
Juridische Kennisgeving in Voortdurend pro forma bezwaar 
 

Géén brief 
 

Heden, op 16 juli 2020, is deze kennisgeving door ondergetekende gericht aan de Kiesraad en het 

Ministerie van Binnenlandse zaken. Tevens is deze kennisgeving door ondergetekende per email 

verzonden aan alle leden van de Staten Generaal en aan het College van burgemeester en wethouders 

van de Gemeente Zzzzzzzzzzzzzzzzz. Indien geen deugdelijke rechtsgeldige, volledig juist gejuridiseerde  

weerlegging van deze kennisgeving door de persoonlijk geadresseerden binnen 6 weken na 

dagtekening is ingebracht, dan zal het gestelde in deze kennisgeving onherroepelijk bekrachtigd zijn. 

           

 
Issued under UCC I-308  without prejudice, with reservation art 6 EVRM jo. art 30 UVRM 

 
Dit document is eigendom van voornamelijk publiekrechtelijk man, Q, geboren uit de families Xxxxxxx 

en Yyyyyyy. De houder van dit document is verantwoordelijk voor het gebruik en dient deze zorgvuldig 

te bewaren!  
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TER INLEIDING 
 

Ik ben mij er terdege van bewust dat het organiseren van allerlei grootschalige 

samenwerkingsverbanden, zoals: huisvesting, voeding, energie, welvaartsvergroting, 

onderwijs, infrastructuur, zorg voor behoeftigen op allerlei vlak, etc. belangrijk zijn 

om na te streven. Ik ben me er tevens van bewust, dat dit niet in horigheid mag 

plaatsvinden (art. 1:1, lid 2 BW).  
 

GEEN SLAVERNIJ 
 

Iedere man of vrouw incarneert vrij en soeverein in dit lichaam op deze aarde. 

Toch begint bij de geboorte de slavernij al. Direct wordt bij aangifte de boreling al een 

eenzijdig contract opgelegd, wat zich kenmerkt in de koppeling aan een uniek Burger 

Service Nummer en registratie in de Basisregistratie Personen. Er wordt nooit –op 

welk leeftijdsmoment dan ook– gevraagd dit contract met een directe wilsverklaring te 

bevestigen. Sterker nog, de moeder wordt na bevalling doelbewust niet geïnformeerd 

over de noodzaak om de vader van de boreling als zodanig te benoemen in de 

geboorteregistratie. De vermeende vader staat enkel als aangever vermeld op de 

registratie. Hierdoor wordt het kind niet als levend geborene geregistreerd, maar als 

bastaard zonder erfrecht en daarmee juridisch dood verklaard. 

Heeft u uw geboorteakte wel eens goed bekeken? Vermeldt staan, behalve uw 

gegeven voornaam, alleen de meisjesnaam van uw moeder en de naam van de 

aangever. Uw ‘Natuurlijk Persoon’ draagt de familienaam van de aangever en niet 

noodzakelijkerwijs van uw vader. Deze trukendoos stamt vanuit het Trustrecht en 

wordt sinds 1933 toegepast toen de wereld failliet ging en mensen als waarde werden 

‘ingelijfd’ bij het bankierseigendom van de CROWN CORPORATION.  

 

Bij geboorte word je dus ingelijfd bij DE STAAT DER NEDERLANDEN en krijg je 

verplichtingen opgelegd, die afgedwongen kunnen worden met geldstraffen en 

vrijheidsberoving. Onder het mom van democratie mag je "jouw" regering kiezen. 

Door aan verkiezingen deel te nemen, geef je de regering jouw mandaat en daarmee 

de macht om uit jouw naam van alles aan jou en anderen op te leggen, cq. af te 

kunnen dwingen op straffe van diefstal van jouw geld en eigendommen, onder-

drukking en huisuitzetting van jou en je medemens. En naar politieke willekeur zelfs 

gedwongen tot oorlogvoering en doding van medemensen. 
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Als regering zou men zoveel goeds kunnen doen voor de bevolking, maar wat ik 

vooral zie gebeuren, is dat overheersers zich verder verrijken en dat de financieel 

zwakkeren alleen maar verder afzakken. Boetes zijn voor rijk en arm gelijk. Eenmaal 

in de schuld, kun je er vrijwel nooit meer op eigen kracht  uitkomen. Door de 

privatisering zijn veel publieke voorzieningen verkwanseld aan bedrijven (energie, 

openbaar vervoer, ziekenzorg, etc.). Vaccinaties worden, ongeacht de bijwerkingen, 

opgedrongen waarbij de farmacie immuniteit geniet voor hun handelen en de 

belastingbetaler opdraait voor mogelijke financiële gevolgen. Het afsluiten van een 

zorgverzekering bij een commercieel bedrijf wordt mensen publiekrechtelijk 

afgedwongen. Hiermee maakt de Staat zich schuldig aan een onaanvaardbare 

doorkruising van het recht. De belangen van grote bedrijven en multinationals worden 

gediend (CO2 belasting / geheime rulings met de belastingdienst) en de draagkracht 

van burgers wordt aangetast. 

Ooit was belasting een tiende penning, maar nu dragen belastingbetalers zo’n 60 tot 

70% van elke verdiende euro af. Deze afdrachten zitten verstopt in vele regels en 

wetten. 

Inmiddels heb ik een punt in mijn leven bereikt, waarin deze zaken mij voldoende 

inzichtelijk geworden zijn en ik mij teweer wil stellen tegen deze onderdrukking en 

horigheid. 

Ik ben niet uit op obstructie, niet uit op georganiseerd verzet, ik wil geen mensen 

dezelfde ideeën opdringen. Ik wil alleen voor mijzelf spreken en handelen met volledig 

respect voor alle mensen om mij heen, uit wat voor achtergrond of cultuur dan ook. 
 

Juridische Kennisgeving in Voortdurend pro forma bezwaar, tegen uw 

ongebreidelde besluiten en handelen in strijd met wet en recht; 
 

U heeft in uw bestuurlijke organisaties besluiten genomen en neemt tot op heden 

besluiten, die in onrustbarende mate mijn rechten in de wet schenden. Door deze 

onrechtmatige daden worden mijn autonomie, gelijkheidsbeginselen en zelfbeschik-

kingsrecht steeds meer ingeperkt.  

Dit noodzaakt mij tot het schrijven van deze Juridische Kennisgeving tegen al uw 

besluiten die: 
 

 in het verleden ten nadele van mijn leven en mijn vrijheid zijn genomen, 

 in het heden ten nadele van mijn leven en mijn vrijheid worden genomen, 

 in de toekomst ten nadele van mijn leven en mijn vrijheid zullen worden  

genomen.  
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Voor mij is het ontoelaatbaar dat: 
 

1. Mensen bij de ‘democratisch verkozen volksvertegenwoordigers’ niet meer aan 

kunnen geven of zij het wél of níet eens zijn met de handelingen, die ‘hun’ 

vertegenwoordigers vervolgens gaan verrichten. De realiteit is namelijk dat 

verkiezingsbeloften nauwelijks worden nagekomen, terwijl de machtiging (de 

stem) juist op deze beloften gebaseerd was.  

2. Er niets gedaan wordt tegen de instandhouding van het schuldslavernij-systeem 

(creatie van geld uit niets en daar rente over vragen door private banken), 

waarin het Nederlandse volk door misleiding, list en bedrog al generaties lang 

wordt afgeroomd van hun toegevoegde waarde. 

3. Politici die ‘Kamerbreed’ in belofte van ambtseed met hun beleid rechts-

ongelijkheid bevorderen en in hun beleidsregels niet-levende rechtspersonen 

meer rechten toekennen dan levende mensen. Levende mensen die met de 

ongeoorloofde uitvoering van die beleidsregels hun mensenrechten grof 

geschonden zien.  
 

Dit maakt het voor mij moreel verwerpelijk en daarmee onmogelijk om u, uw 

organisaties en uw politieke verenigingen middels mijn mandaat c.q. stem nog langer 

te steunen.  Ik kies er nadrukkelijk voor mijn stem voor mijzelf te houden, inhoudend 

dat niemand meer vóór of námens mij mag handelen. 

Met het onbenut laten van de twee laatste STEMPASSEN met de registratie nummers 

PS/9999/999.9999 en EP/9999/999/9999 op pagina 5 en de notarisering van stempas 

2017: TK/9999.999.9999 op pagina 6, maak ik aantoonbaar niet aan u, noch aan 

uw publieke vereniging, een machtiging te hebben gegeven om voor of namens mij 

besluiten te mogen nemen. Alle STEMPASSEN die mij in de toekomst nog 

systematisch toegezonden gaan worden, zal ik eveneens in bewaring houden. En met 

deze juridische verklaring stel ik mij aldus levenslang veilig tegen uw ‘vrijheid van 

mening in aanname’ middels art. 3:61 lid 3 BW. 
 

1. Onder voorbehoud van de gelijkheidsbeginselen heb ik de hoogste macht in het 

bepalen van mijn wil, in mijn zelfbeschikkingsrecht en in mijn autonomie.  

2. Ik heb de hoogste bevoegdheid om vanuit mijn rechten in privaatrecht te 

handelen. 

3. Ik ben de gewettigd eigenaar/gebruiker van mijn familienaam. 

4. Het is aan mij en aan niemand anders om mijzelf te besturen.  
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5. Ik sta onder geen beding, dus ook niet stilzwijgend,  enig mandaat / bevoegdheid / 

machtiging af aan een publiekrechtelijk lichaam / een persoon c.q. rechtspersoon / 

een organisatie/ een politieke vereniging / een stichting/ een ANBI uit het publieke 

domein / etc. anders dan bij mijn wil. 

6. Ik verleen aan niets en niemand het recht om mij vanuit een algemene 

bestuurlijke regelgeving van clubs of verenigingen c.q. bedrijven verplichtingen op 

te laten leggen die mijn publiek- en privaatrechtelijke rechten schenden.  

7. Ik verleen aan niets en niemand het recht om via mijn natuurlijke persoon mij te 

dwingen tot het aangaan van overeenkomsten; dienstverlening aan te gaan en tot 

betalingen buiten mijn wil. 

8. Ik heb hiermee het volledige en uitsluitende gezag over mijzelf teruggenomen en 

heb daarmee het hoogste en enige gezag over mijzelf zo ook in mijn bevoegdheid 

om dit gezag onverhinderd uit te kunnen oefenen. 
 

Dat is mijn besluit en niemand anders kàn noch zàl 

hierover zeggenschap hebben. 
 

BEZWAAR MAAK IK BIJ VOORTDURING gezien het feit, dat mijn levenstijd van 24 uur 

per dag en 365 dagen per jaar ontoereikend is om afdoende kennis te nemen van alle 

besluiten die uw organisatie, vereniging, stichting of bedrijf neemt, voornemens is te 

nemen of reeds heeft genomen. Om reden hiervan kan redelijkerwijs niet van mij 

worden gevergd om al die besluiten in volledigheid te kunnen lezen, volgen, bij te 

houden, begrijpen en verstaan om op weloverwogen wijze ‘tijdig’ bezwaar op al die 

besluiten te kunnen maken. Mijn ‘voortdurend bezwaar’ is niet alleen op alle besluiten 

die uw organisatie, vereniging, stichting of bedrijf neemt en/of voornemens is te 

nemen, van toepassing. Zij is eveneens van toepassing op besluiten die in het 

verleden zijn genomen. 

 

Hoogachtend, 

 

Autograaf:  :Q. 

 

Correspondentie adres: 

XXXXXXXXXXXXX [xx] 

[XXXX XX]    Zzzzzzzzzzzz  






