel 60: Sluiten en bekrachtigen overeenkomsten met andere Mogendheden
Overeenkomsten met andere Mogendheden en met volkenrechtelijke organisaties
worden door of met machtiging van de Koning gesloten en, voor zover de
overeenkomst zulks eist, door de Koning bekrachtigd.
De overeenkomsten worden zo spoedig mogelijk aan de Staten-Generaal
medegedeeld; zij worden niet bekrachtigd en treden niet in werking dan nadat zij
door de Staten-Generaal zijn goedgekeurd.
De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten.
1963: art 60, 1972: art 60
1983
Artikel 120: Constitutionele toetsing
De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en
verdragen.
Nu het Koninkrijk per 13 mei 1940 is vervallen, en de macht is overgedragen aan een
vreemde mogendheid per 18 mei 1940, en later aan een NGO de EU met zijn
ongekozen beleidsmakers uit de onwettige EC, want er had nooit een overeenkomst
mogen komen met een niet bestaande Stateloze staat, waarbij een niet bestaande cq
ten onrechte geclaimde titel als Koning aan Willem Alexander von Amsberg de
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erfgenaam van Bernhard von Lippe als Stadhouder van provincie van de Duitse
bezetter, die zelf nu onder bewindvoering staat van SHAEF wetten van de gealieerden.
Bron: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/13026
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Van de Grondwet uit 1938 tot en met 1964, zijn beide teksten gelijk in Artikel 21
van de Grondwet, met dit verschil, dat er geen Koninkrijk en grondwet meer is
in 1964.
De Koning kan geen vreemde kroon dragen .
In geen geval kan de zetel der Regering buiten het Rijk worden verplaatst.
Het zichtbaar bedrog !!
Alle weten en verdragen Nationaal en internationaal aangegaan namens niet
bestaand Nederland zijn niet rechtsgeldig door het toedoen van een van de
oprichters van de EU, Euro, VN, WHO, NATO en overige afspraken die er zijn
gemaakt met Wereld Economisch Forum, met mede Genocide plegers op de
wereld bevolking.
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Feit is dat we geen Grondwet en koninkrijk meer hebben vanaf 13 mei 1940, de
Koninklijke familie het Rijk aan Hitler hebben overgedragen waardoor per 18 mei 1940
het Hitler Kabinet is ontstaan tot heden ten dagen.
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Uit het GRONDWET boek geschreven door Mr. J. R. THORBECKE nieuwe tweede druk
Eerste Deel 1906 uitgever Martinus Nijhoff ‘S GRAVENHAGE, toen artikel 28 GW.
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Mocht er willens en wetens wetten en Rechtspraak deze feiten ontkennen, waardoor
we nu wel duidelijk hebben dat er geen sprake kan zijn van een legitieme Rechtsstaat
als Koninkrijk der Nederlanden.
Alle documenten die door de nep staat uitgegeven worden is aantoonbare valsheid in
geschrifte om de bevolking te misleiden.
Hartelijke groet Rob Brekel,
Geen eigendom of inventaris van een niet bestaande Staat of Koninkrijk der
Nederlanden en al helemaal niet van failliet bedrijf Nederland, NGO Bilderberg
bestuur in de hoedanigheid als Hitler Kabinet van globalisten fascisten.
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