
Is er wel een zaak tegen mij de Mens Rob Brekel die bekend staat bij de illegale Bilderberg 
NGO bedrijf als Menselijke rechtsvorm R.T.G. BREKEL.

De kracht van het woord, ik heb er dankbaar gebruik van gemaakt, want het zet de mensen aan het 
denken, nooit een Dode Rechtspersoon of als Dode Menselijk Rechtsvorm, doden kunnen over het 
algemeen niets, als er geen fraude in het spel is van Entiteit verwisselingen. 

Wat wordt mijn Menselijke Rechtsvorm verweten? 

Ik als bezorgde Vader en Opa van twee kleinkinderen probeer mensen wakker te schudden om het 
Bio-Wapen wat als Vaccin door de Leugenachtige Politiek aan de bevolking wordt aangeprezen.

Hier is dus kwade opzet is het spel om de wereldwijde GENOCIDE in opdracht van Wereld 
Economisch Forum en de Machtselite door te voeren om zoveel mogelijk mensen te vermoorden.

Daar in de niet bestaande staat Nederland een bestuursvorm is die op 18 mei 1940 is ingevoerd als 
Provincie van Duitsland, dit ook na de capitulatie van het toenmalige Duitse Leger nooit het 
zelfbestuur van het Land meer terug gegeven is.

De illusie van soeverein zijn, is gestopt toen Napoleon de democratisch gekozen grondwet van 1798
de Bataafse Republiek buiten werking is gezet in 1801, door het annexeren van de Bataafse 
Republiek.

In een E-mail naar de Burgemeester van Uithoorn en zijn zoon heb ik gepoogd de zoon van het idee
af te brengen om zelfmoord die door zijn vader wordt aangeprezen tegen te houden.
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Beste NSB ratten het gaat er om spannen, hulp
aan de Genocide betekend R.I.P. voor jullie.

Ten eerste, ik spreek in meervoud, terwijl deze burgemeester toch echt alleen is.
Hoeveel NSB ratten zijn er dan na hem nog over?
Heb ik gesteld dat ik 67 jarige met een gebroken rug in 2009 hun dood ga bewerkstelligen?
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Mocht het rechtssysteem echt nog in takt zijn, wat het duidelijk niet meer als, maar nu een 
onderliggend bedrijf is van de niet bestaande Koninkrijk der Nederlanden als Stateloze staat.

Wetboek van Strafrecht

Artikel 285 Sr lijkt dan ook 100% toepasbaar voor Pieter J Heiligers zijn misdaden. Het is maar een
kwestie van perceptie van de realiteit die men wil zien als feiten die men in eigen voordeel wil 
uitleggen, een uitspraak op bestelling dus, van een systeem zonder rechtsgeldigheid.

Wie is Pieter J Heiliegers?
Pieter Johannes (Pieter) Heiliegers (9 januari 1963) is een Nederlands politicus. Hij is sinds 24 
januari 2019 burgemeester van de gemeente Uithoorn. Eerder was hij burgemeester 
van Haarlemmerliede en Spaarnwoude (2013-2019). Hij is lid van de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie (VVD).

Politieke loopbaan[bewerken | brontekst bewerken]
Van 2009 tot 2010 was hij de fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Haarlem. In april 
2010 werd hij daar wethouder voor Financiën, Bedrijfsvoering en Cultuur. Op 28 juni 2012 nam hij als 
VVD-wethouder de politieke verantwoording. Hij diende zijn ontslag in vanwege het kritische 
onderzoeksrapport over de periode 2006-2011 inzake het dossier 'Zijlpoort', een nieuw onderkomen 
voor gemeenteambtenaren. Op 11 december 2012 werd zijn benoeming tot burgemeester 
van Haarlemmerliede en Spaarnwoude bekend gemaakt. Deze functie heeft hij tot 1 januari 2019 
vervuld. Per die datum is de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude gefuseerd met de 
gemeente Haarlemmermeer.

Vanaf 1 maart 2018 vervulde Heiliegers naast het burgemeesterschap voor Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude de rol van waarnemend burgemeester van Uithoorn. Per 24 januari 2019 is Pieter 
Heiliegers door de kroon benoemd als burgemeester van Uithoorn.

De Link met: https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2012197214-RKC-Rapport-
De-prijs-van-Zijlpoort1.pdf

Daar het een VVD feestje betreft kun je ook opzettelijke verwarring en wegsluizen van openbare 
gelden verwachten, corruptie is hun handelsmerk. Mensen die de € 1000 van Rutte hebben 
ontvangen denken er mogelijk anders over, of het kwartje van Wim Kok.
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         Artikel     285  
1Bedreiging 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.

2Indien 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.

3Bedreiging met een terroristisch misdrijf wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of      
geldboete van de vijfde categorie.
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De Gemeente heeft in 2008 een koopovereenkomst met ontwikkelaar Fortress gesloten, die op 
wezenlijke onderdelen afwijkt van de intentie van het raadsbesluit van februari 2007. Deze 
afwijkingen kunnen worden verklaard door het feit dat de ontwikkelaar in financiële problemen 
verkeerde. Het is de vraag of de gemeenteraad zich hier expliciet van bewust was. Met de 
vooruitbetaling koos het college voor zekerstelling van het pand voor de Gemeente, waardoor de 
coalitieafspraak niet in gevaar kwam. Het is niet duidelijk wie behalve de wethouder de 
onderhandelingen over aanpassing van het betaalschema heeft gevoerd en er is geen onderbouwing 
voor de hoogte van het bedrag van € 17 mln. De hoogte van het bedrag stond niet in relatie tot de 
tegenprestatie van de ontwikkelaar en de waarde van het pand. De renteopbrengst (€ 1 mln.) was 
onder meer nodig voor de te compenseren btw

In de door Fortress gedomineerde contractformulering zijn er geen werkbare boeteclausules en 
sancties opgenomen richting de projectontwikkelaar. Hierdoor kon in 2009 het koopcontract niet 
worden ontbonden: het contract bevatte geen bepalingen op basis waarvan wanprestatie door 
Fortress kon worden aangetoond. De Gemeente had weinig ruimte om Fortress juridisch hard aan te
pakken. Bij een eventueel faillissement gevolgd door gedwongen verkoop liep zij het risico een 
verlies van € 4 – 8 mln. te lijden omdat de waarde van het pand niet in verhouding stond tot de al 
betaalde € 17 mln. De noodgreep van het college om door de aanbetaling zowel het pand voor de 
Gemeente te behouden als de voorziene tekorten te compenseren bracht de Gemeente in een 
ongemakkelijke positie toen bleek dat hoe zwak de financiële positie van Fortress was.

In het project Zijlpoort is bij aanvang het risicomanagement niet uitgevoerd conform de richtlijn 
fysieke projecten of andere algemeen geaccepteerde richtlijnen voor risicoanalyse van grote 
projecten. Vanaf de mededeling van Fortress over haar slechte financiële positie zijn er stappen 
gezet in de goede richting. Door de gestructureerde projectaanpak en de contractwijzigingen is er 
sinds medio 2011 maximale gemeentelijke sturing dit project. Er zijn geen aanwijzingen dat de 
gemeenteraad eerder actief is geïnformeerd over de belangrijkste risico’s. Er was destijds schijnbaar
geen openheid en transparantie ten aanzien van het delen van risico-informatie met de 
gemeenteraad. De risicoanalyse van mei 2011 is een goede basis voor risicobeheersing. De 
resultaten hiervan zijn gecommuniceerd met de gemeenteraad. 

Het Politiek kartel zorgt goed voor zijn poortwachters voor Corrupt NGO fraude bestuur.

In april 2010 werd hij daar wethouder voor Financiën, Bedrijfsvoering en Cultuur. Op 28 juni 2012 nam 
hij als VVD-wethouder de politieke verantwoording. Hij diende zijn ontslag in vanwege het kritische 
onderzoeksrapport over de periode 2006-2011 inzake het dossier 'Zijlpoort', een nieuw onderkomen 
voor gemeenteambtenaren. Op 11 december 2012 werd zijn benoeming tot burgemeester 
van Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

Je zou kunnen zeggen dat hij een doorgewinterde bestuurder is die mensen kan motiveren.
Dus ook intelligent genoeg zou kunnen zijn om mijn E-mail beter te begrijpen.

https://mobile.twitter.com/heiliegers/status/1399766829388738561
Pieter Heiliegers

@heiliegers
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Mooi bericht voor Uithoorn/DeKwakel/Aalsmeer/Kudelstaart/A’veen-Zuid…Volgende maand is 

het de bedoeling dat in ons gebied een nieuwe 

@GGDAmsterdam

vaccinatielocatie komt. Op 7 minuten met de auto > Bovenkerkerweg. Goed voor de vaccinatie- 

#opkomstbevordering #Covid19.         6:36 p.m. · 1 jun. 2021·Twitter for iPhone

Aanzetten tot zelfmoord via een medisch experiment in Doctor Jozef Mengele stijl is verboden.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geneefse_Conventies 
Deze zal berecht worden via een Neurenberg Code 2.0 Tribunaal.
Als is de Covid leugen nog zo snel de waarheid achterhaald hem wel: 
https://vicgeorge.net/spanish-high-court/  

SPAANS HOOG HOF BEVESTIGT DAT COVID-19 NIET BESTAAT  
10 oktober 2021 - Spaanse Hooggerechtshof

Spanje is het 9e land dat de minister van Volksgezondheid voor de rechter daagt en vraagt om 
BEWIJS dat het COVID-19-virus bestaat. Alle ministers van Volksgezondheid hebben echter NIET 
met het bewijsmateriaal kunnen komen omdat het virus NIET BESTAAT.

De Spaanse minister van Volksgezondheid was niet eens aanwezig op de hoorzitting. In plaats 

daarvan stuurde de minister een brief waarin hij uitlegde dat er GEEN BEWIJS voor het bestaan 

van het virus kan worden gevonden.

Het is gemakkelijk te begrijpen waarom geen enkele politicus ooit het bewijs kan leveren: COVID-

19 werd jaren geleden GEPATENTEERD nadat het in een laboratorium was vervaardigd.

Met andere woorden, COVID-19 is een BIOWAPON . Dat schendt wereldwijde VERDRAGEN 

OVER BIOLOGISCHE WAPENS en de Code van Neurenberg .

Elke overheidsfunctionaris die bewijs laat zien dat het virus jaren geleden GEPATENTEERD IS, zal

TOEGELATEN dat GENOCIDE wereldwijd voorkomt. ALLEN die betrokken zijn bij deze 
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KWADE, vervelende zaak zullen dan moeten worden GEARRESTEERD . Ze zullen naar 

Neurenberg-achtige processen gaan en zullen ER NIET LEVEND UITKOMEN ALS ZE 

SCHULDIG WORDEN BEVONDEN .

De betrokkenen zijn de grote farmaceutische bedrijven, vermogensbeheerbedrijven, politici, artsen, 

verpleegkundigen, leraren en iedereen die het Covid-verhaal promoot, zoals de promotors van de 

Nieuwe Wereldorde.

Bewijs van het Spaanse Hooggerechtshof
Aangezien nu BEWEZEN is dat het virus NIET BESTAAT, stel dan deze vragen:

 Waarom de maskers?
 Waarom de sociale afstand?
 Waarom de lockdowns?
 Wat zit er in de prikken?
 Waarom het verlof?
 Waarom het politiegeweld?
 Waarom de overheid mandaten?

Australië heeft nu zijn minister van Volksgezondheid die daar over dezelfde kwestie naar de 

rechtbank gaat. Maar nogmaals, er zal geen bewijs worden geleverd.

Het vervelende van deze rechtszaken is dat de achterbakse, oplichtings-, leugenachtige, 

diepgewortelde reguliere staatsmedia weigert ze te rapporteren. Als gevolg hiervan zullen de 

eigenaren en bazen van die KWADE outfits - CNN, MSNBC, FOX, BBC, ABC, Spaanse TV, enz., 

en ALLE krantenbazen en redacteuren - ook worden BELADEN met GENOCIDE.

Dit is het, mensen. De dag des oordeels komt voor deze kwaadaardige klootzakken.

Hier is nog een video over dit onderwerp van het Spaanse hooggerechtshof:

Wat kan nu gesteld worden. Wie zijn de echte slachtoffers?
Alle mensen die een Dodelijke injectie genomen hebben, door de misleiding van de Politiek en 
globalisten.

Mark Rutte, Hugo de Jonge hebben met behulp van visuele uitzendingen met een zwaai tante op de 
achtergrond de ernst willen uitbeelden om het aantal slachtoffers te optimaliseren.

Mogelijk ook alle Rechters die denken dat ze voor een legale staat Koninkrijk der Nederlanden 
werken.

Weet dat je eigen bedrijfsorganisatie jullie heeft aangezet tot zelfmoord op valse gronden.
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Zelf leren DENKEN

Deze stelling maakt het duidelijk.

Ik heb een klokhuis van een Appel, die ik verkoop voor €25 aan een jurist.
Mijn argument is dat je er verstand van krijgt.

De Jurist meld zich de volgende dag, zeg voor de €25 had ik wel 150 appels kunnen kopen inclusief
het klokhuis met de zaden, als ik deze in de grond plant heb ik een overvloed aan Appels in de 
toekomst.

Mijn stelling is dus uitgekomen, het werkt men is gaan denken met welke gevolgen we hier te doen 
hebben.

Waarom dan niet eerst denken als het om je gezondheid gaat?
Het kritiekloos aannemen wat er aan propaganda van globalisten wordt verteld is uiterst dodelijk.
Binnen 2 a 3 jaar zal iedereen sterven die de Kill-Shot genomen heeft, als er geen remedie voor 
komt om de GENOCIDE ongedaan te maken.

Wat is de werkelijke aanleiding om GENOCIDE te plegen op de wereldbevolking?

Het Geldsysteem is op zijn einde, daarom wil met de Great Reset

De Grote Reset (in het Engels: Great Reset, ook wel de Grote Herstart) is een voorstel van het World Economic 
Forum (WEF) om na de corona plandemie de wereldeconomie duurzaam opnieuw op te bouwen.

Hoe werkt het creëren van een illusie in de Fiat geldschepping?

Als we ooit de Bataafse republiek geweest zijn, moet dat ook voor de toekomst weer mogelijk zijn 
om 100% soeverein te zijn als voor de inval van Napoleon.

Dan ga je denke hoe kun je dit uitbeelden, en geeft voorstellen tot ontwerpen om een Nieuwe 
Bataafse vlag te maken.

Ca 700 mensen hebben uit verschillende voorstel ontwerpen een keuze gemaakt.
Een Land met een vlag heeft ook een munt nodig.

Voor een bedrag van ca €7 heb ik de Bataafse Republiek Coin op Lobstr gemaakt.
Begin waarde 0,000001 XLM,  1 XLM = ca €0,32 , om de Coin te kunnen maken heb ik 20 XLM 
betaald vanuit mijn Lobstr account.

Zo ondeugend als ik ben heb ik met mensen afgesproken deze te gaan kopen voor 0,002 XLM.
Wat de prijs in mijn Lobstr account door het plafond liet gaan.

Bij de eerste verkoop van de Bataafse Coin voor 0,000001 hebben een paar mensen deze ook 
gekocht met de gedachten dat ze er veel aan gaan verdienen.
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Een persoon heeft deze Bataafse Coin voor 1,8 XLM aangeboden, en deze via een afspraak door 
een ander laten kopen, deze is weer terug gezakt naar 0,5 XLM.
Dit is natuurlijk bedrog, zoals het bij de banken en Wall Street ook gebeurd.

Het is natuurlijk zaak om fraude of financiële manipulatie aan te tonen als er geen tegenwaarde 
tegenover staat van geldcreatie. 
Dan is het zinvol om dit proberen te evenaren, om vanuit Lucht een fictieve waarde te creëren. 
Hierbij werden mijn stoutste dromen overtroffen.

Het is natuurlijk wel zaak dat we over onze toekomst na moeten denken als het bestaande zieke 
systeem in elkaar is gestort.

De verandering kan er pas komen als de misdaad organisatie die GENOCIDE plegen worden 
verwijderd door het leger.
Het Leger heeft immer de taak de bevolking te beschermen.

  
Als ik nu mijn eigen handelsvolume had willen verkopen om snel XLM te krijgen zou ik dit in 10 
stappen hebben kunnen verkopen via de Swap Assets 
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Dan had dit voor mij 10 x 48,889 XLM opgeleverd = 488,89 XLM met maar 20 XLM inleg in het 
begin als ik ze verkocht zou hebben.

Ook Lobstr is bij verkeerd gebruik een valkuil voor financieel bedrog, er moet een beteren definitie 
komen hoe je een toekomstige munt wil invoeren en waarborgen met grondstof gedekte waarden 
zoals Goud.  Je moet ook geen munten bij kunnen maken als deze niet door een tegenwaarde gedekt
zijn. 
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De illusie van Geld zet mensen aan tot corruptie, want het geld heeft geen waarde omdat het juist 
uit lucht is gemaakt, en de bevolking opzettelijk in een fictieve schulden wil blijven gijzelen.

De Politiek is hier een onderdeel van de geldschepping op basis van fraude. 
Massa Manipulatie via MK Ultra dat door Doctor Mengele is uitgevonden, hersenspoelen om een 
valse realiteit voor waarheid aan te nemen.

De MSM is mede schuldig voor het promoten van GENOCIDE. 
Als je terug denkt aan het klokhuis van de appel, bedenk dat we allemaal slachtoffer zijn voor wat 
ons wordt aangedaan.

Ook de sufferds die GENOCIDE promoten doen dit mogelijk uit een valse overtuiging sociaal te 
zijn, maar geen besef hebben wat zij hebben gedaan, of zich hebben laten aandoen door onderlinge 
massa hysterie aangezet door het Plan van Bill Gates in samenwerking met NGO regeringen en 
WEF.

In plaats van onbevoegd recht te willen spreken, zou het zinvol zijn in hoeverre men zelf schuldig 
en slachtoffer is van deze Fake Covid affaire.

Het veroordelen door een ongeldig ziek systeem is een misdaad, of ik veroordeeld wordt is geheel 
niet van belang, met de invoering van GESARA zal ik door het leger bevrijd worden.

Bij een mogelijke rechtszaak tegen mij verzoek ik in het licht van openheid en transparantie veel 
mensen te mogelijkheid te geven om deze rechtszaak bij te wonen, waardoor en ook toestemming 
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voor een Live-streaming mogelijk moet zijn om mensen in het land die gebukt gaan onder deze 
onwettige misdaden van de niet bestaande Stateloze Staat Koninkrijk der Nederlanden.

Ik ben erg benieuwd hoe GENOCIDE door het Crimineel kartel tegen de bevolking goed gepraat 
gaat worden?

Daar de rechtsgang zijn beloop moet hebben, is het een optie dat ik me door het VS leger met de 
SHAEF wetgeving mezelf in bewaring laat nemen om niet de rechtsgang te kunnen verstoren door 
niet voor de Rechter te verschijnen, als de uitdrukking Rechter nog past in het verhaal wat ik in 
meerdere documenten heb beschreven.

Daar we geen geldig rechtssysteem hebben, is dan de grondwet en wetten van de VS van 1776 op 
mij van toepassing?

Daar dit een zeer ernstige kwestie betreft eis ik omgekeerde bewijslast om mijn bevindingen van 
onrecht te weerleggen.

Een verdachte is pas schuldig als zijn schuld bewezen is, het sturen van een E-mail die geen 
moorddreiging is lijkt me dan ook erg mager, zeker nu ik heb kunnen aantonen welke slachting er 
op de bevolking tot nu toe als is aangericht waar ook de burgemeester van Uithoorn aan 
meegewerkt heeft.

Dan de vraag die nooit gesteld is, waarom ik Hem een mail gestuurd heb wat was de drive door wie 
ingegeven.

De Ex van deze Burgemeester heeft me om hulp gevraagd, om haar zoon te weerhouden van de 
GENOCIDE prik.

Ik heb van haar alle info en foto’s ontvangen met het adres van de zaak in Haarlem, met het verzoek
om met haar zoon een gesprek aan te gaan.

De Dochter van de Ex van de Burgemeester vroeg haar of zij iets wist van de rare E-Mails die hij 
had ontvangen.

Dit heeft deze Ex ontkend tegen haar dochter, waarop ik om geen conflict met haar dochter te 
krijgen, heb gezegd dat haar moeder niet op de hoogte was van mijn acties alle 
verantwoordelijkheid op me genomen had.

Daarom is deze Ex ook mijn opdrachtgever om de E-Mail te sturen.
Maar kun je het een moeder kwalijk nemen als ze haar kinderen wil beschermen die onder invloed 
van Pieter J Heiliegers staan?

Zijn ouders die hun kinderen willen beschermen dan schuldig als ze een misdaad tegen hun 
kinderen willen voorkomen?

Pieter J Heiliegers had haar immers bedreigt, ik ga je terugpakken over een van onze kinderen, zou 
je niet verwachten van zo een keurige VVD burgemeester met een twijfelachtig verleden die zijn 
zoon tot zelfmoord aanzet. 
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Het lijken me teveel toevallen die deze misdaden willen beschermen door het NGO Bilderberg 
Hitler Kabinet onder leiding van Mark Rutte en zijn Genocide bende, met directeur Willem 
Alexander von Amsberg als stadhouder van bezet voormalig Nederland.

De Mens Rob Brekel die nooit gekozen heeft om een fictief rechtspersoon toebedeeld te krijgen bij 
mijn geboorte. R.T.G. BREKEL is een creatie om mijn door GOD gegeven vrijheid te ontnemen als 
Mens.

Door een corrupt systeem tot onderdaan gedwongen waar ik dan Burger genoemd wordt om borg te 
staan voor de misdaden die me door het corrupt systeem aangedaan zijn.
Voor misdaden die in niet gepleegd heb.

Artikel 120

De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en 
verdragen.

Hoe kan het zijn, dat lang nadat de grondwet vervallen is per 13 mei 1940 deze alsnog is 
gewijzigd door niet legale wetgevers uit de politiek, dit ruikt naar opzettelijke dwaling.

Hartelijke groet Rob Brekel.
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Het zal toch niet een berekende wijziging zijn om de misdaden van de daders vrijuit te 
laten gaan? 

Gepleegd door misdadige wetgevers van een Stateloze staat en niet bestaand koninkrijk

Ingangsdatum:
20 april 2016

Tweede Boek. Misdrijven
Titel XIX. Misdrijven tegen het leven gericht
2.

Hij die opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam is of hem de middelen daartoe 
verschaft, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten 
hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. Artikel 293, tweede lid, is van 
overeenkomstige toepassing.

1.

Hij die opzettelijk een ander tot zelfdoding aanzet, wordt, indien de zelfdoding volgt, 
gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde 
categorie.

Artikel 294

https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel294
https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/boek2/titel19
https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/boek2
https://maxius.nl/zoeken/ministerie::veiligheid-en-justitie
https://maxius.nl/zoeken/wetsfamilie::wetboek-van-strafrecht
https://maxius.nl/zoeken/regeling::wet
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