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In brochure 864 “Het morele failliet van de gemeente Putten”
staat uitgebreide informatie over deze kwestie.

Het is beter onrecht te lijden, dan onrecht te doen.
Onrecht doen, is het grootste van alle kwaad. (Socrates)
Wie onrecht bedrijft verkrijgt een schijnbaar voordeel. In
werkelijkheid brengt hij echter niet alleen schade toe aan anderen,
maar ook aan zijn eigen ziel.
Hier volgt een vraag aan de gemeente Putten
Hoe groot is de ‘misdaad’ of zijn de ‘misdaden’ van ons als
oprichters van de Veluwse Israel Vrijstaat en stichting Natuur
Getrouw?
Onze ‘misdaden’ schijnen zó onnoemelijk groot te zijn in de ogen
der ambtenaren van de gemeente Putten zodat men ons
torenhoge dwangsommen heeft opgelegd die men wil innen via
een executoriale veiling van ons bosperceel aan de Ridderwal
hoek Pasdijk in Putten.
Waarin bestaan volgens de gemeente Putten onze ‘misdaden’?
De dwangsommen zijn ons opgelegd voor het zonder vergunning
plaatsen van een bruggetje over een greppel van simpele
boomstammen met plankjes erop geschroefd. En voor het
plaatsen van enkele zitbankjes in het bos, en voor het renoveren
van de bestaande kikkerpoel, waarvoor volgens officiele
documenten van de provincie Gelderland géén vergunning nodig
is. Het zand dat vrij kwam uit de kikkerpoel hebben wij over
oude boomstronken gegooid zodat er een heuveltje ontstand, en
ook dat blijkt een ‘misdaad’ te zijn volgens de gemeente Putten.
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Bestaande paden hebben wij ontdaan van allerlei wildgroei en er
houtsnippers -die van afgewaaide takken zijn gehakseld- erop
gestrooid, en ook dat schijnt een grove ‘misdaad’ te zijn geweest.
De hoogtes van de dwangsommen zijn niet mis. Wie bepaalt
echter de hoogte van de dwangsommen? Waarom zijn dergelijke
dwangsommen abnormaal hoog in vergelijking met
verkeersovertredingen en andere boetes? Men kan beter door
rood stoplicht rijden en andermans levens in gevaar brengen dan
in je eigen bos wat opknapwerkzaamheden verrichten, dat levert
tenminste niet zulke extreem hoge boetes op!
Vervolgens de vraag wat de gemeente Putten met de geïnde
dwangsommen doet? Zie onderstaand bericht:
Putten: Opgelegde lastgevingen in domein van ruimtelijke
zaken, periode maart 2010 – december 2013 728 stuks.
Ingevorderde dwangsommen €833.260,00
Vindt de gemeente Putten het etisch/moreel verantwoord om
als christelijke SGP-gemeente dwang op burgers uit te oefenen
en dwangsommen te innen? En dat voor meestal luttele en
onnozele zaken! Weet u als gemeente dat uw

Heksenjacht tegen ons ons al meer dan 10.000,-- euro
heeft gekost o.a. aan advocaatkosten, en dat voor de
grote onzinnigheden van de gemeente-ambtenaren
om dwangsommen te eisen voor houtsnippers,
bruggetjes, kikkerpoelen waarvoor geen vergunning
vereist is, etc ?????? Dit is toch God-geklaagd !!! En
laat de gemeenteraad en B&W dit straffeloos
doorgang vinden in het komende jaar 2016 ?
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Ontvreemding van de twee schaftketen op grond van een
Wabowetsartikel wat zeer onduidelijk is, waaronder de ambtenaren
van de gemeente Putten de mobiele schaftketen rekenen als
bouwwerken waarvoor een vergunning nodig zou zijn. Wat een
klinkklare grote onzin en wat een zelfbedrog om op deze wijze
burgers hun rechten en goederen af te pakken onder het mom van
de wet. De Arbowet gebied juist dat er schaftgelegenheid aanwezig
moet zijn in het bos wanneer daar werkzaamheden plaatsvinden,
volgens de Stigas, voorheen Arbeidsinspectie.
En dan de
gereedschappen die in de schaftketen aanwezig zijn, die eigendom
zijn van derden wil men niet vrijgeven om plausibele redenen. De
schaftketen kunnen wij terugkrijgen tegen zeer hoge kosten van o.a.
opslag en transport. Ook dit is God-geklaagd! De gemeente Putten
zal hiervoor in het Godsoordeel zwaar voor worden gestraft !

Bezwaar tegen Dwangsommen
De aan de burgers opgelegde regels vallen onder de noemer ‘dwang’, wat
lijnrecht of diametraal staat tegenover vrijheid. Zie defintie Wikipedia:
Dwang Geweld. Met gebruik van geweld iemand dwingen iets te doen,
iets niet te doen of iets te dulden. In het civielrecht geldt dat
overeenkomsten en andere rechtshandelingen die onder invloed van
dwang tot stand zijn gekomen vernietigbaar zijn. Dwang hoeft niet door
de tegenpartij zelf uitgeoefend te worden, maar kan ook door een derde
geschieden. Gevonden op http://bellevueholidayrentals.com/juridisch/
dwang de dwang zelfst.naamw. (m.) Uitspraak: [dwɑŋ] wat je doet om
iemand iets te laten doen wat hij of zij niet wil
Voorbeelden: `dwangarbeid`, `onder dwang medicijnen
toedienen`Synoniem: pressie © Kernerman Dictionaries.
SpellingCorrect gespeld: ' Gevonden op
http://www.woorden.org/woord/dwang
Dwang betreft coërcitie, compulsie, intrusie en pressie. De extreem hoge
dwangsommen die door gemeenten vanuit natte vingerwerk aan burgers
worden opgelegd vanwege zogenaamde illegale bouwsels zijn dan ook
niet rechtsgeldig en dienen vernietigd te worden. De tweede hoofdstad in
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Nederland van de refo-cultuur –de gemeente Putten- heeft het
gepresteerd om 833,260,00 euro te innen, zie hiervoor. Dwang druist
tegen alle mensenrechten in en behoort tot slavernij. Dwangsommen
vormen diefstal, roof en plundering, zoals de roofridders tijdens de
Middeleeuwen de arme boeren plunderden. Zo hebben wij het althans
ervaren.

Wikipedia: Slavernij is een toestand waarin een mens eigendom is van
een ander[1] of als zodanig wordt behandeld. Slavernij komt nog op veel
plekken in de wereld voor, hoewel het in de hele wereld is verboden. De
schattingen over het aantal mensen in een situatie waarin ze gedwongen
worden tewerkgesteld lopen van 30 miljoen[2] tot 100 miljoen.
In 1859 schafte Nederland de slavernij in de onder direct bestuur
staande delen van Oost-Indië af. Een strategisch moment van minister
van Koloniën Jan Jacob Rochussen.
In 2001 verklaarde de VN-conferentie tegen racisme die in Durban
gehouden werd slavernij tot een van de misdaden tegen de
menselijkheid. Er werd aan staten geen juridische verplichting opgelegd
om compensatie te betalen. Desondanks blijft slavernij nog steeds de
dagelijkse praktijk onder grote delen van de wereldbevolking.
Alle negtieve dwingende dwangmaatregelen van overheden of burgers
vallen onder het begrip ‘slavernij’, beroving van iemands vrijheid, wat
lijnrecht staat tegenover de leer van de Bergrede. In Mattheus 27:32 en
Markus 15:21 staat dat men Simon van Cyrene dwong om het ‘kruis’
van Jezus te dragen. Jezus zelf leerde in Lukas 6:28 dat men bidden
moet voor degenen die ons geweld aandoen, dwang is geweldpleging.
En in Mattheus 5:9 worden de vreedzamen zalig gesproken en zij die
‘goede werken’ doen. Dwang behoort tot de boze werken. En hoe gaat
men in de hoofdsteden van de refo-cultuur om met dwang en met de
ethiek van de Bergrede? Alles wat waard is om voor te leven, zoals
vrijheid, vrede, welvaart, solidariteit, vriendschap en samenwerking …..
kan alleen verwezenlijkt worden op basis van vrijwilligheid en niet door
middel van dwang!
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Beseft de gemeente Putten –en ook andere gemeenten- niet
dat men door het willen straffen van de zogenaamde luttele
‘misdaden’ (zogenaamde bouw-overtredingen en dergelijke)
bezig is om burgers te ruïneren? Daarmee kweekt men verzet,
wat zich te zijner tijd zal ontladen.
Wij kunnen het lezen en zien op Internet dat Nederland
ontwaakt en burgers niet langer nemen dat ze op deze wijze
worden behandeld. Neem de moeite eens om op Internet te
zoeken bij o.a. http://ommekeer-nederland.nl/

Hoe hoog zijn de boetes in Nederland?
Een geldboete is in Nederland minimaal € 3 en maximaal €
810.000. Voor jongeren van 12 tot 18 jaar is de maximale hoogte
€ 3.900.

Strafbaar feit bepaalt hoogte boete
Voor elk strafbaar feit kunt u een geldboete krijgen. Strafbare
feiten zijn ingedeeld in 6 categorieën. De categorie bepaalt de
maximale hoogte van de boete:
Tabel: Maximale geldboetes
Categorie Maximale geldboete in euro's
1e categorie € 405
2e categorie € 4.050
3e categorie € 8.100
4e categorie € 20.250
5e categorie € 81.000
6e categorie € 810.000
8

No.909

Ook dit is Nederland – Misdaadland?

Boetes lichte overtredingen en verkeersovertredingen
De boetes voor de meest voorkomende lichte overtredingen en
verkeersovertredingen staan in de Boetebase van het Openbaar
Ministerie (OM). Deze overtredingen worden administratief
afgehandeld. Dit is geregeld in de Wet administratiefrechtelijke
handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder). De rechter of
officier van justitie bepalen de daadwerkelijke hoogte van de
boete. Betaalt u een boete zelf te laat of niet volledig? Dan kan
het bedrag verdubbeld worden.
Administratiekosten boetes

Overzicht openstaande boetes Bij het CJIB kunt u ook een
overzicht aanvragen van openstaande zaken waaronder boetes.
Als u nog boetes heeft openstaan, dan mag u niet naar het
buitenland reizen. Probeert u dat toch, dan kan de Koninklijke
Marechaussee u aanhouden. U moet de boetes eerst betalen
voordat u verder mag reizen.
Zie ook

•
•
•

•

Wanneer krijg ik een strafblad?

Vragen? 1400 Bel Informatie Rijksoverheid:

Alles over Straffen en maatregelen
Handhaving Inhoud pagina: Dwangsom - Hoe kan de
hoogte van een dwangsom worden bepaald?
Vraag Hoe kan de hoogte van een dwangsom worden bepaald?
Antwoord Voor het bepalen van de hoogte van een dwangsom

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) int de boetes voor
het Openbaar Ministerie (OM). Het CJIB rekent € 7
administratiekosten voor verkeersboetes en boetes met een
strafrechtelijke grondslag. Dit zijn bijvoorbeeld de boetes die een
rechter oplegt.

•
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Betalen van een boete of maatregel Centraal Justitieel
Incassobureau (CJIB)
In beroep gaan tegen een boete of maatregel Centraal
Justitieel Incassobureau (CJIB)
Categoriën geldboetes Overheid.nl
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
9

is geen standaard vastgelegd. Er zijn wel wat uitspraken en tips
waarmee u rekening kunt houden. Het opleggen van een last
onder dwangsom heeft tot doel het ongedaan maken van een
overtreding of het voorkomen van verdere overtredingen (artikel
5:32, vijfde lid Awb), is dus reparatoir. Het bestuursorgaan moet
een bedrag vaststellen waarboven geen dwangsom meer wordt
verbeurd. Het vastgestelde bedrag dient in een redelijke
verhouding te staan tot de zwaarte van het geschonden belang en
de beoogde werking van de dwangsomoplegging (artikel 5:32,
vierde lid Awb).
Een voorbeeld van een te lage dwangsom is de uitspraak van de
ABRvS 30 oktober 2002, nr. 200202694/1. Hierin werd bepaald
dat een dwangsom van 0,50 euro per dag per varken niet in
redelijke verhouding staat tot de zwaarte van het geschonden
belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging
(beëindiging van de overtreding). Bij het nemen van het
betreffende besluit in bezwaar was de maximale som al verbeurd
en de overtreding vond nog steeds plaats.
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Een maatstaf bij het bepalen van het bedrag kan (onder meer) zijn
het (geschatte) financiële voordeel dat de overtreding oplevert. De
omvang van de onderneming speelt hierbij zeker een rol, een
dwangsom voor een multi-national zal een andere zijn als die
voor een éénmanszaak. In een uitspraak van de ABRvS 13 maart
2001, nr. 19990086/1 werd bepaald dat het opleggen van een last
onder dwangsom tot doel heeft de overtreder te bewegen tot
naleving van de voor hem geldende regels. Om dit doel te
bereiken kan de hoogte van het bedrag worden afgestemd op het
financiële voordeel dat een overtreder kan verwachten bij het niet
naleven van deze regels.
Een reeds behaald financieel voordeel mag geen rol spelen bij de
bepaling van de hoogte van de dwangsom. Het opleggen van een
dwangsom zou hiermee immers het karakter van een punitieve
sanctie krijgen. Ook in ABRvS 29 januari 1998, F03.97.1071
(KG 1998/141) wordt gesteld dat een dwangsom in een
aannemelijke verhouding moet staan tot het gelaedeerde belang
en de beoogde werking van het opleggen van de last onder
dwangsom.
In het dossier professionalisering vindt u een aantal goede
voorbeelden. Ook zijn er diverse publicaties waarin documenten
zijn opgenomen met daarin richtlijnen voor dwangsombedragen
en/of termijnen. Als voorbeeld zou u bijvoorbeeld kunnen kijken
in de vraagbaak Handhaving Milieuwetgeving (Kluwer).
Zie de Leidraad handhavingsacties en
begunstigingstermijnen 2015
De volgende afbeeldingen zijn van De Ommekeer, en illustreren
wat er in ons land gaande is. Er zitten echt geen domme kerels
achter deze website!
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Zie tevens onze brochure
voorbeeldnatie?

856 Nederland-fraudeland of
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Slavernij in Nederland
Door: Tilasmi Frigge Veel mensen nemen het voor vanzelf dat je
je kind aangeeft bij het gemeentehuis. Burgerplicht, gezond
verstand, trots op het Nederlandschap… Echter velen beseffen
niet dat er een staatsschuld is waar je je kind zijn hele leven als
onderpand voor geeft. Dat jij en je generatie hebben nagelaten
ervoor te zorgen dat je volksvertegenwoordigers die schuld niet
maken heeft voor deze schuldenslavernij gezorgd.
We konden deze last tot enkele jaren geleden nog redelijk dragen.
Maar nu de politieke elite zonder onze toestemming de
soevereiniteit van Nederland aan de EU geeft, de grenzen open
stelt voor goedkope arbeidskrachten, de banken helpt door
15
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schulden aan die banken over te nemen en ze op onze schouders
te leggen en bovenal de zwakkeren ronduit aan het schofferen is,
zouden we eens opnieuw kunnen kijken naar dit ‘contract’ .
Een eenzijdig contract is NERGENS ter wereld geldig, dan alleen
in een relatie meester en slaaf. Dat de staat een eenzijdig contract
afsluit met elk pasgeboren kind waarbij er op geen enkel moment
in het leven van deze mens de gelegenheid wordt gegeven om dit
akkoord te ondertekenen duid op een slaven contract.
Als deze volksvertegenwoordigers (Zo noemen zij zich en
claimen dat te zijn) ons niet meer vertegenwoordigen, hoe kunnen
wij dan onder deze schuld uit die niet door ons is aangegaan en
ons tot een enorme last is geworden?
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Het geldstelsel schept geld door schuld. Dat betekent dat onze
regering geldschepping door de banken (ING, ABN-AMRO,
Rabobank) gedoogd, die dit geld samen met een schuld scheppen
zodra iemand een lening neemt. Centrale banken scheppen geld
en lenen dit met rente uit aan banken. De inkomsten van de
centrale bank gaan de staatskas in. De rente over geld gemaakt
door de commerciële banken gaat de zakken in van een elite die
mag bankieren en met veel geld eigenaar is van zo’n bank. 94%
van al het geld in omloop word door deze banken gemaakt en een
enorme stroom aan geld wordt uit de economie getrokken.
Banken lenen geld uit aan alles en iedereen, zelfs aan de staat! En
alles en iedereen moet daar rente over betalen!
Aantal € briefjes juni 2015
305.641.278 x 500 = €152.820.639.000
41.332.802 x 200 = € 8.266.560.400
207.642.882 x 100 = € 20.764.288.200
392.485.132 x 50 = € 19.624.256.600
64.235.209 x 20 = € 1.284.704.180
22.079.229 x 10 = € 220.792.290
8.486.231 x 5 = € 42.431.155
___________________________________
Totaal €203.023.671.825
Commerciële banken hebben dus
€ 203.023.671.825 (ca 203 MILJARD) x 25 in omloop gebracht,
en dit is € 5.075.591.795.625 (ca 5 TRILJARD)
1% rente over € 5.075.591.795.625 is € 50.755.917.956,25
3% rente is dan € 152.267.753.868,75 (152 MILJARD) aan rente
inkomsten per jaar! Dit over de gehele Eurozone!
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Bron;
https://www.ecb.europa.eu/stats/euro/circulation/html/index.en.ht
ml
http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=bbn4112
Daar komt bovenop dat de banken rente over rente vragen, wat
een sneeuwbal effect heeft op hun inkomsten! Onderzoek heeft
uitgewezen dat in ELK product dat je koopt gemiddeld 45%
rentekosten in verwerkt zitten!
Daarnaast betalen we belasting! Met dat geld wordt een totaal
inefficiënt ambtenaren apparaat betaald waaronder de belachelijk
hoge inkomens van de Europarlementariërs die GEEN belasting
hoeven te betalen (Bekijk dit )!, maar ook oorlogen financieren
tegen landen als Irak en Libië (Bekijk ook dit ) , onder valse
voorwendselen en met schendingen van de mensenrechten waar
de honden geen brood lusten.
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Nee, als je nu geen reden genoeg ziet om je gedwongen
lidmaatschap van DEMOCRATIE BV op te zeggen weet ik het
ook niet meer.
LATEN WE HIER BEGINNEN! Deel dit plaatje en meld je aan.
We stappen eruit, HIER EN NU!!!
Bekijk dit ( https://www.youtube.com/watch?v=_hDv_JJdNIE )
Bekijk dit ( Greece fallen victim to economic Hitmen )
Boete bij niet aangeven geboorte van je kind
Hoogte boete bij niet aangeven kind
Straffen en maatregelen

Dat we nu zo diep in de schulden zitten, de banken hebben gered
die de huizenzeepbel hebben gecreëerd wat vele van ons tientallen
duizenden Euro’s kost, een ingeklapte economie heeft opgeleverd
waarbij de kosten op de zwakkere in de samenleving worden
afgewenteld, hebben we te danken aan deze
volksvertegenwoordigers die in het geheim de politiek gebruik als
een draaideur naar het grootbedrijf.
Dan hebben we het kapitalisme. Dit is een systeem waarin met
leugen en bedrog producten verkocht mogen worden, bestaande
plant en diersoorten gepatenteerd worden, markten gemanipuleerd
worden, ten koste van de bewoners van de planeet aarde en de
aarde zelf… Dit wordt omarmd door economen die deze waanzin
zijn ingewreven vanaf de eerste dag dat zij op de universiteiten
binnen lopen. Gevolg hiervan kan je op dit filmpje bekijken.
(Bekijk ook dit )
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