KENNISGEVING VAN WAARDEN EN WAARDEBEPALING
CONSIDERANS
Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het
welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en
geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op
voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot,
ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van
omstandigheden onafhankelijk van zijn wil. - ARTIKEL27-DE RECHTEN VAN DE MENS
1. Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en
gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.
2. Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.
3. Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning,
welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo
nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld.
4. Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te
sluiten ter bescherming van zijn belangen. – ARTIKEL23-DE RECHTEN VAN DE MENS
Overwegende
-dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten zijn geboren
-dat allen begiftigd zijn met verstand en geweten
-dat allen zich in een geest van broederschap dienen te gedragen
-dat niemand het recht heeft te bepalen voor wie de Rechten van de Mens gelden en voor
wie niet,
constateren en verklaren
wij Nederlanders en alle betrokkenen bij de waarden en waardebepaling van het
Koninkrijk der Nederlanden
dat Nederland een soevereine staat, een constitutionele monarchie en een parlementaire
democratie is, en dat de Koning soeverein is en dat een ieder op voet van gelijkheid met de
Koning, soeverein is.
I-VERKLARING VAN ERFRECHT
ZUIVERE AANVAARDING VAN NEDERLAND EN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
Burgerlijk wetboek - boek 4 – erfrecht Titel 6. Gevolgen van de erfopvolging
Artikel 192
Een erfgenaam die zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als erfgenaam gedraagt, heeft
daardoor de nalatenschap zuiver aanvaard.
VERKLARING VAN ERFRECHT
De constitutionele monarchie van het Koninkrijk der Nederlanden heeft in de
openbaarheid, zich herhaaldelijk en ondubbelzinnig en zonder voorbehoud tot
wettige erfgenaam geproclameerd en ten overstaan van het land en de wereld als
een erfgenaam gedragen en heeft derhalve onder bezwaar van alle verplichtingen
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over de nalatenschap beschikt en geërfd. Wie een erfenis zuiver aanvaard, neemt
daarmee alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten op zich. De erfgenaam moet
uit de nalatenschap, aan alle verplichtingen voldoen en als de nalatenschap niet
toereikend blijkt moet de erfgenaam uit eigen vermogen bijpassen. De aansprakelijkheden van de erfgenaam kan de erfgenaam niet afwijzen en / of niet overdragen aan
derden zoals executeur testamentairs en het notariaat.
De waarden van het Koninkrijk zijn: de Rechten van de Mens, de rechtszekerheid en
deugdelijkheid van bestuur. Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op
gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met de Verklaring voor de
Rechten van de Mens en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

II-WAARDEBEPALING VAN DE GELIJKE VOET
Alle mensen zijn vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. De Regering en het
Staatshoofd hebben de waardebepaling van het startsalaris per Nederlander in burgerlijke
rechten en mensenrechten, vastgesteld. De gelijke voet is afgeleid van de jaarvergoeding
voor de troonopvolgster van de Koning. De jaarvergoeding bedraagt € 1,5 miljoen per
Nederlander van 18 jaar of ouder.
III-AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ERFGENAAM
De constitutionele monarchie van Nederland heeft de taak om de waarden van het
Koninkrijk der Nederlanden uit te drukken en te waarborgen plechtig aanvaard. Nederland is
middels inschrijving als handelsonderneming onder directie van het Staatshoofd van het
Koninkrijk der Nederlanden bevoegd tot het drijven van handel overeenkomstig de waarden
van het Koninkrijk der Nederlanden. De erfgenaam is altijd aansprakelijk voor de
voldoeningen aan de schuldeisers voortvloeiende uit de verplichtingen ten aanzien van de
materiële waarden alsmede in de geest van de immateriële waarden: de Rechten van de
Mens, grondbeginsel van de nalatenschap welke hij heeft aanvaard. Vaststelling: de
nalatenschap van Nederland en het Koninkrijk der Nederlanden is in alle opzichten batig.
IV-RECHT OP VREEDZAME VERENIGING EN VERGADERING
Art. 20 - De Rechten van de Mens
1. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.
De Staten Generaal is een ledenvereniging. Iedere Nederlander van 18 jaar of ouder en die
niet is uitgesloten van het kiesrecht, kan lid worden van de Staten-Generaal. Hierbij geldt
wel dat niemand zowel van de Eerste als de Tweede Kamer lid kan zijn. Verder kunnen Leden
van de Staten-Generaal niet ook tegelijk minister, staatssecretaris of lid van de Raad van
State zijn.
V-VERENIGING EN VERGADERING VRIJ VAN DWANG
Art.20 - De Rechten van de Mens
2. Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.
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Om kiesgerechtigd te zijn en burgerlijke rechten en mensenrechten te genieten
mag niemand worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.
VI-RECHT OM DEEL TE NEMEN AAN HET BESTUUR VAN ZIJN LAND
Artikel 21 – De Rechten van de Mens
1. Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land,
rechtstreeks of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers.
2. Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de
overheidsdiensten van zijn land.
3. De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering; deze wil zal
tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden
krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of
volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert.
Aanvulling bij 1-De kiesgerechtigde Nederlander stemt ‘geheim’ dit betekent: anoniem.
Aanvulling bij 2-De Leden van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal zijn
vertegenwoordigers van rechtspersonen naar privaatrecht, die besluiten nemen over
activiteiten in het publieksrechtelijke domein en de Nederlandse begroting.
Aanvulling bij 3-Leden van de Tweede Kamer van de Staten Generaal kunnen zonder last,
onder vermelding van eigen naam, moties aannemen of verwerpen naar gelang het hen als
bestuurders en fractieleden, overeenkomstig de belangen van hun politieke organisatie
en/of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid naar privaatrecht, goed dunkt en daarbij
kunnen zij volgens de regels van het vak, daarbij gesteund door een juridisch onderlegd
ambtenarenapparaat aan het publiekrecht voorbij gaan, het publiekrecht aantasten of ten
gunste van een rechtspersoon naar privaatrecht, omleiden.
Om te verwachten dat Nederlanders en allen die zich in Nederland bevinden, - en die, door
de belangen van privaatrechtelijke partijen, indirect of rechtstreeks in hun belangen worden
geschaad -, zich individueel, met eigen juridische middelen kunnen verweren tegen de
exponentiële juridische middelen van de Staat en de overheid, is niet proportioneel en in
strijd met de waarden van het Koninkrijk der Nederlanden: de rechtszekerheid en de
Rechten van de Mens.
VII-AMBTSEED VAN DE LEDEN VAN DE STATEN GENERAAL
De Leden van de Staten Generaal ontlenen het recht op beheer en herbestemming - inclusief
de herbestemming van publiekrecht naar privaatrecht -, van de natuur en het luchtruim, alle
eigendommen, voorzieningen, opbrengsten uit de handelsonderneming Nederland en
verbintenissen van het Koninkrijk der Nederlanden, aan hun ambtseed en belofte van trouw
aan de Koning, aan de waarden en bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk der
Nederlanden en de Grondwet, welke aan de Rechten van de Mens, ondergeschikt is.
VIII-ONSCHENDBAARHEID
De Leden van de Staten Generaal zijn onschendbaar en dragen ministeriële
verantwoordelijkheid voor de onschendbaarheid van de Koning en voor de
onschendbaarheid van de wetten. In alle gevallen is de wil van het volk beperkt tot
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‘periodieke en eerlijke’ doch: geheime verkiezingen. De ambtenaren van het secretariaat van
de Kiesraad, zijn in dienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken echter op grond van de
Kaderwet Adviescolleges zijn zij alleen verantwoording verschuldigd aan de Kiesraad. De
Kiesraad functioneert als een zelfstandige eenheid.
IX- BURGERLIJK WETBOEK BOEK 1
ART. 1
1. Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en bevoegd tot het genot van de
burgerlijke rechten.
2. Persoonlijke dienstbaarheden, onderdanigheid van welke aard of onder welke
benaming ook, worden niet geduld.
Aanvulling bij 2-Om reden dat persoonlijke dienstbaarheden (onderdanigheid) in het
Koninkrijk der Nederlanden van welke aard of onder welke naam dan ook, niet zijn
toegestaan en derhalve niet worden geduld, dient de levensstandaard van een ieder, hoog
genoeg te zijn voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en het gezin, waaronder
inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke
sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte,
invaliditeit, overlijden van de partner / echtgeno(o)t(e), ouderdom of een ander gemis aan
bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van de eigen
wil.
X-ZONDER LAST REGEREN - ZONDER LAST CREËREN
Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen,
voortspruitende uit eigen arbeid en creatie, eigen wetenschappelijk, letterkundig of artistiek
werk, dat is voortgebracht.
Omdat de Leden van de Staten Generaal zonder last, moties ten aanzien van de Nederlandse
begroting en de herverdeling van publiekrechtelijk vermogen tevens onder privaatrechtelijke
partijen, mogen aannemen of verwerpen, dient, op zijn minst, een ieder niet behorende tot
de Staten Generaal, zonder last of belastingen, vrij te kunnen beschikken over de
bescherming van de geestelijke en materiële belangen voortspruitende uit eigen arbeid en
creatie, eigen wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk.
XI-NOTARIAAT EN DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE NEDERLANDERS
1. De constitutionele monarchie heeft Nederland als handelsonderneming alsmede de
Nederlandse parlementaire democratie, in erfrecht geproclameerd en zuiver
aanvaard. Het notariaat heeft de zuivere aanvaarding van de constitutionele
monarchie van het Koninkrijk der Nederlanden niet ontzenuwd en wordt geacht in de
proclamatie van de constitutionele monarchie van het Koninkrijk der Nederlanden, te
hebben berust. De politieke verenigingen naar privaatrecht, welke toetreden als lid
van de publiekrechtelijke vereniging: de Staten-Generaal, beheren en herbestemmen
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de publiekrechtelijke Nederlandse begroting en verzorgen de omleiding van de
materiële en immateriële waarden naar het - voor Nederlanders ontoegankelijke,
privaatrechtelijk vermogen van organisaties, stichtingen en verenigingen. Zo ook is de
Gemeentelijke Basisadministratie geprivatiseerd. Het beheer van alle persoonsgegevens van de Nederlanders is aan het publiekrechtelijke domein onttrokken
hetgeen tot gevolg kan hebben dat Nederlanders hun nationaliteit verliezen wanneer
zij niet kunnen voldoen aan de nieuwe, privaatrechtelijke interne vereisten van de
rechtspersoon naar privaatrecht, aan wie het beheer van de persoonsgegevens in
kwestie is overgedragen. Dit is in strijd met de waarden van het Koninkrijk der
Nederlanden: de Rechten van de Mens - Art.15: Een ieder heeft het recht op een
nationaliteit. 2. Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen,
noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen.
Het bevoordelen van privaatrechtelijke rechtspersonen boven publiekrechtelijke instanties in de geest van de Kaderwet Adviescolleges aangeduid als “ontvlechting”-, is in strijd met de
ambtseed van de Leden van de Staten-Generaal, welke stelt dat het geven of beloven van
giften en gunsten (privaatrechtelijk) geven of beloven of het (privaatrechtelijk) aannemen
van beloften, schendingen van de ambtseed zijn:
"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd,
rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst
heb gegeven of beloofd. Ik zweer (verklaar en beloof), dat ik, om iets in dit ambt te doen of
te laten, rechtstreeks noch middellijk enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik
zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de
Grondwet. Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt oplegt getrouw zal vervullen."
Ontvlechting is een ander woord voor voortschrijdende privatisering en voor het onttrekken
van publiekrechtelijk financieel, intellectueel, ecologisch en cultureel vermogen aan
Nederland, aan de Nederlanders en aan het publieksrechtelijke domein.
XII-INGEBREKESTELLING
In burgerlijke rechten en mensenrechten zijn Nederlanders schuldeiser in de nalatenschap
van Nederland en het Koninkrijk der Nederlanden immers zij worden als ‘mede-erfgenaam’
door de constitutionele monarchie en in contract recht door de Leden van de Staten
Generaal buiten beschouwing gelaten en gaan verplicht schuil achter het masker van de
‘natuurlijke persoon’ die zelfstandig in het rechtsverkeer mag optreden. De ‘natuurlijke
persoon’ wordt in toenemende mate gekarakteriseerd door het doen van betalingen in
plaats van gerechtigd te zijn en beschermd te worden in persoonlijke belangen en het
streven naar inkomensontwikkeling en stabiliteit van de persoonlijke levensstandaard.
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De constitutionele monarchie is erfrechtelijk bij proclamatie en in gedraging zich gedragende
als enige beredderaar en ontvanger van de nalatenschap van alle aan het grondgebied van
Nederland en het Koninkrijk der Nederlanden gerelateerde natuur en luchtruim, ministeries,
wetten, adviescolleges, diensten en overheidsdiensten waaronder de Belastingdienst. De
ontvanger die onverschuldigde betalingen heeft ontvangen zonder aan de tegenprestatie of
rechtsgrond als omschreven in de CONSIDERANS van deze verklaring in het verlengde van de
waarden van het Koninkrijk der Nederlanden: de Rechten van de Mens, te voldoen, is in
verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
XIII-VERBINTENIS TOT TERUGBETALING
Uit onverschuldigde betaling komt volgens de wet, een verbintenis tot terugbetaling voort.
Degene die moet terugbetalen kan aanspraak maken op vergoeding van de kosten van het
ontvangen en teruggeven van datgene wat hij heeft ontvangen en kan aanspraak maken op
de kosten die hij heeft gemaakt met betrekking tot de geldsom in de periode dat hij geen
rekening hoefde te houden met een vordering uit onverschuldigde betaling. Het aanspraak
maken op vergoeding of verrekening kan echter enkel wanneer de ontvanger te goeder
trouw was en dus dacht dat de gehele nalatenschap Nederland en het Koninkrijk der
Nederlanden voor hem was.
XIV-BEROEP OP TE GOEDER TROUW VERWORPEN
Op basis van de waarden van het Koninkrijk der Nederlanden: de Rechten van de Mens, de
rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur, kan het de ontvanger van de
onverschuldigde betalingen niet ontgaan zijn, dat de gehele nalatenschap het grondgebied,
de natuur, het luchtruim en alle eigendommen, voorzieningen en verbintenissen van
Nederland en het Koninkrijk der Nederlanden, verplichtingen aan de Nederlanders en allen
die zich in Nederland bevinden (BW 1 Art.1), met zich mee brengt. De Nederlanders en allen
die zich in Nederland bevinden, zijn soevereine mensen van vlees en bloed en hebben het
recht in hoedanigheid van de natuurlijke persoon zelfstandig in het rechtsverkeer te
handelen, zij zijn hiertoe echter niet verplicht.
XV-DE VORMFOUT
De Nederlanders die kennis dragen dan wel vermoeden, dat de rechtsgrond voor de
stapeling van onverschuldigde betalingen geheel of gedeeltelijk ontbreekt en dat het recht
op de levensstandaard zienderogen afbrokkelt, verklaren zich in de publiekrechtelijke ruimte
maar kunnen al daar niet ontvankelijk worden verklaard zodra de verklaring en/of het
verweer door componenten van smaad, bedreiging en dwang worden bezwaard. Ook
wanneer de verklaring en/of het verweer volkomen gerechtvaardigd is, worden deze
Nederlanders niet in hun rechten bijgestaan omdat de verklaring en/of het verweer raakt
aan structuren en contract richtingen - in de privaatrechtelijke kringen van de Staten
Generaal en de media consequent aangeduid als: ‘deals’ - waarvan algemeen wordt
aangenomen dat deze onomkeerbaar zijn. Het logische gevolg van deze aanname is, dat de
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rechtsstaat in plaats van te beschermen over gaat tot gerechtelijke vervolging van mensen.
De componenten: smaad, bedreiging en dwang, leiden af van de evidente, correcte
achtergrond en inhoud van een verklaring of verweer. Smaad, bedreiging en dwang zijn
strafbaar.
XVI-INSTITUTIONELE SMAAD
Nederlanders die worden voorgesteld als onderdanen, onderworpenen, werkschuw,
wanbetaler, overtreders, onnuttig of zelfs dissident wanneer zij uitkeringsgerechtigd;
demonstrant, afnemer van bankproducten; weinig inkomen hebben; zorgbehoevend zijn;
een eigen bedrijf en/of vrij beroep hebben; geen vaste woon- of verblijfplaats hebben of
kunnen vinden; geen financiële middelen hebben voor adequate rechtshulp; en/of
kinderleed en/of de vergiftiging van natuur, luchtruim, water, voedsel en dierenleed etc. etc.
etc. agenderen, riskeren in hun eer, goede naam en aanzien te worden aangetast.
XVII-PRIVAATRECHTELIJKE BEDREIGING
1. Nederlanders die worden bedreigd met beslaglegging, worden in strijd met de
waarden van het Koninkrijk; de Rechten van de Mens – Art. 17: 1. Een ieder heeft
recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen. 2. Niemand mag
willekeurig van zijn eigendom worden beroofd door private incasso-ondernemingen, van hun bezittingen beroofd zodra zij niet
volgens de interne vereisten van deze private ondernemingen aan de hen opgelegde
vorderingen kunnen voldoen en/of als het hen aan de mogelijkheden ontbreekt om
zonder juridische vormfouten verweer te voeren en/of verklaringen af te leggen
bijvoorbeeld met betrekking tot de stapeling van vorderingen van onverschuldigde
betalingen. De informatie en mogelijkheden van Nederlanders om voor hun rechten
op te komen, wordt door diverse bestuurders van privaatrechtelijke ledenverenigingen en organisaties op het terrein van media en politiek, jaar in jaar uit, met
publiekrechtelijke middelen, op zijn minst eenzijdig voorgesteld als gevaarlijk, slechts
onder strenge beveiliging mogelijk, oproer, betoging en demonstratie in het publieke
domein, waardoor de Nederlanders in de risicovolle omstandigheid worden gestuurd
of belanden, om als ‘dissident’ te worden aangemerkt hetgeen (onbeveiligde)
Nederlanders nota bene volgens de Europese Verklaring van de Rechten van de
Mens, Artikel 2 Recht op Leven: het Recht op leven kan kosten.
XVIII-PUBLIEKRECHTELIJKE DWANG
De voorouders van alle Nederlanders alsmede alle Nederlanders, werden en worden
verplicht en op straffe van benadeling en maatschappelijke uitsluiting, gedwongen, hun
kinderen na de geboorte, bij de overheid aan te geven als waren alle Nederlandse kinderen
verweesd, stuurloos en slechts beperkt gerechtigd om in de haven van het leven, aan te
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meren. Zo werden en worden Nederlanders gedwongen van de wieg tot het graf,
onverschuldigd ontelbare onvoorziene ‘havenrechten’ te betalen terwijl zij in hun mens zijn,
gerechtigd zijn te ontvangen, te verblijven en zich te ontwikkelen vrij en gelijk in waardigheid
en rechten.
XIX-ONDERDANIGHEID EN ONDERWORPENHEID WORDEN IN BURGERLIJK RECHT EN
MENSENRECHTEN NIET GEDULD
Wetboek, Art. 1 lid 2: “Persoonlijke dienstbaarheden (onderdanigheid) van welke aard of
onder welke benaming ook, worden niet geduld.”
Voornoemde bepaling houdt – met onmiddellijke ingang - de beëindiging van de schaarste
economie in, om de eenvoudige reden dat schaarste door privaatrechtelijke ondernemingen,
organisaties, stichtingen en verenigingen wordt gecreëerd teneinde publiekrechtelijk
vermogen te onttrekken aan Nederland en de Nederlanders. Schaarste is een schepping
welke niet overeenstemt met de materiële waarden van Nederland en het Koninkrijk der
Nederlanden. Schaarste en schade met beroep op dreigende schaarste, stemt niet overeen
met de immateriële waarden van Nederland en van het Koninkrijk der Nederlanden: de
Rechten van de Mens, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van bestuur.
XX-BEROEP OP VERJARING GESTUIT
De wet bepaalt dat een vordering uit onverschuldigde betaling verjaart na verloop van vijf
jaar na het moment waarop de schuldeiser er achter is gekomen dat er onverschuldigde
betaling heeft plaatsgevonden, en de schuldeiser bekend is geworden met degenen die het,
in dit geval, publiekrechtelijke vermogen privaatrechtelijk ontvangen heeft. In elk geval
verjaart de vordering uit onverschuldigde betaling na verloop van twintig jaar nadat deze is
ontstaan. Met onderhavig document wordt elk beroep op verjaring gestuit.
XXI-WAARDE STARTSALARIS
De waarde van het startsalaris per Nederlander van 18 jaar of ouder houdt in, de onder: IIWAARDEBEPALING VAN DE GELIJKE VOET gespecificeerde waardebepaling zoals de Regering
en het Staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden conform de waarden van het
Koninkrijk der Nederlanden: de Rechten van de Mens, zijn overeengekomen.
Geen bepaling in onderhavig document en in de Verklaring van de Rechten van de Mens, zal
zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig
recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten,
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die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel
hebben. – ARTIKEL30-DE RECHTEN VAN DE MENS
DISCLAIMER
Dit document wordt digitaal gedeeld zonder enige verwijzing naar de namen van natuurlijke
personen. Een ieder die niet van het kiesrecht is uitgesloten en kiesgerechtigd is, stemt
daartoe verplicht en gedwongen: geheim en anoniem, op de Leden van de Staten-Generaal
die op naam en uit hoofde van hun lidmaatschap van hun politieke organisatie, stichting
en/of vereniging, de Nederlandse begroting beheren en herbestemmen en die
verantwoordelijk zijn voor het aannemen of verwerpen van alle besluitvorming met
betrekking tot de Nederlandse begroting, de Nederlandse munt en de systematische
overdracht van de Nederlandse besluitvorming aan de Europese Unie.
Dit document is een kennisgeving van de waardebepaling en onderbouwing van de
waardebepaling. Het document vraagt niet, verzoekt niet, maakt geen bezwaar, protesteert
niet, smaadt niet, bedreigt niet, dwingt niet, vordert niet. Het document overweegt,
constateert, verklaart en stelt alle betrokkenen in kennis van de waardebepaling in financiële
zin, per Nederlander van 18 jaar of ouder overeenkomstig de burgerlijke rechten en Rechten
van de Mens: de waarden van het Koninkrijk der Nederlanden.
Onderhavig document stelt alle betrokkenen in staat om de waardebepaling te betrekken bij
de vaststelling van honoraria, bevrijdende betalingen en kwijtschelding alsmede stelt
onderhavig document alle betrokkenen in staat om hetgeen zij op al dan niet inzichtelijke
wijze naar privaatrecht en publiekrecht bezig zijn te realiseren en te implementeren, alsnog
te heroverwegen, te herinterpreteren en te corrigeren in het belang van het Koninkrijk en
overeenkomstig de waarden van het Koninkrijk der Nederlanden: de Rechten van de Mens,
de rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur.
Omdat in de versie van de Europese Unie van de Rechten van de Mens staat beschreven dat
dissidenten het recht op leven hebben verloren, wordt een ieder ontraden om deel te
nemen aan demonstraties omdat deze onder uiteenlopende vermommingen bezocht
worden en omdat de veiligheid tijdens demonstraties door niemand gegarandeerd kan
worden zolang het VERLIES van het Recht op leven en het verlies op een eerlijk proces, nota
bene in de Rechten van de Mens (EVRM Art. 2) is opgenomen.
Onderhavig document stuit elk beroep op verjaring van de in onderhavig document
beschreven waardebepaling.
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