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Onderstaande brief is op 08-02-2016 verzonden naar ministet Ard
van der Steur, en de ontvangst is bevestigd door Marike Nijweide
van het ministerie en onder nummer E3286671 / 3287007 ingeboekt.

Stichting Natuur Getrouw
Ridderwal/Pasdijk 3882LR
per adres Harskamperweg 5
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Aan de minister mr. G. A. van der Steur,
Bij U als hoogste autoriteit van het recht wilden wij de volgende klacht
neerleggen.
Wie zijn wij? Ik ben de vader (70 jr) van 5 kinderen, waarvan onze
oudste dochter bevriend is met de bekende politica Hannie van
Leeuwen en tevens bevriend en een bekende is met diverse andere
eerste- en tweede kamerleden vanwege haar functie als
beleidsmedewerkster van een psychologengroep uit
Nieuwegein/Utrecht. Wellicht bent u haar weleens tegengekomen in de
gangen van de kamers. Samen met mijn jongste zoon (34jr) kochten wij
drie jaar geleden een verwaarloosd bos van 3,5 ha in Putten voor
ongeveer 85.000,- euro . Tijdens opruimingswerkzaamheden in ons bos
kwam er van de gemeente Putten een controle-ambtenaar een praatje
maken en een rapport opstellen. Wij hebben de toedracht in een
brochure vastgelegd, nl brochure 901, die op onze website staat, zie
www.veluwse-israel-vrijstaat.nl
Kijk aub onder het kopje Laatst Toegevoegd.

Kootwijkerbroek

De wethouder Handhaving van de gemeente Putten is dhr Ard Kleijer,
een bekende van mij aan wie ik nog niet lang geleden voor zijn
kinderen twee dwergpincherpubs heb verkocht. Hij typeert de huidige
gang van zaken van de ambtenaren in Putten als zijnde een moderne
“Heksenjacht”.

Bank NL02INGB0006103418
Tel. 0342441992
KvK 58086528

Wij zullen u een deel van de rapportage van de opsporingsambtenaar
laten lezen, en blijf daarbij vooral stevig op uw stoel zitten, want wat hij
rapporteerde grenst aan het ongelooflijke:

Datum 08-02-2016

Aan het Ministerie van Justitie,Turfmarkt 147, 2511DJ Den Haag

De rapportage van dhr Frankema 23-08-2013: Constatering

Onderwerp: Aanklacht wegens machtsmisbruik
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“Bij controle blijkt dat er op het perceel diverse illegale bouwwerken zijn
opgericht en dat er bouwmateriaal ligt voor nog meer bouwwerken. De
inrichting van het terrein lijkt een natuurcamping te worden. Er zijn 2
uitritten gemaakt zonder uitritvergunning. Voor de aanleg van paden, het
slaan van een waterput en een geluidswal is geen aanlegvergunning
verleend……De bouwwerken zijn: 2 toegangshekken, 2 zitbanken, 1
picknicktafel, 2 schommelbanken, 1 schuilgelegenheid (= loofhut), 2
schaftketen met vaste staanplaats, 1 waterputgebouw. Bouwmateriaal:
balkhout, dakpannen, planken, gaas, plastic watertank”.

Niets is wat het lijkt. De man lijdt kennelijk aan een tunnelvisie waarbij
hij heksen op bezemstelen door de lucht ziet vliegen, en daarvan
vervolgens rapporteert naar zijn collega’s achter hun bureaus, die daar
werk van maken en grote dwangsommen opleggen. De man schrijft dat
het lijkt ……. dat er een natuurcamping in aanbouw is. Volgens ons
lijkt ……. dat de grootste waanzin, waardoor wij enorm grote
problemen kregen, dwangsommen, executieveiling, etc. Hij heeft het
over een geluidswal in aanbouw. Wat moet u daarbij denken? Het
betreft een doodgewone takkenril van ongeveer 1 meter hoog,
opgestapelde dode takken, waarin de vogels nestjes kunnen maken.
Oude bestaande verrotte hekken hebben wij vervangen door nieuwe.
Dat zouden bouwwerken zijn waarvoor vergunning nodig zijn, wat
nergens in een wetsartikel terug te vinden is. En zo stapelt de onzin zich
torenhoog op.
Wij hebben bezwaren gemaakt en zijn voor de bezwarencommissie
geweest die categorisch alles afwees.
De verdere toedracht en ontwikkelingen hebben wij vastgelegd in
brochures die op onze website staan o.a. de nummers 854, 901, 925,
926, 928, 930, 931.
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Het zal u allemaal teveel zijn om deze brochures achter elkaar te lezen.
Het betreft hier een waar horror-verhaal wat in de donkere
Middeleeuwen had kunnen plaatsvinden.
Er is hier sprake, dat de gemeente Putten, Burgemeester en Wethouders
en Raadsleden, die wij op de hoogte hebben gehouden van alles,
MachtsMisbruik hebben gemaakt van hun positie, zoals omschreven in
artikel 365 Wetboek van Strafrecht. Wij klagen de voltallige
gemeenteraad en B&W hierbij aan. Vervolgens klagen wij hen aan dat
zij bestuurshandelingen hebben verricht tegen beter weten in waardoor
wij voor een groot bedrag financieel zijn benadeeld, op grond van
artikel 3.13 Burgerlijk Wetboek. In de landelijke en plaatselijke pers
wordt aandacht aan onze zaak besteed, o.a. door De Stentor en het
Puttens Weekblad en de Puttenaer.nl. Oud ambtenaren van de gemeente
Putten bellen ons om ons te bemoedigen.

Wij achten ons door het machtsmisbruik van de gemeente Putten
vogelvrij verklaard, en niet alleen wij maar ook alle inwoners van de
gemeente Putten. (zie link: Vogelvrij verklaring)
http://www.pentahof.nl/Brochures/brieven/Putten/Vogel%20vrij%20ver
klaring.pdf

Het machtsmisbruik bestaat voornamelijk hierin dat de gemeente een
executieveiling heeft laten plaatsvinden via Nysingh
notarissen/advocaten –waarvoor men geen executoriale titel bezat- en
waarvan reeds van tevoren vaststond dat de gemeente het bedrag van de
dwangsommen ad 44.000,- euro nooit uit de opbrengst zou kunnen
innen, aangezien de stichting Triple-AVV er een eerste hypotheek op
heeft van 90.190,-- euro met verhoging van kosten tot 120.000,-- euro
en er een officieel makelaarstaxatierapport is dat de executiewaarde
ongeveer 50.000,- bedraagt. De gemeente Putten heeft aldus
6
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handelingen verricht die strafbaar zijn door tegen beter weten in ons
opzettelijk te benadelen doormiddel van een executieveiling die
60.667,66 heeft opgeleverd.
De stichting Triple-A-VV heeft zelf 60.666,66 euro geboden bij opbod,
maar bij afslag was er een jaloerse buurman die al langer op het bos had
lopen azen om dat in bezit te krijgen voor een appel en een ei. Wij
hebben het bos voor duizenden euro’s opgeknapt en nu wordt het voor 1
euro boven ons bod gegund aan de zogenaamde koper/nieuwe eigenaar.
De gemeente Putten heeft het dus voor 1 euro meer dan ons bod aan de
buurman gegund. Vriendjespolitiek vanuit misbruik maken van
machtspositie. Wij hebben geen enkel contract met de gemeente Putten,
en dus kunnen zij op ons geen enkele rechtsgeldige vordering hebben.
Wij verzoeken u bij deze met spoed aandacht aan deze aanklacht te
schenken en zijn u daarvoor bijvoorbaat hartelijk dank.
Hoogachtend P.F. van der Meer sr en P.F. van der Meer jr.
Hierna volgt de brief die aan de Officier van Justitie is verzonden te
Arnhem op 09-02-2016

Stichting Natuur Getrouw
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KvK 58086528
Datum 09-02-2016
Aan de Officier van Justitie Mr. J.J.A. Lucas,
Eusebiussingel 28
6811 BX Arnhem
Onderwerp: Aanklacht vanwege Machtsmisbruik en het plegen van
bestuurshandelingen tegen beter weten in, met een dringend verzoek de
nietigverklaring van hun handelingen cq executieveiling
Hoogedelgestrenge heer mr, J.J.A. Lucas,
Ter inleiding:
Samen met mijn jongste zoon (34jr) kochten wij drie jaar geleden een
verwaarloosd bos van 3,5 ha in Putten voor ongeveer 85.000,- euro .
Tijdens opruimingswerkzaamheden in ons bos kwam er van de
gemeente Putten een controle-ambtenaar een praatje maken en een
rapport opstellen. Wij hebben de toedracht in een brochure vastgelegd,
nl brochure 901, die op onze website staat, zie www.veluwse-israelvrijstaat.nl
Kijk aub onder het kopje Laatst Toegevoegd.
De verdere toedracht en ontwikkelingen hebben wij vastgelegd in
brochures die op onze website staan o.a. de nummers 854, 901, 925,
926, 928, 930, 931.

Ridderwal/Pasdijk 3882LR
per adres Harskamperweg 5

Het zal u allemaal teveel zijn om deze brochures achter elkaar te lezen.
Het betreft hier een waar horror-verhaal wat in de donkere
Middeleeuwen had kunnen plaatsvinden.

3774JN
Kootwijkerbroek

Er is hier sprake, dat de gemeente Putten, Burgemeester en Wethouders
en Raadsleden, die wij op de hoogte hebben gehouden van alles,
MachtsMisbruik hebben gemaakt van hun positie, zoals omschreven in

Bank NL02INGB0006103418
Tel. 0342441992
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artikel 365 Wetboek van Strafrecht. Wij klagen de voltallige
gemeenteraad en B&W hierbij aan. Vervolgens klagen wij hen aan dat
zij bestuurshandelingen hebben verricht tegen beter weten in waardoor
wij voor een groot bedrag financieel zijn benadeeld, op grond van
artikel 3.13 Burgerlijk Wetboek. In de landelijke en plaatselijke pers
wordt aandacht aan onze zaak besteed, o.a. door De Stentor en het
Puttens Weekblad en de Puttenaer.nl. Oud ambtenaren van de gemeente
Putten bellen ons om ons te bemoedigen.

bos had lopen azen om dat in bezit te krijgen voor een appel en een ei.
Wij hebben het bos voor duizenden euro’s opgeknapt en nu wordt het
voor 1 euro boven ons bod gegund aan de zogenaamde koper/nieuwe
eigenaar. De gemeente Putten heeft het dus voor 1 euro meer dan ons
bod aan de buurman gegund. Vriendjespolitiek vanuit misbruik maken
van machtspositie. Wij hebben geen enkel contract met de gemeente
Putten, en dus kunnen zij op ons geen enkele rechtsgeldige vordering
hebben.

Terzake:

Vervolgens zijn deurwaarders en is het notaris//advocatenkantoor
Nysingh, met name de notaris mw. Mr. E.M. Dutmar nalatig geweest
om te onderzoeken of de gemeente Putten een rechtmatige vordering op
de stichting Natuur Getrouw kon aantonen, dan wel een executoriale
titel die door U als officier van Justitie was ondertekend.

Wij achten ons door het machtsmisbruik van de gemeente Putten
vogelvrij verklaard, en niet alleen wij maar ook alle inwoners van de
gemeente Putten. (zie link: Vogelvrij verklaring)
http://www.pentahof.nl/Brochures/brieven/Putten/Vogel%20vrij%20ver
klaring.pdf
Het machtsmisbruik bestaat voornamelijk hierin dat de gemeente een
executieveiling heeft laten plaatsvinden via Nysingh
notarissen/advocaten –waarvoor men geen rechtsgeldige executoriale
titel bezat, en ook dat er geen enkel contract of verdrag bestaat tussen
de gemeente en ons waarop de gemeente een rechtsgeldige vordering
zou kunnen doen gelden- en waarvan reeds van tevoren vaststond dat
de gemeente het bedrag van de dwangsommen ad 44.000,- euro nooit
uit de opbrengst zou kunnen innen, aangezien de stichting Triple-AVV
er een eerste hypotheek op heeft van 90.190,-- euro met verhoging van
kosten tot 120.000,-- euro en er een officieel makelaarstaxatierapport is
dat de executiewaarde ongeveer 50.000,- bedraagt. De gemeente Putten
heeft aldus handelingen verricht die strafbaar zijn door tegen beter
weten in ons opzettelijk te benadelen doormiddel van een
executieveiling die 60.667,66 heeft opgeleverd.
Onze stichting Triple-A-VV heeft zelf 60.666,66 euro geboden bij
opbod, maar bij afslag was er een jaloerse buurman die al langer op het
9

De vordering van de gemeente is volgens de wet onrechtmatig, want
voor een rechtmatige vordering is onze toestemming nodig, want dan
is er een contract en factuur. Dit moet vanwege het
gelijkheidsbeginsel. Nu is ons bos door de Gemeente Putten van ons
gestolen via een executieveiling waarvoor wij het gemeentebestuur als
verantwoordelijken via u als officier van Justitie voor de strafrechter
willen zetten.
Vandaar deze aangifte, en ons schrijven aan Minister Ard van der Steur
dd 08-02-2016
Driemaal is scheepsrecht ART 1 UVRM > ART 1 GRONDWET >ART 1
BURGERRECHT!
Een ieder die dit recht schend is strafbaar in het strafrecht, zaken zijn
zaken en eerlijke zaken zijn eerlijke zaken.
En overeenkomst of een contract of een gegeven toestemming in
machtiging, is dan nodig in rechtshandelen! Anders te handelen dan
dat is wederrechtelijk te handelen wat dan onrechtmatig handelen is
en dus strafbaar handelen is. DAT IS DE WET niet stelen niet dwingen
10

Aanklacht tegen de gemeente Putten

No.932

het is een vrijheid van keus in democratie. Logies want de geschiedenis
heeft ons geleerd dat dwang en diefstal en moord altijd de wet
schenden en dus ook woede haat bloedvergieten en ook oorlogen
veroorzaken die NU ook het einden van deze planeet betekenen.
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Wij verzoeken u hierbij nogmaals de tot stand gekomen resultaten van
de executieveiling te vernietigen, dan wel gevolg te geven aan de eisen
der wet om die uit te voeren..
Hoogachtend P.F. van der Meer sr en P.F. van der Meer jr.

Bijlage 1:
Machtsmisbruik en onrechtmatige handelingen, zie bijlage “Juridische
Verklaring Gemeente Putten dd. 09-02-2016
Dringend verzoek
Wij verzoeken u bij deze met spoed aandacht aan deze aanklacht te
schenken en de nietigheid van de executieveiling in te roepen dan wel
deze de rechter voor te leggen en ons een nader te bepalen
schadevergoeding toe te kennen en zijn u daarvoor bijvoorbaat hartelijk
dank.

Latere toevoeging op 10-02-2016:
Wij doen een beroep op artikel 3:49 van het Burgerlijk Wetboek art.
3:50 BW of voor de rechter art. 3:51 BW om de executieveiling indien
daar sprake was van een rechtshandeling te vernietigen wegens
onrechtmatigheid, stalking art, 284 vanwege de verschillende
dreigingen der gemeente Putten met dwangsommen zónder dat er een
contract bestaat met de gemeente,
Er zijn door de gemeente pogingen verricht tot dwang (slavernij) art.
273. Vanwege de dwangsommen, en wijzelf mogen besluiten met wie
wij zaken doen en contracten afsluiten die rechtsgeldig zijn, en niemand
anders ons dat kan opleggen. De zogenaamde rechtshandelingen der
gemeente inzake de executieveiling van 28-01-2016 zijn door misbruik
van de omstandigheden tot stand gekomen en deswege vernietigbaar,
BW art. 3.44
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Hierna volgt de brief die als bijlage 1 is gevoegd bij bovenstaande
aanklacht. Deze Juridische Verklaring is op 09-02-2016 verzonden
naar de gemeente Putten en naar de veiling notaris van Nysingh
Notarissen en Advocaten, mevrouw mr. E.M. Dutmer.

Juridische verklaring dd 09-02-2016
Dit is géén brief; Dit document blijft eigendom van Stichting Natuur
Getrouw
U dient dit document zorgvuldig te bewaren.
Aan de Burgemeester en Wethouders en raadsleden van de gemeente
Putten,
Betreft al uw schrijven, in uw persoonlijke verantwoordelijkheid van
UW juridificering, IN uw naam en handtekening van diverse data’s in
functie van burgemeester en wethouders handelend in naam der
gemeente Putten
Met “uw kenmerk” onder het dossier De Veluwse Israel Vrijstaat.
Dit schrijven is een kennisgeving in reactie op uw juridisch geratificeerd
schrijven, voor uw begrip bedoeld informatief, “persoonlijk” aan u
gericht. mogelijk heeft u bemerkt de laatste jaren dat de wereld
veranderd is?

12

Aanklacht tegen de gemeente Putten

No.932

Deze mededeling aan u persoonlijk, is opgesteld naar aanleiding van
verklaring in de rede van ede van koning en kabinet.
Waarin de vrijheden en het recht binnen het Koninkrijk der
Nederlanden van ieder ingezetene onder ede verklaard is. Er wetten
geschreven zijn waarop ook u die dit leest “mogelijk” de beroepseed op
afgelegd heeft.
De wet is voor ieder geldend, ook voor u en bij overtreding door U,
daarmee ook “voor” U daarop een persoonlijke aansprakelijkheid rust
in de wet, zo de wet daarop ook aan u persoonlijk opgelegd zal worden.

Deels is de tekst ook in deze kennisgeving opgenomen in de verklaring,
volledige tekst vindt u onder andere op
https://www.koninklijkhuis.nl/nieuws/toespraken/2013/april/toespraa
k-van-zijne-majesteit-koning-willem-alexander/

U als persoon doet voorkomen in uw schrijven alsof wij met u of uw
bedrijf een afspraak of contractuele overeenkomst zouden hebben, of
dat met uw mandaat/opdracht gever in dezen zou hebben, echter zijn
wij ons niet bewust van een dergelijke zakelijke overeenkomst, die wij
met uw ANBI, liefdadigheidsinstelling, organisatie, of bedrijf hebben,
noch uw opdrachtgever in rechtspersoon of vereniging zou hebben
gesloten. Wij zijn geen lid van die vereniging, noch hebben het recht
van onze stem aan deze vereniging, in dat recht uit onze naam te
mogen spreken gegeven! Dat is hoe een rechtsstaat in democratie
werkt in het staatsrecht. Daarvoor hebben wij zo u weet ook een
scheiding der machten, wetgevend, rechterlijk en uitvoerend, middels
het toepasselijk Bestuursrecht, Civielrecht en Strafrecht en U als
gemeente Putten pleegt hier onbehoorlijk bestuur in dwang alswel bent
13
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u door dit herhaaldelijk onrechtmatig aandringen in dat vastgestelde
feit als stalker aan te merken. Voor uw informatie wijs ik u ten
overvloede op het bepaalde in Artikel 285b WvSR.
Eerst even uw toenadering:
Een rechtshandeling “vereist” een op een rechtsgevolg gerichte “wil”
UW WIL die zich door een verklaring heeft geopenbaard. Zo u ons
verklaart schuldig te zijn en daarbij dwingend bent in uw schriftelijke
toenadering jegens ons. Door u persoonlijk geratificeerd in
juridificering.

Wij zullen onszelf, in dit verbaal even in ID van onze status, formeel
voorstellen. Gezien uw bedrijf onze zogenaamde zakelijk legitimatie
aanschreef wat “dit” dan ook “zakelijk handelen” maakt, vanuit “uw
positie” als zakelijk handelend persoon – of zo u mogelijk verkiest als
onbezoldigd Ambtenaaren, in de benadering van onze “voornamelijk
personen”, op ons legitiem zakelijk recht van zakelijk handelend
natuurlijk persoon. In die keus bent u echter tevens in onaanvaardbare
doorkruising van het privaat en publieke recht handelend!
(deze handelswijze is overigens voor uw informatie daarin ook als zeer
strafrechtelijk strafbaar aan te merken, “als” u deze werkwijze in die
rechtsgang van rechtshandelen verkiest!)
Om u goed te informeren zo U en wij daarover geen verdere
misverstanden kunnen hebben, mocht u zich van “dit” feit
mogelijkerwijs in uw beroepsdeformatie niet bewust zijn, in uw eigen
handelen, waarop u uw eigen verantwoordelijkheid door UW ratificatie
nu draagt. Oók in opdracht van uw gegeven protocol, onbehoorlijk
bestuur zult bedrijven, dat tot een conflict zou kunnen geraken, wat
wij in deze niet zouden wensen. Maar ook die keus, is in die vrijheid
van keus aan u, Uw juridische status nu na uw juridificering van uw
14
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document in de een òf de ander te verkiezen. Waarin u als persoon
ook geheel zelf uw verantwoordelijkheid in beide draagt, in uw
persoonlijk handelen bij die keus.
Hier bij geven wij U onze ID in keus van status.
Wij zijn in ID “entiteit” voornamelijk persoon Pieter Frank van de
familie Van der Meer senior en junior, in onze status van Autonoom
Kosmopoliet Soeverein binnen de Verenigde Naties. Geboren
respectievelijk op 06-07-1945 te IJsselmuiden en 23-10-1981 te
Ermelo. Gewettigd op die naamgeving geboren / ingezetenen in het
recht, van het grondrechtelijk recht van het Koninkrijk der
Nederlanden. Dat is ons grondrechtelijk geboorterecht in de wet,
gewettigd voornamelijk persoon, van ons recht op UVRM art 30
onvoorwaardelijk. Als vrij soevereine mens op het soeverein grond
gebied van het Koninkrijk der Nederlanden. aldus afgelegde eed van
Koning Willem Alexander. Zo ook ART 1 UVRM , zo ook GW ART 1, zo
ook BW 1 ART 1 aldus 3 maal scheepsrecht in dat recht. (30-04-2013)
De stichting Natuur Getrouw hebben wij beiden (PF vd Meer sr en jr)
notarieel opgericht en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel
onder nummer KvK 58086528
Leden van de Staten-Generaal,
Vandaag bevestigen we tegenover elkaar onze wederkerige
verantwoordelijkheden en verplichtingen. Het Statuut voor het
Koninkrijk en de Grondwet zijn ons gemeenschappelijke fundament. In
goede en in minder goede jaren mogen we daarop verder bouwen in
het volle vertrouwen dat we samen met opgeheven hoofd de toekomst
tegemoet kunnen treden.
Vanuit die overtuiging wil ik me als Koning inzetten met alle krachten
die mij gegeven zijn.
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Ik zweer aan de volkeren van het Koninkrijk dat Ik het Statuut voor het
Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven.
Ik zweer dat Ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het
Koninkrijk met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat Ik de
“vrijheid en de rechten” van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal
beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de welvaart
alle middelen zal aanwenden welke de wetten Mij ter beschikking
stellen, zoals een goed en getrouw Koning schuldig is te doen.
Zo waarlijk helpe Mij God almachtig!

WIJ ACCEPTEREN “UW (der gemeente Putten) DWANG”
(dwangsommen) IN RECHTSHANDELEN NIET! U HANDELT HIERIN NU
WEDERRECHTELIJK! In dwang van een onaanvaardbare doorkruising
van het recht.

Uw Persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke
benaming ook, worden door ons niet geduld.
BW 3 art 44, 284 sr 365 sr / art 273f strafrecht.
“U aan wie een bevoegdheid toekomt, kan haar niet inroepen,
voor zover U haar misbruikt,
of door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot
de afgifte van enig goed, tot het ter beschikking stellen van
gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer, tot het aangaan
van een schuld is oplichting.” (BW 3 art 44) – wij hebben met

U geen contract!
(Als u anders van mening bent zien wij graag dat u een door ons
getekend contract zult overleggen)
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De dwang waarvan u kennis hebt gegeven is niet vrijblijvend voor
u!
Uw Dwang in artikel 284 strafrecht beschreven luidt:
Artikel 284 Wetboek van Strafrecht (geldend op: 25-09-2004)
1. Met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete
van de derde 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. (zijnde een klacht
aan OM en of ART 12 procedure rechtbank)
Elke bedreiging met geweld (hoe licht ook) kan onder dit artikel vallen
en tevens is de bedreiging met enige feitelijkheid aan dit artikel
toegevoegd, (geldend op: 25-09-2004) zodat ook psychisch geweld
strafbaar kan zijn. En als misdaad gekwalificeerd wordt als misdaad in
internationaal recht die onder ART 94 GW voorrang hebben op de
nationale wetten alswel nu het 'brandnieuw' ICC strafhof in Den Haag
daarvoor openstaat. Echter in eerste aanleg beroepen op ICC is niet
nodig aangezien ook nu na de wetsveranderingen van 2014 en 2015 de
nationale wet deze rechten beschermt in onze eigen wet nu de
participatiemaatschappij vanaf 1 jan 2015 een feit werd, waarmee ook
in deze participatiemaatschappij verankering van het mensenrecht in
Nederland een feit werd.
Uiteraard zijn daarop verschillende wetten nu gewijzigd aan te wijzen
in uw NU schriftelijk vastgestelde onbehoorlijke bestuursdwang.
Die ook in ambtsmisdrijven verwoord worden titel 28 strafrecht art
365 zo deze ook verwoord zijn in art 284. En ook door ons als laster en
stalking worden gevoeld alswel worden aangemerkt zoals in ART 285b
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SR ik wil u daarbij dan ook in deze verzoeken uw stalking aan onze
personen te stoppen.
Graag wijzen wij u erop dat wij u als gemeente hier persoonlijk op
aanspreken, als behandelend zakelijk medewerkende van uw
'rechtspersoon', in dit zakelijk onderhoud van uw aanzoek in
rechtshandeling, waardoor wij helaas niet anders kunnen
constateren dan dat u voornamelijk wederrechtelijk handelen jegens
ons tracht te plegen; en ook een poging uwerzijds daartoe als
strafbaar in de wet beschreven staat in Strafrecht ART 326!
Zo u “dit feit” voor uzelf, dan ook even na kunt gaan of U in uw
toenadering daar mogelijk een denkfout heeft gemaakt?
Alswel vernemen wij graag van u hoe u aan “onze” persoonsgegevens
bent gekomen? Nu data leken gemeld kunnen worden waar op
volgens nieuwe wetgeving zware sancties in boetes staan. Mede
gezien het feit dat op onze persoonsgegevens en gegevens der
stichting Natuur Getrouw een handelsverbod ligt, in geheimhouding! U
mag niet zonder onze toestemming met onze persoonsgegevens
handelen (zo ook rechtspraak daarin bevestigt) alswel door de Wet
Bescherming Persoonsgegevens weergegeven wordt. De
verantwoordelijke bij een datalek, waarbij kans is op verlies of
onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, niet alleen een
melding doen bij de toezichthouder, het College bescherming
persoonsgegevens (Cbp), maar ook de betrokkene informeren. Deze
meldplicht geldt voor alle verantwoordelijken voor de verwerking van
persoonsgegevens, zowel in de private als publieke sector. Als er geen
melding wordt gemaakt van een datalek kan dit bestraft worden met
een bestuurlijk boete van het Cbp. Bent u rechtmatig aan onze
persoonsgegevens gekomen? Heeft u onze toestemming onze
gegevens te mogen gebruiken? Nee? dan geldt deze meldplicht ook
voor u.
Besluit van 1 juli 2015 tot vaststelling van het tijdstip van
inwerkingtreding van de Wet van 4 juni 2015 tot wijziging van de
Wet
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bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in
verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking
van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens
alsmede uitbreiding van de bevoegdheid van het College
bescherming persoonsgegevens om bij overtreding van het
bepaalde bij of krachtens de Wet bescherming
persoonsgegevens een bestuurlijke boete op te leggen
(meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke
boetebevoegdheid Cbp) (Stb. 2015, 230)
Het wetsvoorstel refereert aan een ander wetsvoorstel (Nr. 33685),
dat onlangs door de Eerste Kamer is aangenomen dat de maximum
boete van 810.000 euro verhoogt naar 10% van de jaaromzet van de
verantwoordelijke of bewerker (alleen rechtspersonen), als 810.000
euro “geen passende bestraffing toelaat”. Dit opent de weg naar
miljoenenboetes voor serieuze overtredingen door (grote) bedrijven.
Graag ontvangen wij dan ook van u de naam en toenaam van de
persoon die u opdracht gaf en onze persoonsgegevens aan u lekte. (uw
act van sessie in nat getekende inkt graag)
Met alle veranderingen en wetswijzigingen helder voor de neus
verblindt beroepsdeformatie bij veel beoordelaars in zaken hun zicht
om koers conform de wet te handelen. Maar ook onbewuste fouten
kunnen in uw persoonlijk civiel en strafrechtelijk dragende
verantwoordelijkheid vervelende gevolgen voor u als persoon in
rechtshandelen, in die verantwoording hebben!
En voorkomen is daarin altijd beter dan genezen. En weten is nu ook
geweten bij dat weten.
Artikel 6:162 BW luidt:
•

•

Hij die tegen een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke
hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de
ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.
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of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het
maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de
aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
•

Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden
toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een
oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komt.

Het is dus beter zeker te weten.
Ook een persoonlijke commerciële aansprakelijkheid kan dus van
toepassing zijn.
Een schadeveroorzakende gedraging wordt als onrechtmatig
gekwalificeerd wanneer:
•

Er sprake is van een inbreuk op een recht

•

Er sprake is van een doen of nalaten in strijd met de wettelijke
plicht

•

Er sprake is van een doen of nalaten in strijd met hetgeen
volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer
betaamt

•

Onder het begrip “recht” wordt verstaan “eens ander
subjectief recht”. Daaronder vallen persoonlijkheidsrechten en
vermogensrechten. Voorbeelden van persoonlijkheidsrechten
zijn: het recht op privacy, het recht op lichamelijke integriteit
en het recht op leven. Onder vermogensrecht wordt verstaan
de absolute rechten zoals eigendom, rechten op
voortbrengselen van de geest en creatie. Strafrechtelijk
handelen is in beginsel onrechtmatig handelen en derhalve
tevens het plegen van een onrechtmatige daad.

Mogen wij in vrede en liefde samen leven en door wederzijds begrip en
respect voor elkaars recht samenleven zonder conflicten.

Als onrechtmatige daad wordt aangemerkt een inbreuk op een
recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht
19
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Die in wederrechtelijk handelen voor u, daarin persoonlijk in uw
aannamen van verantwoordelijkheid door juridificering, ook zeer
strafbaar gesteld worden geacht, zijnde conflict situaties daarin te
voorkomen volgens onze wet!! en de internationale bescherming die
wij onder de wet ook mogen genieten nu we vrij zijn in het
zelfbeschikkingsrecht binnen onze Nederlandse wet !
Mocht u alsnog willen reageren, dan zien wij uw ID” entiteit” en uw
legitimatie alswel uw officieel geregistreerde verblijfplaats en uw
voorstellen tot participerende zakelijk samenwerken graag tegemoet
in voornamelijk ter beoordeling van “ons” welbevinden U onze
welgemeende bijdrage te doen, aan uw verzoek, deze gift aan u te
doen toekomen.
Met gelijkelijke mensachting groetend,
Pieter Frank sr en Pieter Frank jr van de familie Van der Meer
Harskamperweg 5
...

3774JN Kootwijkerbroek

Actievoeren
Zondagmorgen 07-02-2016 hebben wij op de deuren van de hoofdingang
van het gemeentehuis in Putten in bijzijn van drie getuigen nl een
fotograaf en journalist van De Stentor en een journaliste/fotografe van
het Puttens Weekblad de twee A4 bladen geplakt met de volgende tekst
erop geschreven:
De Veluwse Israël-Vrijstaat (Veluwe Israël Free State)
Gelegen aan de Pasdijk hoek Ridderwal, Gemeente Putten
Correspondentieadres: Harskamperweg 5
3774JN Kootwijkerbroek. Nederland (The Netherlands)
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email: Pentahof@planet.nl www.veluwse-israel-vrijstaat.nl
Bank NL63 INGB 0006 4770 31
Tel: 0031- (0) 342 441992

Datum:

07-02-2016

Wij willen u graag wijzen op een tweetal teksten: Uit het
apocriefe boek: Die Openbaring van Henog 13:94 en 95
in het Suid-Afrikaans.
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weegschaal te licht bevonden. In naam van Jahweh, de
God van de twaalf stammen Israels, zeggen wij u
heden aan dat de vloek van dood en verderf in en over
dit gebouw -waarin u naar gelegenheden hebt gezocht
om met list en bedrog onze werken te vernietigen en
te onteigenen- zal komen. Het is gezegd, en zo zal het
geschieden. Amein.
Namens:

94. Geseënd is die man wat die wer
ke van sy eie hande aanskou om dit tot
stand te bring: vervloek is hy wat na ’n
geleentheid zoek om die werke van
ander te vernietig.
95. Geseënd is die man wat afkyk en die
wat geval het, ophef; vervloek is hy wat
kyk en gretig is vir die vernietiging
van wat nie aan hom behoort nie.

De soevereine oprichters van de Veluwse Israel-Vrijstaat;
Pieter Frank Sr, en Jr, van de familie van der Meer, levend vanuit
de Goddelijke kracht en intuïtie, strijdend voor vrijheid en
rechtvaardigheid.
Kijk op onze website:
www.veluwse-israel-vrijstaat.nl
Kijk vervolgens onder het kopje “Laatst Toegevoegd” en kies de
daar staande brochures om de gehele toedracht te lezen.
Inmiddels verheugen wij ons erop dat zelfs de Nederlandse
Belastingdienst brieven richt aan onze vrijstaat, zie foto’s.

De ambtenarij der gemeente Putten is gewogen, na
meerdere waarschuwingen, vanwege hun heksenjacht
praktijken en voor 1 euro in de Goddelijke
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https://startpage.com/do/search
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11:11

Het Ministerie-gebouw is een expressie van het getal 11, netals de
voormalige WTC-torens. Op de afbeelding hiernaast staat op het grijze
bouwwerk het getal 11 : 11. In het adres van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie zien wij tweemaal het getal 11 voorkomen.

Dit 11:11 hebben wij niet gezocht, noch met opzet gewacht tot 11:11,
maar berust op ‘toeval’, òf er is hier sprake van een Hogere Macht
die dit alles in de juiste mathematische banen leidt ! Dit is het bewijs
van kosmische synchroniteit ten voeten uit!
11:11 is een
Engelengetal. De 7e februari: 14 spijlen aan de frontzijde = 2x7, en
de gemeentewerf in Putten heeft no.7.
Het is niet de duvel die hierbij met getallen speelt, maar het is
JAHWEH, de God van Israel die deze Engelengetallen gebruikt om
de misdaden van de ambtenarij van de gemeente Putten aan het licht
te brengen.
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The Twin Towers of the World Trade Center stood beside each other,
forming a giant number 11. The airplanes ran into them on 9/11—9 + 1
+ 1 gives 11. September 11 was the 254th day of the year 2001, and 2
+ 5 + 4 also equals 11. The first airplane that slammed into the towers
was Flight 11. Flight 11 had 11 crewmen and 92 passengers, and 9 + 2
also gives 11.

https://timetowakeupnews.wordpress.com/2013/12/03/one-worldtrade-center-mega-ritual-the-occult-illuminati/
29

30

