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Ondergetekende verklaard de aangifte af te laten handelen door de Democratische Bond 
voor Overheidszaken – Nederland (KvK 65530543). 
 
Achternaam    :  
Voornamen    :  
Geboortedatum  :  
Adres     :  
Postcode/Plaats   :  
Telefoon   : 
 
  

Aan    : Politie 

Betreft: Aangifte ter zake van meerdere feiten tegen de Staat der Nederlanden, NPO 

(Media), Belastingdienst en de Politieke partijen PvdA, VVD, D66, CDA GroenLinks & DENK 

incl. zijn vertegenwoordigde leden in ambtelijke functie. 

Datum    : 2 januari 2017 

 

Vooropgesteld dient de Staat der Nederlanden te allen tijde zijn eigen samenleving, cultuur, 

democratie en rechtstaat te dienen en te beschermen. Bij verlenen van gerechtelijke 

immuniteit aan “KvK ingeschreven Regeringspartijen die door burgers worden gerund”, is in 

strijd met de Nederlandse democratie, strafrecht en is in geen enkele vorm dienend voor de 

Nederlandse samenleving. Met als resultaat dat er ondemocratische wanbeleid gevoerd kan 

worden, doofpotten worden gecreëerd, een bevordering van corruptie en 

belangenverstrengeling. De Regering kan onder geen beding boven de wet staan, die als 

enigste de bevoegdheid heeft om zichzelf te vervolgen. Tevens hebben wetten en verdagen 

die niet in een verkiezingsprogramma van de Regering worden gepresenteerd, geen enkele 

democratisch bestaansrecht.  

1. Aangifte; Met voorbedachten rade de democratie en rechtstaat buiten werking zetten, 

waarbij de weg vrijgemaakt is voor een ongekozen illegale Europese Unie die in strijd is met 

de Nederlandse Grondwet. Artikel 120 v/d Grondwet belemmerd de Nederlandse 

samenleving en de gerechtelijke macht om tegen de wetten en verdagen die in strijd zijn met 

de Nederlandse Grondwet gerechtelijk te procederen. Hiermee heeft de Regering alle 

vrijheid om zonder enig overleg met de Nederlandse samenleving ondemocratische wetten 

en verdragen in te voeren, die verzwegen worden tijdens de verkiezingsprogramma’s en 

tevens niet dienend zijn voor de Nederlandse samenleving. Artikel 120 v/d Grondwet is niet 

gepresenteerd in een verkiezingsprogramma en dient dus nietig verklaard te worden, 

aangezien het geen enkele democratische bestaansrecht heeft en in strijd is met de 

Nederlandse democratische rechten. 

2. Hoogverraad, wegens het samenzweren van de politieke partijen VVD, PvdA, D66, CDA & 

GroenLinks met Banken, Media, Multinationals, Oligarchen, EU, EC. 

3. Opzettelijk zonder democratische steun en tegen de wil van het volk, bevoegdheden over 

gedragen aan een niet gekozen ondemocratische instantie EU, die is opgericht door een op  
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Nazi gestoelde ideologie in de persoon van WALTER HALLSTEIN: Vooraanstaande Nazi 

jurist -en hoofdarchitect van de 'EU Brussel'. Waarbij tevens het kiesrecht artikel 4 v/d 

Nederlandse Grondwet wordt geschonden, die bepaald dat elke 4 jaar een democratisch 

gekozen Regering wordt samengesteld. Gezien de EU & EC een Regeringsvorm zijn en niet 

besproken of erkent wordt in artikel 42 v/d Nederlandse Grondwet, is deze illegale 

Regeringsvorm volledig in strijd met artikel 4 & 42 van de Nederlandse Grondwet.  

4. Het samenspannen en onderdrukken van eigen bevolking op basis van een lidmaatschap 

van een criminele organisaties ( EU, IMF, Oligarchen, Multinationals) om een fascistische 

dictatuur te steunen tegen de wil van de bevolking.  

5. Opzettelijk verbreken van het Schengen Verdrag van de huidige Regering Rutte2, waarbij 

asielaanvraag ingediend te worden in het eerste land bij binnenkomst. Het negeren van de 

toestroom asielzoekers. Het weigeren om de grenzen te sluiten voor personen die op valse 

gronden, onterecht en met hulp van de EU, COA en Ontwikkelingssamenwerking, nu een 

massaal toestromen van andere culturen en Nederland overspoelen, om daarna weer door 

deze Regering een voorkeursbehandeling te geven aan de nieuwkomers. Dit op kosten van 

de Nederlandse bevolking die een gelijke behandeling onthouden wordt, wat in strijd is met 

Art. 1 v/d Grondwet waarbij er sprake is van grootschalige discriminatie v/d Nederlandse 

burgers. De uitnodiging WIR SCHAFFEN DAS” van de Duitse Bondskanselier A. Merkel mag 

geen betrekking hebben op Nederland, gezien er geenenkele bevoegdheid is voor een 

Duitse politicus om namens Nederland deze uitnodiging uit te spreken met de eis dat de 

Nederlandse bevolking deze economische last moet dragen.  

6. Opzettelijk in gevaar brengen en uitroeien “door de huidige Regering Rutte2, EU & Duitse 

Politieke partij CDU”, van de Nederlandse (Europese) samenleving, welvaart & cultuur, 

zonder enige inspraak van de Nederlandse samenleving/belastingbetalers die op 

ondemocratische wijze verplicht word om deze lasten te dragen en te financieren. Deze 

aangrijpende demografische, culturele en economische beslissingen zijn in geenenkele 

verkiezingsprogramma gepresenteerd, waardoor er geen enkele democratische 

bestaansrecht op geclaimd kan worden door de Regering Rutte2 & de EU. Om voor het jaar 

2050 zestig miljoen migranten naar Europa te halen, om samen te smelten in 1 ras zoals het 

beschreven in het eugenetische plan en welkom beleid van de Duitse politieke partij CDU 

samen met de EU. Is een bewuste uitroeiing van de Europese volken/culturen zonder enig 

democratisch overleg, wat erg overeenkomt met het creëren van een nieuwe soort 

Übermensch waarbij de bestaansrecht van elke ras/volk wordt hierin ernstig gediscrimineerd 

en bedreigd met uitroeiing. Feitelijk worden onze (klein)kinderen een gedwongen 

partnerkeuze opgelegd door onze eigen Regering en zijn illegale samenwerking met de EU, 

wat een schending is op een vrije partnerkeuze, veiligheid, cultuur- & lijfsbehoud. De 

Nederlandse Staat brengt de Nederlandse bevolking in gevaar voor terroristische aanslagen, 

straatterreur en zedenmisdrijven. 

7. Het onder valse voorwendselen aan de macht gekomen en wederom aan de macht willen 

komen, door deze huidige Regering Rutte II met een overvloed aan propaganda van 

leugens, bedrog, manipulatie van Overheden en Media tegen de bevolking. Waarbij een 

simpele sorry niet kan volstaan voor het schandalige verkiezingsbedrog.  
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8. Het toestaan en medeplichtigheid van kinderhuwelijken/pedofilie t/m 5 december 2015 

waarbij de strafwet wordt overtreden, waardoor de politieke partijen VVD, PvdA, GroenLinks 

& Denk medeplichtig zijn aan strafbare feiten. Door de motie P. Oskam (7 oktober 2015) af te 

wijzen, weigert de VVD, PvdA, GroenLinks & Denk de kinderhuwelijken te ontbinden en 

strafbaar te stellen met terugwerkende kracht voor 5 december 2015.  

9. Het opzettelijk structureel demoniseren, discrimineren en afbreken van de Nederlandse 

normen & waarden, cultuur en zijn bevolking door PvdA, GroenLinks, CDA & Denk. 

10. Ambtswerkweigering en overtreden van de Ambtswet integriteit van Minister-President 

M. Rutte. Gezien zijn ambtsaanstelling als gekozen volksvertegenwoordiger van de 

Nederlandse samenleving die zijn salaris financiert, dient zijn werktaak in dienst van de 

Nederlandse samenleving te staan. Zijn vertegenwoordiging m.b.t. de Oekraïne-referendum  

namens Nederland is werkweigering van zijn ambt waarvoor Minister-President M. Rutte is 

aangesteld. Door de Nederlandse volk te beliegen met een uitleg dat het Oekraïne-

associatieverdrag zonder Nederland ook doorgang zal vinden is een ernstige misleiding 

tegen de Nederlandse samenleving, gezien Art. 486 v/d EU voorschrijft dat alle 28 lidstaten 

het verdrag moeten ratificeren. Getuige de weinige inzet voor de uitslag van de Oekraïne-

referendum is een werkweigering van Minister-President M. Rutte, waarbij duidelijk de 

belangen van de EU boven “de plicht van de Minister-President om Nederland te 

vertegenwoordigen” wordt gesteld. 

11. Opzettelijk oplichting van de Staat der Nederlanden van ouderen/gepensioneerden door 

ruim 50 jaar belasting en premies te vorderen met als tegenprestatie een goede ouderen- & 

gezondheidszorg te beloven, die vervolgens volledig wegbezuinigd wordt en niet geleverd 

wordt volgens de beloofde tegenprestatie. Het onthouden van Basisbehoeften aan de sociaal 

zwakkeren, dit met ingang van 1 juli 2014 dus betreffende voedsel, zorg, kleding en 

woonruimte (ouderen bestelen van hun opgebouwde rechten) Waar zijn die 50,9 miljard 

euro's van het Spaarfonds voor de AOW gebleven? Hier is wederom diefstal en 

machtsmisbruik gepleegd. 

12. 3 jaar lang opzettelijk structureel vrijgeven van inkomstengegevens door de 

Belastingdienst aan Wooncorporaties, wat bij wet verboden is vanwege wet bescherming 

persoonsgegevens. 

13. Het plegen van diefstal van de Nederlandse burger bij het invoeren van de Euro, met een 

waarde vermindering van 13% ten opzichte van de GULDEN per 1 januari 2002, het 

structureel onteigenen op illegale gronden van de Burgers middels CO2 heffingen, 

belastingen en accijnzen, met als doel bewust de ondergang van de Economie te 

bewerkstelligen en armoede te creëren. Artikel 310 Wetboek van strafrecht :  

14. Het willen invoeren van dwangarbeid (slavernij) per 1 januari 2015. Dit door mensen die 

mede door de schuld van deze regering in deze positie terechtgekomen zijn, te verplichten 

werkzaamheden te verrichten, op basis van dwang met sancties als strafkorting op hun 

WWB uitkering.  

15. Zonder toestemming van en zonder draagkracht onder de bevolking Soevereine staten 

onderdrukken middels oorlogvoering ( Balkan oorlogen, Syrië, Libië, onderdrukking in 

Oekraïne, Irak, Afghanistan ) dit alles om landen te destabiliseren en in de schulden te 
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dwingen, waardoor grondstoffen van betreffende landen legaal gestolen kunnen worden door 

multinationals die binnen de EU voor deze wetgevingen lobbyen. :  

16. Deze Regering verzaakt zijn plicht om burgers die in een vreemde krijgsmacht 

deelnemen aan schending van de mensenrechten, door moordpartijen en overige barbarijen, 

het Nederlanderschap met bijbehorende rechten te ontnemen. Waarbij de Nederlandse 

samenleving bewust in gevaar wordt gebracht.  

17. Het bewust kapot maken van de middenstand door het opleggen van lastenverzwaringen 

voor burgers ten voordele van de lastenverlichting van de Multinationals en uitbreiden van 

overheden, burgers op te zadelen met de gevolgen van deze wandaden. 

18. Landverraad, door de staat op te heffen tegen de wens van de bevolking (Grondwet 

referendum 2005, 63% tegenstemmen) en deze met een verdrag van Lissabon alsnog aan 

ons opdringen als zijnde een voldongen feit. (Door samenwerken met een totaal corrupte en 

niet transparante instelling als de EU)  

19. Meewerken aan een (Coup D’état) staatsgreep tegen alle aangesloten lidstaten van de 

Europa, om de EU-dictatuur vanuit de EU door te drukken, met als doel een ongewenste 

onwettige Federale Europese Regering mogelijk te maken onder dwang van het monetaire 

systeem, industrie en Bankenunie, ondersteund door massale Media propaganda.   

20. Het op grote schaal steunen door deze Regering van het commerciële belang van 

Multinationals en daarmee het schenden van mensenrechten, dit door het opdringen van 

GMO voedsel (genetisch gemanipuleerd), Farma industrie, Banken die geld scheppen uit het 

niets, door list en bedrog. Voorts het zich willen onderwerpen aan Verdragen van vreemde 

mogendheden als de EU met een niet-transparante onderhandeling over de TTIP, welke niet 

in ons belang is.  

21. Klasse justitie toe te passen, door ongelijke behandeling bij eerder genoemde feiten, 

waar aantoonbare feiten opzettelijk worden gebagatelliseerd of ontkend. Dit gefaciliteerd 

door het feit, dat er geen zelf corrigerend -en controlerend orgaan in dit Landsbestuur is 

ingebouwd als een Constitutioneel Hof, die toetst of regeringsbesluiten voldoen aan de 

grondwet, daar de Eerste Kamer belanghebbende is vanuit de midden-, grootbedrijven en 

multinationals worden wetten niet op rechtmatigheid en onpartijdigheid getoetst.  

22. Voorgaande regeringen, evenals het huidige kabinet Rutte II, hebben door minachting 

van de Nederlandse burgers/kiezers gehandeld als een bezettingsmacht. Door keer op keer 

totaal de wil van het volk te negeren, ongeacht verkiezingsuitslagen, hen zodoende in een 

nep-democratie te hebben gelokt (denk EU-referendum, denk aan de onlangs  

gepropagandeerde ‘overwinningsuitslag’ van D66). Het uiteindelijke doel is het Nederlandse 

volk stapje na stapje (bij het uitblijven van weerstand hier tegen!) te onderwerpen aan de EU 

dictatuur. Diegenen (politici en anderzijds) die willens en wetens het huidige beleid steunen, 

maken zich schuldig aan hoogverraad, poging tot doodslag, het toebrengen van zwaar 

lichamelijk- & geestelijk letsel, het bewust vernietigen van een gezonde leefomgeving en het 

dwingen tot slavernij, dit hand in hand gaand met het tolereren van corrupte machtsmisbruik.  
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Persoonlijke Motivatie tot het doen van aangiften. 

Ik, ( voornamen en Naam ) wil hier kenbaar maken welke persoonlijke beperkingen en 

gevolgen ik ervaar door de in diverse punten van de aanklacht naar voren gebrachte feiten. 

Door mij werd aan niemand het recht of toestemming gegeven tot het plegen van eerder 

genoemde feiten. 

Verder maak ik me grote zorgen over de ontwikkelingen die ik de laatste tijd heb opgemerkt 

en heb sterk de indruk dat we stelmatig door de politiek opzettelijk naar deze situatie 

gemanoeuvreerd worden. 

Ik neem het de Politiek, Banken en Media uiterst kwalijk, dat men bewust aanstuurt op een 

totale Chaos en stel ze aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende gevolgen. 

Ik wens geen Oorlog met welke soevereine staat dan ook om de belangen van deze Elite te 

dienen. 

Door al deze bewust veroorzaakte spanningen voel ik mij beperkt in mijn vrijheid om een 

leven te kunnen leiden dat ik zou willen leven, ik ben gedwongen tot een slaafs bestaan om 

deze zelf benoemde Elite te dienen. 

Mijn talent wordt onderdrukt om me verder te ontwikkelen op creatief, emotioneel, spiritueel 

en financieel vlak. 

Daar er op zo een breed front de aanval is ingezet onder valse voorwendselen van de 

politiek op de bevolking ervaar ik diverse klachten: 

Financieel totaal geplunderd en buitengesloten om een waardig bestaan te kunnen hebben. 

Psychische klachten die voortkomen door deze uitzichtloze situatie. 

Lichamelijke klachten door een leven lang dienen van dit corrupte systeem. 

Sociaal buitengesloten daar ik geen middelen heb om me sociaal verder te kunnen 

ontwikkelen. 

Ik wil gebruik maken op het recht van schade verhaal vanaf de datum van aangifte voor ieder 

genoemd strafbaar feit per gebeurtenis voor een bedrag van € 25.000,00 per strafbare feit. 

Tevens is het mij bij wet verboden om een criminele organisatie en oorlogen te steunen, 

waardoor ik geen belasting kan en mag betalen om deze criminele activiteiten en oorlogen 

verder te steunen. 

De aangifte is tevens ingediend bij het EU Tribunal (www.eutribunal.com) 

Schade verhaal op verdachte  : Ja 

Wenst slachtofferhulp   : Ja 

Voegen ter zitting    : Ja 

 

http://www.eutribunal.com/
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Bijlage: 

1. http://politiek.tpo.nl/2016/09/23/kamerleden-reageren-geschokt-en-verbijsterd-op-npo-

plan-meer-propaganda-arabische-wereld/ 

2. http://www.ad.nl/binnenland/overheid-en-npo-willen-minder-marokkanen-in-opsporing-

verzocht~aaf87f04/ 

3. http://old.relay-of-life.org/nl/pdf-files/eu_book_nl_chap02.pdf 

4. https://eunmask.wordpress.com/2016/01/06/duitsland-en-de-eu-hebben-hun-eigen-wetten-

overtreden/ 

4. http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/10/16-hoge-Duitse-rechters-Merkel-breekt-

grondwet-met-massa-immigratie 

5. http://joostniemoller.nl/2016/06/hoe-eu-europa-vernietigde-2008-vastgelegd-

beleidsdocument/ 

6. http://joostniemoller.nl/2016/06/machtigste-man-europa-revolutionaire-eugentische-plan/ 

7. http://www.metronieuws.nl/nieuws/buitenland/2016/07/een-overzicht-van-de-aanslagen-in-

europa-sinds-911 

8. http://www.volkskrant.nl/binnenland/schiphol-was-mogelijk-doelwit-twee-

terreurverdachten-naar-amsterdam-tijdens-parijs~a4389979/ 

9. http://nos.nl/artikel/2130616-efteling-genoemd-als-mogelijk-doelwit-is-aanslag.html 

10.http://www.telegraaf.nl/binnenland/25393932/__Aanslag_op_Prinsjesdag_verijdeld__.html 

11. http://www.ad.nl/dossier-nieuws/achter-islamisering-zit-een-plan~a88e1806/ 

12. http://www.volkskrant.nl/binnenland/in-2015-werden-8-000-incidenten-in-azc-s-

geteld~a4235267/ 

13. https://www.powned.tv/artikel/uitgeprocedeerde-asielzoekers-teisteren-ter-a 

14. http://www.volkskrant.nl/binnenland/overlast-asielzoekers-stijgt-mee-met-bezetting-van-

azc-s~a4388359/ 

14. Getuigenverklaring dhr. G. Wilders:  https://www.youtube.com/watch?v=m-dq2xy80cs  

15. http://www.elsevier.nl/nederland/achtergrond/2016/08/rutte-zegt-sorry-voor-het-

verbreken-van-deze-beloftes-348630/ 

16. http://joostniemoller.nl/2016/10/leiden-media-oorlog-debatverslag/ 

17. http://www.mathijskoenraadt.nl/artikelen/de-nederlandse-overheid-de-clinton-foundation-

en-de-postcode-loterij.html 

18. http://www.volkskrant.nl/buitenland/-helft-donaties-clinton-foundation-van-zakenlieden-

die-ze-kende-als-minister~a4363207/ 

http://politiek.tpo.nl/2016/09/23/kamerleden-reageren-geschokt-en-verbijsterd-op-npo-plan-meer-propaganda-arabische-wereld/
http://politiek.tpo.nl/2016/09/23/kamerleden-reageren-geschokt-en-verbijsterd-op-npo-plan-meer-propaganda-arabische-wereld/
http://www.ad.nl/binnenland/overheid-en-npo-willen-minder-marokkanen-in-opsporing-verzocht~aaf87f04/
http://www.ad.nl/binnenland/overheid-en-npo-willen-minder-marokkanen-in-opsporing-verzocht~aaf87f04/
http://old.relay-of-life.org/nl/pdf-files/eu_book_nl_chap02.pdf
https://eunmask.wordpress.com/2016/01/06/duitsland-en-de-eu-hebben-hun-eigen-wetten-overtreden/
https://eunmask.wordpress.com/2016/01/06/duitsland-en-de-eu-hebben-hun-eigen-wetten-overtreden/
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/10/16-hoge-Duitse-rechters-Merkel-breekt-grondwet-met-massa-immigratie
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/10/16-hoge-Duitse-rechters-Merkel-breekt-grondwet-met-massa-immigratie
http://joostniemoller.nl/2016/06/hoe-eu-europa-vernietigde-2008-vastgelegd-beleidsdocument/
http://joostniemoller.nl/2016/06/hoe-eu-europa-vernietigde-2008-vastgelegd-beleidsdocument/
http://joostniemoller.nl/2016/06/machtigste-man-europa-revolutionaire-eugentische-plan/
http://www.metronieuws.nl/nieuws/buitenland/2016/07/een-overzicht-van-de-aanslagen-in-europa-sinds-911
http://www.metronieuws.nl/nieuws/buitenland/2016/07/een-overzicht-van-de-aanslagen-in-europa-sinds-911
http://www.volkskrant.nl/binnenland/schiphol-was-mogelijk-doelwit-twee-terreurverdachten-naar-amsterdam-tijdens-parijs~a4389979/
http://www.volkskrant.nl/binnenland/schiphol-was-mogelijk-doelwit-twee-terreurverdachten-naar-amsterdam-tijdens-parijs~a4389979/
http://nos.nl/artikel/2130616-efteling-genoemd-als-mogelijk-doelwit-is-aanslag.html
http://www.telegraaf.nl/binnenland/25393932/__Aanslag_op_Prinsjesdag_verijdeld__.html
http://www.ad.nl/dossier-nieuws/achter-islamisering-zit-een-plan~a88e1806/
http://www.volkskrant.nl/binnenland/in-2015-werden-8-000-incidenten-in-azc-s-geteld~a4235267/
http://www.volkskrant.nl/binnenland/in-2015-werden-8-000-incidenten-in-azc-s-geteld~a4235267/
https://www.powned.tv/artikel/uitgeprocedeerde-asielzoekers-teisteren-ter-a
http://www.volkskrant.nl/binnenland/overlast-asielzoekers-stijgt-mee-met-bezetting-van-azc-s~a4388359/
http://www.volkskrant.nl/binnenland/overlast-asielzoekers-stijgt-mee-met-bezetting-van-azc-s~a4388359/
https://www.youtube.com/watch?v=m-dq2xy80cs
http://www.elsevier.nl/nederland/achtergrond/2016/08/rutte-zegt-sorry-voor-het-verbreken-van-deze-beloftes-348630/
http://www.elsevier.nl/nederland/achtergrond/2016/08/rutte-zegt-sorry-voor-het-verbreken-van-deze-beloftes-348630/
http://joostniemoller.nl/2016/10/leiden-media-oorlog-debatverslag/
http://www.mathijskoenraadt.nl/artikelen/de-nederlandse-overheid-de-clinton-foundation-en-de-postcode-loterij.html
http://www.mathijskoenraadt.nl/artikelen/de-nederlandse-overheid-de-clinton-foundation-en-de-postcode-loterij.html
http://www.volkskrant.nl/buitenland/-helft-donaties-clinton-foundation-van-zakenlieden-die-ze-kende-als-minister~a4363207/
http://www.volkskrant.nl/buitenland/-helft-donaties-clinton-foundation-van-zakenlieden-die-ze-kende-als-minister~a4363207/
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19. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z18483&did=2015D37668 

20. http://www.nporadio1.nl/de-ochtend/onderwerpen/343740-kinderombudsman-aantal-

kindbruiden-hoger-dan-250 

21. http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/afgelopen-maanden-60-kindbruiden-

nederland-binnengekomen 

22. Kamerbrief over vragen uit AO Mensenhandel van ... - Rijksoverheid.nl 

23. http://www.volkskrant.nl/politiek/-binnenskamers-zwarte-piet-wet-van-pvv-

weggehoond~a4198448/ 

24. http://joostniemoller.nl/2015/10/kabinet-geeft-toe-aan-vn-over-racistische-zwarte-piet-in-

stiekeme-brief/ 

25. http://www.dagelijksestandaard.nl/2016/05/sylvana-simons-is-echt-volledig-de-weg-kwijt-
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