JOUW recht is jouw mensenrecht: lees dit simpele gegeven in 5 min elke dag voor
het slapen gaan en begrijp dat je een mens bent en niet een burger. Dit is jou recht in de wet. Dit is
jouw BASIS dit is de WET. Niet doden, Niet stelen, Niet dwingen. (de menselijke emoties, het
DNA van creatie in entiteit staan ook in de wet ) Een ieder word geacht de wet te kennen dat geeft
al aan dat het niet moeilijk is.
Dit is de wet in de simpele eenvoud, van waar de wet over gaat op een half A4tje! Je dient het
“begrip” te kennen van je vrijheid, als voornamelijk publiekrechtelijk mens en je recht in gegeven
bevoegdheid te handelen in het zakelijk recht als burger in burger wet boek. En dat is heel simpel.

Deel 1 stap 1 Basis Verklaring jouw vrijheid publiekrecht voornamelijk persoon(mens): art 1 GW,
art 94 GW> 1:1 BW, art 285 sr art 365 sr en 284 sr > art 273f sr. Dit is je vrijheid in de wet strafbaar
bij inbreuk op die vrijheid.
Deel 2 stap 2 Basis Verklaring jouw vrijheid in zakelijk handelend privaatrecht (bevoegdheid tot
rechtshandeling) zakelijk handelend natuurlijk persoon (burger):Art 1:1 BW >Art 3:33 BW> Art
6:228 BW> Art 3:44 BW> Art 3:49 BW Art 3:50 BW. je recht schuldeiser te kennen art 6:37 BW
opdrachtgever akte van cessie.
Verantwoordelijkheid:
Zakelijk is juridisch in BW verantwoordelijk persoon. Is ook persoonlijk in strafrecht.
In juiste juridisering betekend, betekent (voornaam achternaam handtekening)
>titel< en >rechtspersoon< zijn "fictie" >karikaturen< >maskers< !
Wie bent U? is de vraag, als het antwoord is >Pipo de Clown< weet je genoeg. Maskers is dus
titulatuur, DIT GEBRUIKT HET BEDRIJFSLEVEN ACHTER POSTBUS bedrijven van ik ben
FUNCTIE , postbode, inspecteur, chauffeur, ambtenaar van bedrijf enz!! Het is een naam van “het
masker” een fictie, in fictie rechtspersoon een rook gordijn, de ware entiteit te verhullen voor
wettelijke en strafrechtelijk aansprakelijkheid. Je vroeg niet WAT BENT U? Je vroeg WIE BENT U?
Ieder draagt zijn eigen verantwoordelijkheid in zijn of haar handelen. Dat is dus FICTIE > art 326
sr de valse naam in valse hoedanigheid.
In het niet juist juridisering van persoon in wilsverklaring van de persoon art 3:33 BW.
Is dus ook juridisch niet rechtsgeldig.
Dit is je vrijheid, dit is je recht als internationaal mensenrecht in de grondwet in het strafrecht en het
burger wetboek!
Deel 3 stap 3 Overtreding wet in dwang is 365 en 284 sr > art 285 sr, Art 10 GW, art 285B sr, art
326 sr, art 273f sr. Ook poging is strafbaar art 45 Sr en door vereniging rechtspersoon ook art 51 sr
Je plicht en bevoegdheid op aangifte is gelegen in art 135 sr en 161 sv als ambtenaar in art 162 SV
klaar ;-) simpel meer is het niet! Dat is de wet in de basis van je recht en ieder word geacht de wet
te kennen.
Elke afwijking van dat recht kan alleen via afspraken “contractrechten”, heb je geen contract is dit
gewoon de wet.

Hier onder een opsomming van de wetten hier boven genoemd in volgorde volledig
uitgeschreven geldend op 4 dec 2016.

Deel 1 stap 1 Verklaring Basis Vrijheid!
vrijheid publiekrecht voornamelijk persoon(mens): art 1 gw, art 94 GW> 1:1 BW, art 285 sr art 365
sr en 284 sr > art 273f sr.
Artikel 1 van de Grondwet is het “gelijkheidsbeginsel” van je rechtspositie. Dit is de algemene
bepaling van verbintenis in de gelijkheid van ons recht, die het in de eerste plaats de overheid
verbiedt om burgers te discrimineren en is tevens ons recht en de plicht van het recht, om gelijke
behandeling te garanderen, zowel tussen overheid en burgers, als tussen burgers onderling.

Hoofdstuk 1. Grondrechten
Artikel 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie
wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan
ook, is niet toegestaan.
Je zet je zelf dus eerst in gelijke in benoeming van dat recht.
Mocht de nationale wet geen houvast bieden heb je meer recht namelijk internationaal recht.
Art 94 van de grondwet: is je internationaal recht, we doen in dit stuk alleen het Nederlands
recht, dat is gelijk je vrijheid als mens in het Nederlands recht. Maar geef deze even mee.
Uvrm Evrm verdragen.
Artikel 94
Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze
toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten
van volkenrechtelijke organisaties.
Je kunt er naar verwijzen bijvoorbeeld: op art 30 UVRM onvoorwaardelijk, art 6 evrm en 8
evrm
Art 1:1 BW is u bent een vrij mens en bent bevoegd tot het genot van je burgerrechten en hoeft
geen enkele dienstbaarheid te dulden. We kennen geen slavernij Art 4 UVRM en 273f strafrecht
Dus zakelijk handelend bent u tevens in uw gelijk recht te handelen als in art 1 GW u hoeft met
niemand waar u dat niet mee wenst zaken te doen. Maar u mag het wel doen dat is uw vrijheid van
keus op uw wil.

Titel 1. Algemene bepalingen
Artikel 1
1.

Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten.
2.

Persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke benaming ook, worden niet geduld.
Art 285 STRAFRECHT in het wetboek van strafrecht komen we de bescherming van het recht
en je goed dan ook weer tegen. Jou persoonlijk vrijheid staat daarin voornamelijk dus ook voorop.
Niemand mag jou dwingen en ook niet met geweld of bedreigingen per post.

Titel XVIII. Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid
Artikel 285
1.

Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, met geweld tegen
een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen, met enig misdrijf waardoor
gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de verlening
van diensten ontstaat, met verkrachting, met feitelijke aanranding van de eerbaarheid, met enig
misdrijf tegen het leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of met brandstichting, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
2.

Indien deze bedreiging schriftelijk en onder een bepaalde voorwaarde geschiedt, wordt ze gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.
3.

Bedreiging met een terroristisch misdrijf wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes
jaren of geldboete van de vijfde categorie.
4.

Indien het feit, omschreven in het eerste, tweede of derde lid, wordt gepleegd met het oogmerk om
een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde
gevangenisstraf met een derde verhoogd.
Art 365 STRAFRECHT zo ook in de hier voorgenoemde artikelen staat jou vrijheid voorop en
ook een publiekrechtelijk handelend ambtenaar mag jou je vrijheid niet ontnemen door je te
dwingen iets te doen of niet te doen en je hoeft die dwang daarin dus ook niet te dulden.
Artikel 365

De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
ART 284 STRAFRECHT in zakelijk handelen is de wilsverklaring van belang en maakt op die wil
handelen rechtshandelen in dat recht handelen en bij de wilsverklaring is dat dus rechtmatig
handelen.
Tegen de wil handelen is onrechtmatig handelen en dus wederrechtelijk handelen niemand mag jou
dwingen zaken met hen te doen.
Artikel 284
1.

Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft:
1°. hij die een ander door geweld of enige andere feitelijkheid of door bedreiging met geweld of
enige andere feitelijkheid, gericht hetzij tegen die ander hetzij tegen derden, wederrechtelijk dwingt
iets te doen, niet te doen of te dulden;
2°. hij die een ander door bedreiging met smaad of smaadschrift dwingt iets te doen, niet te doen of
te dulden.
2.

In het geval onder 2° omschreven wordt het misdrijf niet vervolgd dan op klacht van hem tegen wie
het gepleegd is.
Als er volgens boven genoemde overtredingen van jou recht word gehandeld, worden er veel meer
strafbare feiten gepleegd dan hier benoemt maar we gaan in deel 3 dus iets dieper in op die feiten

ze leiden namelijk naar een uiteindelijk 1 doel en dat is slavernij mensenhandelen art 273f sr
Deel 2 stap 2 Verklaring Basis privaatrecht burgerwetboek
vrijheid privaatrecht (bevoegdheid tot rechtshandelen) zakelijk handelend natuurlijk persoon
(burger):Art 1:1 BW >Art 3:33 BW> Art 6:228 BW> Art 3:44 BW> Art 3:49 BW Art 3:50 BW. je
recht schuldeiser te kennen art 6:37 BW opdrachtgever akte van sessie.
We beginnen weer bij art 1:1 BW
Art 1:1 BW is u bent een vrij mens en bent bevoegd tot het genot van je burgerrechten en hoeft
geen enkele dienstbaarheid te dulden. We kennen geen slavernij Art 4 UVRM en 273f strafrecht
Dus zakelijk handelend bent u tevens in uw gelijk recht te handelen als in art 1 GW u hoeft met
niemand waar u dat niet mee wenst zaken te doen. Maar u mag het wel doen dat is uw vrijheid van
keus op uw wil.

Titel 1. Algemene bepalingen
Artikel 1
1.

Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten.
2.

Persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke benaming ook, worden niet geduld.
Art 3:33 BW De wilsverklaring >rechtshandelen. Alleen een levend mens kan zijn wil, in
wilsverklaring verklaren, “ik wil het wel of ik wil het niet” “ja is JA en nee is NEE”. OOK
publiekrechtelijk als wel seksueel. Handelen tegen de wil is wederrechtelijk handelen een daarmee
een aanranding des persoon (aanranding is wanneer een ander je probeert te benadelen tegen jou wil
zakelijk handelen of je wil dwingen op welke manier dan ook) art 117a sr. seksueel is verkrachting.
Zakelijk is juridisch in BW verantwoordelijk natuurlijk persoon zakelijk in burger. Is ook wettelijk
persoonlijk aansprakelijk in strafrecht. Ieder mens handelt in zijn eigen verantwoordelijkheid en
draag die ook voor zijn daden in misdaden.
In juiste juridisering betekend, betekent (voornaam achternaam handtekening) is rechtshandelen bij
wil is dus contractrecht verbintenis overeenkomst. Rechtsgeldig in die verklaring. Het vereist een
op een rechtsgevolg gerichte wil die alleen door een levend entiteit in vrijheid van die wil verklaard
wordt.
Geen wilsverklaring is dus geen contract, geen recht in dat handelen, volgens overeenkomst in
verbintenisrecht.

Titel 2. Rechtshandelingen
Artikel 33

Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft
geopenbaard.
Art 6:228 DWALING BEROEPSDEFORMATIE of gewoon de weg in het recht van de wet
kwijt zijn, iemand in dwaling doen veronderstellingen op vooringenomenheid van meningsuitingen,
dat iets is dat het mogelijk niet is, en handelen daarmee wederrechtelijk tegen het recht van de ander.
Daardoor is de wet daar in duidelijk dat er een wilsverklaring voor dit rechtshandelen dient te zijn.
Contract is contract maar zelfs dan dient dat begrepen te zijn zo art 3:44 verklaart waar we zo aan
toekomen. Eerst dus even het contract op de wilsverklaring.

Titel 5. Overeenkomsten in het algemeen
Afdeling 2. Het tot stand komen van overeenkomsten
Artikel 228
1.

Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling
van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietigbaar:
a. indien de dwaling te wijten is aan een inlichting van de wederpartij, tenzij deze mocht aannemen
dat de overeenkomst ook zonder deze inlichting zou worden gesloten;
b. indien de wederpartij in verband met hetgeen zij omtrent de dwaling wist of behoorde te weten,
de dwalende had behoren in te lichten;
c. indien de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst van dezelfde onjuiste veronderstelling
als de dwalende is uitgegaan, tenzij zij ook bij een juiste voorstelling van zaken niet had behoeven
te begrijpen dat de dwalende daardoor van het sluiten van de overeenkomst zou worden afgehouden.
2.

De vernietiging kan niet worden gegrond op een dwaling die een uitsluitend toekomstige
omstandigheid betreft of die in verband met de aard van de overeenkomst, de in het verkeer
geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval voor rekening van de dwalende behoort
te blijven.
Als je dus van mening bent dat je geen contract hebt of dit wat je mogelijk door je strot gedouwd is
niet wenst verklaar je het wederrechtelijk handelen volgens art 3:44 BW
art 3:44 BW Rechtshandelingen
Artikel 44
1.

Een rechtshandeling is vernietigbaar, wanneer zij door bedreiging, door bedrog of door misbruik
van omstandigheden is tot stand gekomen.
2.

Bedreiging is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde
rechtshandeling beweegt door onrechtmatig deze of een derde met enig nadeel in persoon of goed te
bedreigen. De bedreiging moet zodanig zijn, dat een redelijk oordelend mens daardoor kan worden
beïnvloed.
3.

Bedrog is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling
beweegt door enige opzettelijk daartoe gedane onjuiste mededeling, door het opzettelijk daartoe
verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te delen, of door een andere
kunstgreep. Aanprijzingen in algemene bewoordingen, ook al zijn ze onwaar, leveren op zichzelf
geen bedrog op.
4.

Misbruik van omstandigheden is aanwezig, 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, het tot stand komen van die rechtshandeling bevordert, ofschoon hetgeen hij weet
of moet begrijpen hem daarvan zou behoren te weerhouden.

5.

Indien een verklaring is tot stand gekomen door bedreiging, bedrog of misbruik van
omstandigheden van de zijde van iemand die geen partij bij de rechtshandeling is, kan op dit gebrek
geen beroep worden gedaan jegens een wederpartij die geen reden had het bestaan ervan te
veronderstellen.
ART 3:49 BW Rechtshandelingen word vernietigt op je wilsverklaring jij verklaar, wel of niet, ja
of nee, jou wil is de wet!! je kunt wederrechtelijk handelen dus zelf buiten de rechter om
vernietigen. Simpel door je zelf daarover uit te spreken als ongewenst. In je recht van art 49 en 50
van boek 3

Titel 2. Rechtshandelingen
Artikel 49

Een vernietigbare rechtshandeling wordt vernietigd hetzij door een buitengerechtelijke verklaring,
hetzij door een rechterlijke uitspraak.
Artikel 50
1.

Een buitengerechtelijke verklaring die een rechtshandeling vernietigt, wordt door hem in wiens
belang de vernietigingsgrond bestaat, gericht tot hen die partij bij de rechtshandeling zijn.
2.

Een buitengerechtelijke verklaring kan een rechtshandeling met betrekking tot een registergoed die
heeft geleid tot een inschrijving in de openbare registers of tot een tot levering van een registergoed,
bestemde akte, slechts vernietigen indien alle partijen in de vernietiging berusten.
Deel 3 stap 3 Overtreding wet in dwang
is 365 en 284 sr > art 285 sr, Art 10 GW, art 285B sr, art 117 sr abc, art 326 sr, art 273f sr. Ook
poging is strafbaar art 45 Sr en door vereniging rechtspersoon ook art 51 sr Je plicht en
bevoegdheid op aangifte is gelegen in art 135 sr en 161 sv als ambtenaar in art 162 SV
365 en 284 sr > art 285 sr hebben we in deel 1 de vrijheid behandeld dwang is verboden anders
leven we niet in een vrij land en is er geen democratie maar is er spraken van dwangdictatuur en
slavernij.
Art 10 gw is je vrijheid in de bescherming van je persoonsgegevens niemand mag zonder jou
toestemming met je persoonsgegevens handelen. Beperkingen zijn nodig het rechtssysteem in de
rechtstaat te handhaven op misdaden van het boek van strafrecht. Ieder die misdaden begaat kan
daar voor gestraft worden is art 2 sr de wet is voor ieder gelijk. Zo art 10 lid 2 ook stelt bepaal jij
weer zelf of er wel of geen gebruik gemaakt mag worden van jou persoonsgegevens. Jou wil in jou
vrijheid of die van je voogd staat wederom voorop art 5 WBP, art 8a WBP, maar ook een kind heeft
rechten in de rechten van het kind.
ART 10 GRONDWET
Artikel 10
1.

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn
persoonlijke levenssfeer.
2.

De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen
en verstrekken van persoonsgegevens.

3.

De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde
gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige
gegevens.
Art 285 b volgt in het rijtje van art 284 en 285 strafrecht je leest deze dus achterelkaar door als 284
285 285b
Art 285b STRAFRECHT
Artikel 285b
1.

Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke
levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel
vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten
hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.
2.

Vervolging vindt niet plaats dan op klacht van hem tegen wie het misdrijf is begaan.
KOMT HET JE BEKENT VOOR?
DAN WEET JE NU DAT DIT DUS VERBODEN HANDELEN IS. DAAR DOOR IS HET OOK
WEDERRECHTELIJK. ALS MENSEN JOU ANONIEM GAAN STALKEN ZONDER DAAR
VOOR HET RECHT TE HEBBEN DAT TE MOGEN DOEN, ALS JIJ DAT NIET WENST. JOU
WIL IS WET JIJ GEEFT AAN JIJ VERKLAART JOU WIL NIET EEN ANDER.
DAT IS DAN OOK (WEDERRECHTELIJKE AANRANDING) ZO BESCHREVEN IN ART 284
285 ALS IN GRONDWET EN ART 117 SR
ART 117A & B STRAFRECHT
Artikel 117a

Elke feitelijke aanranding van de persoon van een internationaal beschermd persoon, die niet valt in
een zwaardere strafbepaling, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of
geldboete van de vierde categorie.
Artikel 117b

Hij die opzettelijk geweld pleegt tegen de beschermde goederen van een internationaal beschermd
persoon wordt, indien daardoor gevaar voor de veiligheid of de vrijheid van die persoon te duchten
is, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.
HET BEGRIP VAN ONZE VRIJHEID EN DE WET IS WEL DUIDELIJK.
NIET DODEN > NIET STELEN > NIET DWINGEN
We hebben dwang uitvoerig besproken we gaan even naar een gegeven dat uit die dwang
voortvloeit.
Oplichting, diefstal, knevelarij, aanranding in wederrechtelijk handelen mensenhandel slavernij.
Een beschrijving is in het gegeven feit wederrechtelijk handelen Het handelen in fictie titel en fictie
rechtspersoon van anoniem persoon in vrijheid van menings- uiting op onrechtmatige vordering in
onaanvaardbare doorkruising van het publiek naar het privaatrecht, is een onrechtmatige daad in
dwang buitenrechtelijk te handelen in de gelijkheid van het recht. In dat licht is belasting ook roof
en diefstal en daarin gelegen slavernij in dwangslavernij. In de schending van het meest
fundamentele begrip van de wet, “het recht” en de vrijheid, van de mens.
Dit is m.i. onbehoorlijk bestuur en schending van het fair play beginsel in samenweefsel van
verdichtsels en listige kunstgrepen met valse naam en valse hoedanigheid als beschreven in art 326
SR. Dit hebben we geleerd in deel 2 Zakelijk is juridisch natuurlijk persoon in Bw verantwoordelijk
persoon. Is ook persoonlijk strafrecht.

In juiste juridisering betekend, betekent (voornaam achternaam handtekening) rechtshandelen.
>titel< en >rechtspersoon< zijn "fictie" >karikaturen< >maskers< !
Wie bent U? is de vraag, als het antwoord is >Pipo de Clown< weet je genoeg. Maskers is dus
titulatuur, van ik ben ambt, ontvanger, deurwaarder, inspecteur, postbode, chauffeur van bedrijf!!
Het is een naam van “het masker” een handelende fictie, in fictie rechtspersoon, een rook gordijn,
de ware entiteit te verhullen voor wettelijke en strafrechtelijk aansprakelijkheid. Je vroeg niet WAT
BENT U? Je vroeg WIE BENT U? Dat is dus art 326 sr de valse naam in valse hoedanigheid.
In het niet juist juridisering van persoon in wilsverklaring van de persoon art 3:33 BW.
Is juridisch niet rechtsgeldig. Gaat het om schuld is het tevens een schuldijzers verzuim
Het is dan ook hierom dat dit alles anoniem gebeurd zodat de strafbaarheidsstelling daarop
ontlopen kan worden.
Daar nimmer een akte van sessie van schuldeiser in de juiste juridisering gegeven is, is er tevens bij
vorderingen van deurwaarders sprake van schuldeisers verzuim als bedoeld in art. 6:37 BW, 6:58
BW, 6:59 BW, 6:61 BW. Lid 1 en lid 2 en art. 6:62 BW.
Dit is art 326 en art 366 sr oplichting en knevelarij.
ART 326 STRAFRECHT we vinden de beschrijving in burger wet boek 3 art 44 lid 3 BEDROG.
We behandeld dit in deel 2 Bedrog is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van
een bepaalde rechtshandeling beweegt door enige opzettelijk daartoe gedane onjuiste mededeling,
door het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te delen,
of door een andere kunstgreep.

Titel XXV. Bedrog
Artikel 326
1.

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het
aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij
door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het
verlenen van een dienst, tot het ter beschikking stellen van gegevens, tot het aangaan van een schuld
of tot het teniet doen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.
2.

Indien het feit wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of
gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.
Knevelarij is het zelfde dat is daar in gelegen een ambtsmisdrijf art 365 en 366 strafrecht
Artikel 365

De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
Artikel 366

De ambtenaar die in de uitoefening van zijn bediening, als verschuldigd aan hemzelf, aan een ander
ambtenaar of aan enige openbare kas, vordert of ontvangt of bij een uitbetaling terughoudt hetgeen
hij weet dat niet verschuldigd is, wordt, als schuldig aan knevelarij, gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
Ook poging is strafbaar art 45 Sr en door vereniging rechtspersoon ook art 51 sr
Titel IV. Poging en voorbereiding

Artikel 45
1.

Poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het voornemen van de dader zich door een begin van
uitvoering heeft geopenbaard.
2.

Het maximum van de hoofdstraffen op het misdrijf gesteld wordt bij poging met een derde
verminderd.
3.

Geldt het een misdrijf waarop levenslange gevangenisstraf is gesteld, dan wordt gevangenisstraf
opgelegd van ten hoogste twintig jaren.
4.

De bijkomende straffen zijn voor poging dezelfde als voor het voltooide misdrijf.

Titel V. Deelneming aan strafbare feiten
Artikel 51
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 samen.
3.

Voor de toepassing van de vorige leden wordt met de rechtspersoon gelijkgesteld: de vennootschap
zonder rechtspersoonlijkheid, de maatschap, de rederij en het doelvermogen.
En dat is dus je recht je vrijheid en je zelfbeschikkingsrecht voor je zelf te bepalen wat jij wil en wat
jij wil doen. en wat je niet wil doen. Dat is dus tevens je mensenrecht in vrijheid te mogen leven.
Art 30 uvrm onvoorwaardelijk.
Daar heeft geen ander zich mee te bemoeien privaatrechtelijk niet en publiekrechtelijk niet. Je bent
een vrij soeverein mens beschermt in je recht van de wet zo je hier de basis van hebt geleerd in dat
recht.
Een ieder word geacht de wet te kennen het is dus niet zo moeilijk niet doden niet stelen niet
dwingen.

