
Plaats: Datum: 

Aan: Stem bureauvoorzitter en -leden 
Stembureauvoorzitter: .................. . 
Stembureaulid 1: ...................... . 

Stembureaulid 2: ...................... . 

Stemlocatie: .................... . 

Plaats: ..................... . 

Onderwerp: 

In eigen bewaring nemen van de ongebruikte stempas. 

Geachte leden van het stembureau, 

Gelieve deze brief te ondertekenen en/of te stempelen als bewijs dat ik mij op het stembureau heb 

gemeld met deze brief onder begeleiding van 2 getuigen. Mijn stempas neem ik ongebruikt weer mee 

naar huis. 

Hierbij wil ik u in kennis stellen dat ik mij door de heersende macht in Nederlànd niet meer 

vertegenwoordigd voel en dat ik mij door de Gemeenteraad niet meer laat vertegenwoordigen. De 

verkiezingen kunnen hier geen verandering in brengen. Ik ben de enige die mij bestuurt. 

Nederland, en ook de rest van de wereld, is de facto onder militaire coup sinds maart 2020, teneinde de 

door het World Economie Forum (WEF) samen met andere internationale organisaties geplande 'Great 

Reset' door te kunnen voeren. Dit zijn de redenen dat ik mijn stem voor mijzelf zal houden: 

Art 51 sr, lid 1-3: Deelneming aan strafbare feiten; Strafbare feiten, zoals fraude, valsheid in 

geschriften, dwaling, worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen (De stem 

weggeven aan stroman op stroman op stroman welke niet aansprakelijk kunnen worden gesteld; geen 

bevoegdheid!). 

Art 93 sr: Nederland onder vreemde heerschappij (EU, WEF, WHO); De aanslag ondernomen met het 

oogmerk om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel 

daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste 

dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie. 

Artikel 94 GW: 

Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze 

toepassing niet verenigbaar is met eenieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten 

van volkenrechtelijke organisaties. 

Art 140 sr, lid 1-4: Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, 

wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie. 

Art 162 sv, lid 1-7: Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis 

krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast, zijn verplicht daarvan onverwijld 
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