
Juridische kennisgeving in voortdurend pro forma bezwaar Zaaknummer: …………………..

OPZEGGING MACHTIGING BESTUREN
AANGETEKEND

Aan:

Burgemeester in zijn hoedanigheid van voorzitter van college van het gemeentebestuur in vereniging:
Naam burgemeester - Stad ….  KBO nummer …..
De burgemeester vanuit zijn hoedanigheid stelt de directeur(s) in zijn gemeente hiervan in kennis.

Agentschap Binnenlands Bestuur 
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 70
1000 BRUSSEL

Persoonlijk / vertrouwelijk
Let op briefgeheim artikel 29 Grondwet is van toepassing.

WAARSCHUWING!! Lees dit goed, dit is in uw belang artikel 29 Grondwet

Dit bericht is persoonlijk/vertrouwelijk, volgens artikel 29 Grondwet (briefgeheim), en uitsluitend gericht aan de 
geadresseerde. Bent u niet de geadresseerde, gelieve dit document dan met spoed aan de geadresseerde door te geven. U 
bent niet bevoegd dit document te lezen en/of te beantwoorden.

Let op!! Negeert u deze waarschuwing dan wordt uw handelen een feitelijke handeling. Dit wordt in de rechtsdoctrine 
gebruikt als een technische benaming voor menselijke handelingen waar de wet een rechtsgevolg aan koppelt, ongeacht of 
dit rechtsgevolg beoogd is of niet. U pleegt dan een onrechtmatige daad.

De onrechtmatige daad is van rechtswege nietig en vervolgbaar. In privaatrecht rust een aansprakelijkheid op de daad en 
de daaruit vloeiende schade waarop een schadeclaim zal rusten. Indien u dit document aan een geadresseerde onttrekt, 
opent of beschadigt, onbruikbaar maakt of achterhoudt, dan pleegt u verduistering zoals gesteld in artikel 240 
Strafwetboek.

Van:

Voornaam en achternaam
Adres
postcode STAD

In mijn hoedanigheid van toonder,  trek ik,  ondergetekende,  hiermee mijn volmacht in aan uw verenigingen om mij te
vertegenwoordigen  en  mijzelf  te  laten  besturen.  Ik  kan  en  zal  gebruik  maken  van  het  civiel  contract  en  het
contractantencontract  om  mijn  mensenrechten  en  burgerrechten  te  beschermen.  Ik  beroep  mij  op  deze  Juridische
Kennisgeving in voortdurend pro forma bezwaar. Deze Juridische Kennisgeving in voortdurend pro forma bezwaar is gericht
tegen uw ongebreidelde  besluiten,  reglementen en handelen in  strijd  met recht  en wet,  hiermee reken ik  mede het
experimenteren op mensen waarvan de gevolgen onoverzienbaar zijn.

U  neemt  of  u  laat  nemen  vanuit  uw  bestuurlijke  verantwoordelijkheid  beslissingen,  u  heeft  vanuit  uw  bestuurlijke
verantwoordelijkheid beslissingen genomen of u heeft laten nemen besluiten die in vergaande en toenemende mate mijn
(grond)rechten in de wet aantasten. Door deze, als onrechtmatige daden gekenmerkte handelingen, worden mijn rechten
in  termen  van  zelfbeschikking,  vrijheid,  gelijkheid  en  autonomie  steeds  verder  ingeperkt.  Ik  wijs  u  erop  dat  uw
discretionaire  bevoegdheden  door  de  publiekrechtelijke  mensenrechten  worden  begrensd  en  dat  het  samen met  uw
handhavers en contractuelen samenspannen tegen deze rechten daarin ook strafbaar is gesteld in artikel 243 Sw knevelarij,
met  dwang/afpersing  artikel  470  Sw,  schending  grondrechten  artikel  151  Sw  en  dus  ook  privaatrechtelijk  nietig  en
vernietigbaar zijn. Nu ik in aanname mede verantwoordelijk word gehouden voor uw daden en uw handelen oogmerk van
art 322 Sw (deelname aan criminele organisatie) draagt, heb ik de plicht hier melding van te maken conform artikel 30 Sv.
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Dit noodzaakt  mij  tot het u ter hand stellen van deze Juridische Kennisgeving tegen al  uw besluiten maar speciaal  de
besluiten die:

- In het verleden ten nadele van het leven van mij en mijn medemens en onze vrijheid genomen zijn;

- In het heden ten nadele van mijn leven en mijn vrijheid genomen worden;

- In de toekomst ten nadele van mijn leven en mijn vrijheid genomen zullen worden.

Ik stel de volgende selectie uit mijn grieven met de grootst mogelijke nadruk:

1. Het is voor mij niet te accepteren dat u in uw besturen als voorzitter binnen ‘uw’ publieke vereniging gemeente niet-
noodzakelijke,  ongeoorloofde  beleidsregels  ten  uitvoer  laat  brengen  en  deze  laat  handhaven  door  politie  en
contractuele  derden.  De pressie  die hierdoor  op mij  ontstaat  en op mijn medemensen die in de samenleving als
particulieren en ondernemers participeren, maakt het menselijk bestaan voor mij en anderen tot een voortdurende
strijd van ‘overleven’.  Met betrekking tot  bijvoorbeeld ‘uw’ coronamaatregelen,  waarvoor een feitelijke grondslag
ontbreekt, ervaar ik de dreiging verplicht een mondmasker te moeten dragen als een helse werkelijkheid, net als de
dreiging gedwongen te worden tot vaccinatie en ID-tracking. Deze gebeurtenissen in de toekomst jagen mij angst aan,
hetgeen neerkomt op geestelijke marteling conform artikel 3 EVRM welke met uw plannen voorbedachte rade zijn als
gesteld in het strafwetboek 279bis. Dit is werkelijk een terroristische aanslag gericht tegen het volk. Overwegende, dat
terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse handelingen, die het
geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan en dat de komst van een wereld, waarin mensen vrijheid van
meningsuiting en geloof zullen genieten, en vrij zullen zijn van vrees en gebrek, was verkondigd en in wet geregeld dat
het van het grootste belang is dat de rechten van de mensen beschermd worden door de suprematie van het recht,
opdat de mens niet gedwongen worde om in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen tirannie en
onderdrukking.  Als  kennisdrager  van  deze  feiten  en  uw  voornemens  tot  deze  schending  van  mensenrechten,
grondrechten en burgerrechten met nog hardere maatregelen door te zetten in uw dwang en dwaling van recht en
feiten, heb ik ook mijn plicht daarvan tijdig voldoende kennis te geven, hetzij aan de ambtenaren van justitie of politie,
hetzij aan de bedreigde. Ik heb de plicht daar opvolging aan te geven. Door deze kennisgeving is e.e.a. nu ook uw plicht
en het is strafbaar als u opzettelijk nalaat daarvan gelijke kennisgeving te doen conform artikel 29 Sv.

2. Het is voor mij niet te accepteren dat politici ‘kamerbreed’ in belofte van ambtseed rechtsongelijkheid bevorderen
(artikel  11 Grondwet inzake discriminatie) waaronder  wordt  verstaan elke vorm van onderscheid,  elke  uitsluiting,
beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op
voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of
cultureel  terrein of  op andere terreinen van het maatschappelijk  leven,  worden teniet gedaan of  aangetast,  niet
strafbaar zijn. Thans volgens artikel 187 188 Gw zijn alle in strijd zijnde decreten, wetten, besluiten en reglementen
nietig  en  de  Grondwet  kan  niet  geschorst  of  opgeheven  worden.  In  de  beleidsregels  worden  aan  niet-levende
rechtspersonen  meer  rechten  toegekend  dan  aan  levende  mensen.  Met  de  ongeoorloofde  uitvoering  van  deze
beleidsregels  zien  de  levende  mensen  hun  mensenrechten  grof  geschonden  worden  -  waaronder  ook  mezelf.
Dwingende, door bedreiging met geweld onontkoombare, maatregelen van overheidswege veroorzaken grote sociale,
psychische  en  economische  problemen.  De  zogeheten  coronamaatregelen  waar  ‘uw’  vereniging  ook  gretig  aan
meewerkt, zijn hier een voorbeeld van: het onweerlegbaar (wetenschappelijk), sluitend bewijs om de noodzaak van
deze maatregelen rechtmatig te kunnen opleggen ontbreekt tot op heden.

3. Het  is  voor  mij  niet  te  accepteren  dat  kiesgerechtigden  bij  de  in  het  ‘democratische  proces’  gekozen
vertegenwoordigers  niet  meer  kunnen  aangeven  of  zij  het  wel  of  niet  eens  zijn  met  de  handelingen  die  de
volksvertegenwoordiger  van  hun  keuze  doet  of  gaat  verrichten  of  met  de  besluiten  die  uit  deze  handelingen
voortkomen.  De  realiteit  is  namelijk  dat  verkiezingsbeloften  nauwelijks  meer  worden  nagekomen,  terwijl  de
machtiging (de stem) juist op deze beloften was gebaseerd. Dit gaat in tegen de ambtseed, integriteitsbeginselen en
ambtsplichten die ook u en uw college heeft.

4. Het is voor mij niet te accepteren dat niets gedaan wordt tegen de instandhouding van het systeem van schuldslavernij
(creatie van geld uit het niets en daar rente voor vragen) waarin het Belgische volk door misleiding, listige kunstgrepen
en bedrog (art.496 Sw) al generaties lang wordt afgeroomd van zijn toegevoegde waarde. Dit is een ernstige vorm van
slavernij (art. 4 UVRM) dan wel mensenhandel, hetgeen ook in België strafbaar is onder artikel 136 ter Sw.

Weten is nu geweten.

Het voorgaande laat zien dat het voor mij moeilijk en moreel verwerpelijk is om u en uw organisaties op welke wijze dan
ook nog langer te steunen of te erkennen. Met de huidige kennis die ik van uw praktijken en die van uw handlangers bezit,
heb ik ervoor gekozen om mijn uitgebrachte stem en machtiging op gemeentelijk,  provinciaal  en landelijk niveau in te
trekken, met als gevolg dat niemand meer voor of namens mij mag handelen. Ik ben het hoogste gezag over mezelf en
neem met het terugtrekken van mijn stem c.q. machtiging het autonoom en volledige gezag over mezelf terug Sui Juris, zo
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ook in mijn bevoegdheid om dit gezag onverhinderd uit te oefenen. Dit geldt namelijk ook over het gezag over mijn eigen
kinderen (indien van toepassing).

Het volgende verklaar ik aan u:

Artikelen Juridische Kennisgeving in voortdurend pro forma bezwaar

1. Ik heb de hoogste macht in het bepalen van mijn wil, hierbij  gebruikmakend van mijn rechten in termen van
zelfbeschikking, autonomie en gelijkheid. Wanneer ik geen rechten van anderen schend of schade toebreng, ben
ik hier volledig vrij in.

2. Ik  heb  de  hoogste  bevoegdheid  om  vanuit  mijn  rechten  in  privaatrecht  te  handelen  en  hoef  daarin  uw
dienstbaarheden niet te dulden. Ik hoef niet aan uw organisatie dienstbaar te zijn. Artikel 20 UVRM stelt dat
niemand mag gedwongen worden om tot een vereniging te behoren.

3. Ik  ben de  gewettigde  eigenaar  en  gebruiker  van  mijn  juridisch  handelsinstrument,  rechtssubject  persona  op
familienaam, als wel is dit mijn gebruikersrecht; artikel 3-4 BW en eenieder heeft waar hij zich ook bevindt het
recht om als persoon erkend te worden voor de wet conform artikel 6 UVRM. 

4. Het is aan mij en aan niemand anders om mezelf te besturen of om mij samen met anderen te besturen. Dwang
met vereniging mee te doen is een schending van mijn mensenrecht artikel 20 UVRM welke onvoorwaardelijk is
onder artikel 30 UVRM en strafbaar in strafrecht bij inbreuken op dit recht. Niemand zal in slavernij of horigheid
gehouden worden. Thans dien ik vast te stellen dat dit reeds meerdere keren is voorgevallen in uw gemeente
onder uw besluiten.

5. Ik  sta onder  geen beding enig mandaat,  enige bevoegdheid of  enige machtiging af  aan een publiekrechtelijk
lichaam, een persoon c.q. rechtspersoon, een organisatie, een politieke vereniging een stichting of welke andere
juridische entiteit dan ook, waaruit rechtsgevolgen voortvloeien die mijn vrijheid  en die van mijn kinderen als
mens beperken anders dan bij mijn uitdrukkelijke vrije wil (artikel 1108 BW) op schrift met naam en toenaam en
juist ondertekend zoals de wet dit voorschrijft.

6. Ik  verleen  aan  niets  en  niemand  het  recht  om  mij  vanuit  algemene  bestuurlijke  regelgeving  van  clubs  of
verenigingen c.q. bedrijven verplichtingen op te leggen die mijn publiek- en privaatrechtelijke rechten schenden
zoals gesteld in artikel 30 UVRM onvoorwaardelijk.

7. Ik verleen aan niets en niemand het recht om mij als natuurlijk persoon te dwingen, dus buiten mijn vrije wil te
bewegen  tot  het  aangaan  van  overeenkomsten,  het  afnemen  van  dienstverlening  en/of  het  verrichten  van
betalingen.

Dit is mijn beslissing en niemand anders kan of zal deze beïnvloeden

Bezwaar maak ik bij voortduring, aangezien mijn levenstijd van 24 uur per dag en 365 dagen per jaar ontoereikend is om
afdoende kennis te nemen van alle besluiten en reglementen die uw organisatie, vereniging, stichting of bedrijf neemt,
voornemens is te nemen of reeds heeft genomen. Redelijkerwijs kan niet van mij worden gevraagd om al die besluiten in
volledigheid te lezen, volgen, bij te houden, te begrijpen en verstaan om op weloverwogen wijze ‘tijdig’ bezwaar op al die
besluiten te kunnen maken. Mijn stilzwijgen geeft u uitdrukkelijk géén recht een inbreuk te maken op mijn recht of uw
discretie van bevoegdheid daarin te schenden in uw onbehoorlijk bestuur en schendingen van fairplay beginselen. De helft
+ 1 heeft géén recht het recht van anderen te schenden, als twee wolven en een schaap die ‘democratisch’ besluiten wat er
gegeten zal gaan worden… Die machtiging heeft u of uw opvolger geenszins.

Mijn ‘voortdurend bezwaar’ is niet alleen van toepassing op alle besluiten die uw organisatie, vereniging, stichting of bedrijf
neemt en/of voornemens is te nemen. Zij geldt tevens ten aanzien van alle besluiten die in het verleden zijn genomen.
Besluiten waarop ik volgens u vrijheid van menig in verenigingsregeltjes destijds bezwaar had moeten maken, wat ik door
onwetendheid  niet  heb  gedaan,  schaden  mijn  belang  tot  op  vandaag  de  dag.  Het  is  mij  erom  te  doen  alle  tijd  en
gelegenheid te hebben om te identificeren welke besluiten uwerzijds mij materieel en immaterieel in mijn persoonlijke
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levenssfeer benadelen of benadeeld hebben, opdat ik de verantwoordelijken hiervoor alsnog hoofdelijk verantwoordelijk
en/of persoonlijk aansprakelijk kan stellen.

U heeft geen jurisdictie over mijn competentie van mijn vermogensrecht in macht van mijn rechtsbevoegdheid. Dat is
mijn autoriteit in autonomie van mijn jurisdictie.

Ingevolge  verklaar  ik  al  uw  rechtshandelen  in  uw  (mede)besturen  nietig  aan  de  hand  van  artikel  1109  BW  i.v.m.
toestemming en artikel 1110 BW dwaling. Door deze intrekking met terugwerkende kracht op dwaling stel ik mij  aldus
levenslang veilig tegen uw persoonlijke vrijheid van meningsuiting aanname dat u namens mij met gebruikmaking van mijn
burgerlijke identiteit onder familienaam nog langer ‘mag besturen’.

U heeft de plicht om uw opvolger(s) (burgemeester) maar ook directeur(en) van uw gemeente en ambtenaren van deze 
juridische kennisgeving in kennis te stellen.

Art. 4 BW: ‘iedere Belg heeft het genot van de burgerlijke rechten’
Art. 8 UVRM: ‘Eenieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen 
handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet’
Art. 10 Gw: ‘Er is in de Staat geen onderscheid van standen. De Belgen zijn gelijk voor de wet’

Weten is nu geweten

Aldus in drievoud opgemaakt en ondertekend te STAD op DATUM

Toonder voor- en achternaam

Handtekening

4


