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<:voornaam mens:> 

Verblijvend te:<adres> 

<[Postcode], Plaats>  

 

<Plaats, datum> 

 

Aan: 

Postadres: 

<NAAM ENERGIE LEVERANCIER> 

<Afdeling: XXXXX> 

<Adres>  

<Postcode, Plaats>  

 

 

Betreft: Wederrechtelijke en onrechtmatige handelingen <Naam Energiebedrijf>  

Klantnaam: <naam als bij energiebedrijf bekend> 

leveringsadres: zie verblijfsadres 

Klantnummer:<klantnummer> 

 

Persoonlijk & Vertrouwelijk! 

Let op briefgeheim art. 13 grondwet is van toepassing. 

 

Dit bericht is persoonlijk & vertrouwelijk volgens art. 13 Grondwet(briefgeheim), en uitsluitend 

gericht aan de geadresseerde. Bent u niet de geadresseerde, gelieve dit document dan met 

spoed aan de geadresseerde doorgeven. U bent niet bevoegd dit document te lezen en/of te 

beantwoorden. 

 

LET OP! Negeert u deze waarschuwing dan wordt uw handelen een feitelijke handeling. Dit 

wordt in de rechtsdoctrine gebruikt als technische benaming voor menselijke handelingen waar 

de wet een rechtsgevolg aan koppelt, ongeacht of dit rechtsgevolg beoogd is of niet. U pleegt 

dan een onrechtmatige daad. 

 

De onrechtmatige daad is van rechtswege nietig en vervolgbaar op art. 2 Sr. en art. 201 Sr. In 

privaatrecht rust een aansprakelijkheid op de daad en daaruit voortvloeiende schade waarop 

een schadeclaim zal rusten als gesteld in art. 6:162 BW. Indien u dit document aan 

geadresseerde onttrekt, opent of beschadigt, onbruikbaar maakt, weg maakt, of achterhoudt, 

dan pleegt u verduistering als gesteld in art. 322 Sr. Dus bent u strafbaar! 

 

Beste <Naam, of medewerker Directie/Klantenservice/Klachten service etc.> 

 

De huidige energieprijzen zijn voor de meeste mensen niet meer te betalen. De kosten worden 

of zijn voor veel mensen zo hoog dat het hen in hun bestaanszekerheid treft. Een onevenredig 

hoge last wordt op de burgerbevolking en het bedrijfsleven gelegd. Bestaanszekerheid en het 

recht op eigendom wordt beschermd door nationale en internationale verdragen en wetgeving. 

Hiervan moet u op de hoogte zijn want u dient u de wet te kennen aldus Burgerlijk wetboek 3 

Artikel 11. Via deze weg wil ondergetekende uw bedrijf wijzen op wederrechtelijke en 

onrechtmatige handelen. 

 

1. | Geschiedenis energieprijzen | 

De gasprijsstijging word gewijd aan de oorlog in de Oekraïne, echter stegen de gasprijzen al 

lang voordat dit conflict ontstond. https://tradingeconomics.com/commodity/natural-gas 

(productie 1).  Dit is al een trend die al jaren plaats vind en wordt aangedreven door een 

zogenaamde energietransitie. Tussen 2013 en 2019 stegen de gasprijzen alsmaar. 

https://www.vastelastenbond.nl/blog/ontwikkeling-energieprijs-en-energiebelastingen-2013-

2019/ 

 

Nutsvoorziening zoals elektra en gas <destijds in eigendom van de staat> werd gezien als een 

primaire levensbehoefte en het is de taak van de overheid hierin te voorzien. Sinds de 

https://tradingeconomics.com/commodity/natural-gas
https://www.vastelastenbond.nl/blog/ontwikkeling-energieprijs-en-energiebelastingen-2013-2019/
https://www.vastelastenbond.nl/blog/ontwikkeling-energieprijs-en-energiebelastingen-2013-2019/
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privatisering van energiebedrijven is er vol ingezet op de uitbreiding van de leveringskosten 

zoals, Vastrecht, Netwerkkosten, Leveringskosten, Transport onafhankelijk tarief, Periodieke 

aansluitvergoeding, Meettarief, Energiebelasting, Opslag duurzame energie en btw. Een 

obscure onbegrijpelijke wirwar van zelf gerechtvaardigde redenen om de burgerbevolking 

zwaarder te gaan en willen belasten. Een gelegenheid om in vol bewustzijn geplande 

exorbitante winsten te gaan maken. En zo geschiede.   

 

2. | Winsten energiebedrijven |  

Het is overduidelijk dat alle energiebedrijven in deze crisis winsten draaien. Dit is 

onbestaanbaar en onbegrijpelijk. Men kan zelfs concluderen dat er woekerwinsten worden 

gemaakt. Tussen 2006 en 2008 was de prijs van 'natural gas' velen malen hoger dan nu. 

Ondanks dat waren de consumenten prijzen toen nog aanvaardbaar en draagbaar. Tussen 2009 

en 2022 was er een dalende prijs trend, en toch liepen de consumentenprijzen omhoog door 

onevenredig hoge belastingconstructies (productie 2). Zo heeft Shell heeft recentelijk een 

winst gemaakt van 18 miljard in kwartaal 1 van 2022.  Hier zijn enkele voorbeelden uit vele: 

1. https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5323690/duizelingwekkende-winst-voor-

shell-van-18-miljard-dollar 

2. https://nos.nl/artikel/2439663-bedrijfswinsten-zijn-hoog-de-rekening-is-voor-de-

consument 

3. https://nos.nl/artikel/2444473-europa-verplaatst-megawinsten-energieproducenten-

naar-consument 

4. https://trends.knack.be/economie/bedrijven/engie-verdubbelt-nettowinst-dankzij-hoge-

energieprijzen/article-news-1887295.html?cookie_check=1662899858 

5. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5331442/energie-vattenfall-eneco-

essent-crisis 

6. https://nos.nl/artikel/2438592-hoge-prijzen-leiden-tot-recordwinst-voor-olie-en-

gasbedrijf-shell 

7. https://www.cnbc.com/2022/08/31/russias-gazprom-surge-after-bumper-profit-and-

dividend-announcement.html 

 

3. | Prijs natuurlijk gas|  

Geen mens op de wereld kan met zekerheid controleren dat ruwe aardgas prijzen correct zijn 

of op waarheid berusten. Ondanks de stijgende prijs ruwe aardgas prijzen, dat geen regulier 

fenomeen is, weten energiebedrijven nog steeds woekerwinsten te maken. Hieruit kan men 

concluderen dat de gevraagde consumentenprijzen buiten proportioneel zijn. Er is dus geen 

enkele noodzaak deze prijzen aan te houden of de belastingen te verhogen. 

 

4. | Falsificatie van de werkelijkheid |  

Energiebedrijven gebruiken het excuus dat de prijsstijgingen te wijten zijn aan de oorlog in 

Oekraïne. Dit is incorrect en een grote leugen. De EU wijst Russische president Putin als 

schuldige aan en legt daarna alle Russische activiteiten aan banden via Europese sancties. Hoe 

is het dan mogelijk dat president Zelensky zijn Italiaanse villa kan verhuren aan Russische 

huurders? https://www.juristique.org/en/opinion/volodymyr-zelensky-rents-italian-villa-

russians. U begrijpt dat alle motieven de prijsstijgingen en belastingen te rechtvaardigen dan 

vernietigbaar zijn.  

 

5. | Misbruik van democratisch stelsel |  

Vergeten zijn verdagen als het Warsaw Pact en de Navo/Nato Minsk akkoorden. Getekende 

akkoorden die duidelijk onderschrijven dat er een wederzijdse verstandhouding was tussen de 

EU/VS én Rusland, geografisch niet verder naar elkaar op te schuiven, en een neutrale zone 

tussen de Naties en werelddelen te handhaven. Deze akkoorden zijn ten dele door de EU 

geschonden waardoor de situatie anno 2022 is ontstaan. Zonder toestemming van de Europese 

bevolking stuurt de EU voor miljarden aan wapentuig richting de Oekraïne die in geen opzicht 

het conflict sneller zullen oplossen en alleen maar verergeren. Door deze wapens sterven er 

mensen.  Dat is terreur. De EU heeft bloed aan haar handen. Onder falsificatie van 

democratische totstandkoming stuurt de Europese Unie aan op escalatie van het conflict tussen 

de EU en Rusland en niet op de-escalatie. Deze proxy oorlog wordt weer als excuses gebruikt 

door de energiemarkt om megawinsten te maken. Een grote leugen! 

https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5323690/duizelingwekkende-winst-voor-shell-van-18-miljard-dollar
https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5323690/duizelingwekkende-winst-voor-shell-van-18-miljard-dollar
https://nos.nl/artikel/2439663-bedrijfswinsten-zijn-hoog-de-rekening-is-voor-de-consument
https://nos.nl/artikel/2439663-bedrijfswinsten-zijn-hoog-de-rekening-is-voor-de-consument
https://nos.nl/artikel/2444473-europa-verplaatst-megawinsten-energieproducenten-naar-consument
https://nos.nl/artikel/2444473-europa-verplaatst-megawinsten-energieproducenten-naar-consument
https://trends.knack.be/economie/bedrijven/engie-verdubbelt-nettowinst-dankzij-hoge-energieprijzen/article-news-1887295.html?cookie_check=1662899858
https://trends.knack.be/economie/bedrijven/engie-verdubbelt-nettowinst-dankzij-hoge-energieprijzen/article-news-1887295.html?cookie_check=1662899858
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5331442/energie-vattenfall-eneco-essent-crisis
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5331442/energie-vattenfall-eneco-essent-crisis
https://nos.nl/artikel/2438592-hoge-prijzen-leiden-tot-recordwinst-voor-olie-en-gasbedrijf-shell
https://nos.nl/artikel/2438592-hoge-prijzen-leiden-tot-recordwinst-voor-olie-en-gasbedrijf-shell
https://www.cnbc.com/2022/08/31/russias-gazprom-surge-after-bumper-profit-and-dividend-announcement.html
https://www.cnbc.com/2022/08/31/russias-gazprom-surge-after-bumper-profit-and-dividend-announcement.html
https://www.juristique.org/en/opinion/volodymyr-zelensky-rents-italian-villa-russians
https://www.juristique.org/en/opinion/volodymyr-zelensky-rents-italian-villa-russians
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6. | ECB geldprinter |  

Naast de hoge energieprijzen wordt de bevolking ook opgezadeld met een super/hyperinflatie 

die veroorzaakt is door de Europese Centrale Bank. De hoofdoorzaak van alle wereld 

problematiek “Het printen van geld”. 

https://www.telegraph.co.uk/business/2022/09/08/ftse-100-markets-live-news-energy-freeze-

pound-cost-living/ 

 

7. | Totalitaire EU  |  

De EU ontwikkelt zich snel tot totalitaire staat en veroorzaakt alle problemen waarmee de EU 

bevolking wordt opgezadeld. De gebruikte tactiek om volkeren verdeeld te houden is het 

bekende 'Cause a Problem, Give a Reaction, and offer a Solution'. Diverse Europarlementariërs 

brengen dit ter tafel en is niet meer te onderkennen of te ontkennen.  

https://rumble.com/v1kfvq7-europarlementarir-marcel-de-graaff-over-de-verrotte-

rechtsstaat.html 

https://rumble.com/v1kfw2h-europarlementarir-rob-rooken.-work-orgaan-eu-doet-aan-

geschiedvervalsing.html 

https://rumble.com/v1kfwdv-europarlementarir-gerolf-annemans-de-europese-unie-heeft-de-

inflatie-explos.html 

 

8. | Duurzame energie- en klimaattransitie via overheidssubsidies | 

Internet toont onderstaande definitie voor opslag duurzame energie. 

“De heffing opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) is ingevoerd op 1 januari 

2013. De ODE is net als de Regulerende Energie Belasting (REB) een belasting over uw 

verbruik van gas en stroom. Het geld van de ODE wordt gebruikt om de productie van 

duurzame energie te stimuleren” 

 

Waaruit de vraag rijst waarom die productie van duurzame energie maar niet op gang komt, 

en consumenten almaar meer belasting betalen. Inmiddels is aangetoond dat gehele duurzame 

energie paradigma een wassen neus is, gewoon fraude, aangezien de bouw van bijvoorbeeld 

een windmolen meer (fossiele) energie kost dan het apparaat ooit zal opleveren. Ook 

zonnepanelen kosten over hun gehele levenscyclus (mijnbouw, transport, productie, afvoer) 

meer dan ze ooit zullen opleveren. De verkoop lukt daarom ook uitsluitend met 

overheidssubsidie. 

 

Daarnaast blijken die zogenaamde emissierechten aantoonbaar ontstaan vanuit een 

frauduleuze agenda dat in 1973 door de Club van Rome is bedacht om wereldbevolking een 

schuldgevoel aan te praten voor luchtvervuiling zodat via emissierechten die het probleem 

absoluut niet oplossen geld aan de bevolking kon worden onttrokken.  

 

WETSARTIKELEN EN VERDRAGEN 

 

9. | Grondwet Artikel 20 | Bescherming van bestaanszekerheid, eigendomsrecht 

vrijheid en levensvreugde | 

De burgerbevolking is beschermd in zijn bestaanszekerheid en eigendomsrecht aldus Grondwet 

Artikel 20; 

– De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der 

overheid. 

– De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid. 

– Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet 

te regelen recht op bijstand van overheidswege. 

https://www.nederlandrechtsstaat.nl/grondwet/inleiding-bij-hoofdstuk-1-grondrechten/artikel-

20-bestaanszekerheid/ 

 

Uw beleid en doorgevoerde energieprijs verhogingen zijn in strijd met dit grondwetsartikel 20. 

Bestaanszekerheid en sociale zekerheid komt in het geding en u forceert mensen in de 

bijstand. Er is een indirecte manier van onteigening gaande. Dit is verboden. U maakt zich 

daarmee schuldig en strafbaar aan wederrechtelijke en onrechtmatige handelingen. U dient te 

https://www.telegraph.co.uk/business/2022/09/08/ftse-100-markets-live-news-energy-freeze-pound-cost-living/
https://www.telegraph.co.uk/business/2022/09/08/ftse-100-markets-live-news-energy-freeze-pound-cost-living/
https://rumble.com/v1kfvq7-europarlementarir-marcel-de-graaff-over-de-verrotte-rechtsstaat.html
https://rumble.com/v1kfvq7-europarlementarir-marcel-de-graaff-over-de-verrotte-rechtsstaat.html
https://rumble.com/v1kfw2h-europarlementarir-rob-rooken.-work-orgaan-eu-doet-aan-geschiedvervalsing.html
https://rumble.com/v1kfw2h-europarlementarir-rob-rooken.-work-orgaan-eu-doet-aan-geschiedvervalsing.html
https://rumble.com/v1kfwdv-europarlementarir-gerolf-annemans-de-europese-unie-heeft-de-inflatie-explos.html
https://rumble.com/v1kfwdv-europarlementarir-gerolf-annemans-de-europese-unie-heeft-de-inflatie-explos.html
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compenseren. 

 

Voorbeeld: 

1. https://www.destentor.nl/apeldoorn/energienota-van-bakker-op-veluwe-gaat-door-het-

dak-van-30-000-naar-370-000-euro-is-in-principe-killing~a6615ae2/ 

2. 2. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/video/video/5329786/bij-deze-bakker-stegen-de-

energiekosten-van-30000-naar-370000-euro  

 

10. | Grondwet Artikel 22 | Het recht op volksgezondheid en woongelegenheid | 

De burgerbevolking heeft recht op volksgezondheid en woongelegenheid aldus Grondwet 

Artikel 22; 

 – De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. 

 – Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid. 

 – Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor 

vrijetijdsbesteding. 

https://www.nederlandrechtsstaat.nl/grondwet/inleiding-bij-hoofdstuk-1-grondrechten/artikel-

22-volksgezondheid-en-woongelegenheid/ 

 

Uw beleid en doorgevoerde energieprijs verhogingen zijn in strijd met dit grondwetsartikel 22. 

De door u opgelegde prijsstijgingen veroorzaken armoede, armoede leid tot kou, kou leidt tot 

stress, stress leidt tot gezondheidsproblemen. Mensen kunnen door te hoge kosten in potentie 

hun woning verliezen en inperkingen moeten maken op maatschappelijke, culturele en sociale 

ontplooiing en vrijetijdsbesteding. U maakt zich daarmee schuldig en strafbaar aan 

wederrechtelijke en onrechtmatige handelingen. U dient te compenseren. 

 

11. | Wetboek van Strafrecht Artikel 355 | Ambtsmisdrijven | 

Ambtsdragers, zoals o.a. ministers en staatssecretarissen, wetende dat met hun beleid 

grondwetsartikelen worden geschonden zijn met strafbare handelingen bezig, aldus Artikel 355 

wetboek van strafrecht.   

Met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie, worden 

gestraft de ministers of staatssecretarissen zie: 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001854&boek=Tweede&titeldeel=XXVIII&artikel=35

5&z=2022-07-01&g=2022-07-01 

Medeplichtig zijn zij die in het verlengde deze strafbare handelingen ondersteunen, faciliteren 

en ten uitvoer brengen en daardoor een misdrijf plegen. U als energiebedrijf dat wordt geacht 

de wet te kennen aldus Burgerlijk wetboek 3 Artikel 11. Met andere woorden, u bent door dit 

beleid te ondersteunen, te faciliteren en ten uitvoer te brengen medeplichtig aan strafbare 

handelingen en pleegt een misdrijf, aldus Artikel 48, 359, 361 Wetboek van strafrecht. U bent 

door het lezen van deze brief hiervan zich terdege bewust gemaakt. Gaat u hiermee door dan 

is er kwaadwilligheid in het spel en zal tegen u worden gebruikt in latere procedures.  

 

12. | Burgerlijk wetboek 6 Artikel 248 | Redelijkheid & Billijkheid | 

Uw aangeboden, afgesloten energie contracten en bijbehorende prijsstijgingen overstijgen alle 

redelijkheid en billijkheid aldus Burgerlijk wetboek 6 Artikel 248. 

– Een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen, maar 

ook die welke, naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van 

redelijkheid en billijkheid voortvloeien. 

– Een tussen partijen als gevolg van de overeenkomst geldende regel is niet van toepassing, 

voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

onaanvaardbaar zou zijn. 

 

13. | Artikel 1 UVRM | Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden | 

Artikel 1 Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden, Parijs, 20-03-1952 dicteert: 

“ Eenieder heeft het recht de goederen die hij rechtmatig heeft verkregen, in eigendom te 

bezitten, te gebruiken, erover te beschikken en te vermaken. Aan niemand mag zijn eigendom 

worden ontnomen, behalve in het algemeen belang in de gevallen en onder de voorwaarden 

https://www.destentor.nl/apeldoorn/energienota-van-bakker-op-veluwe-gaat-door-het-dak-van-30-000-naar-370-000-euro-is-in-principe-killing~a6615ae2/
https://www.destentor.nl/apeldoorn/energienota-van-bakker-op-veluwe-gaat-door-het-dak-van-30-000-naar-370-000-euro-is-in-principe-killing~a6615ae2/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/video/video/5329786/bij-deze-bakker-stegen-de-energiekosten-van-30000-naar-370000-euro
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/video/video/5329786/bij-deze-bakker-stegen-de-energiekosten-van-30000-naar-370000-euro
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001854&boek=Tweede&titeldeel=XXVIII&artikel=355&z=2022-07-01&g=2022-07-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001854&boek=Tweede&titeldeel=XXVIII&artikel=355&z=2022-07-01&g=2022-07-01
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waarin de wet voorziet en mits zijn verlies tijdig op billijke wijze wordt vergoed. Het gebruik 

van de goederen kan worden geregeld bij de wet voor zover het algemeen belang dit vereist.” 

 

Het gaat hier om een grondrecht dat alle nationale grondwetten gemeen hebben. Het is door 

de jurisprudentie van het Hof van Justitie herhaaldelijk bekrachtigd, in de eerste plaats in het 

arrest Hauer (13 december 1979, Jurispr. 1979, blz. 3727). De formulering is gemoderniseerd, 

maar overeenkomstig artikel 52, lid 3, heeft dit recht dezelfde inhoud en reikwijdte als het 

door het EVRM gewaarborgde recht en de door het EVRM toegestane beperkingen mogen niet 

worden overschreden. 

 

Uw beleid en doorgevoerde energieprijs verhogingen zijn in strijd met dit verdrag. De door u 

opgelegde prijsstijgingen veroorzaken in potentie zoveel armoede dat mensen hun 

eigendommen kunnen verliezen. De belastingen worden zo hoog dat het een excessieve last 

wordt, dit conflicteert met de financiële positie en is in strijd met het verdrag voor de rechten 

van de mens. U maakt zich daarmee schuldig en strafbaar aan wederrechtelijke en 

onrechtmatige handelingen. U dient te compenseren. 

 

14. | Burgerlijk wetboek 3 Artikel 13 | Misbruik van bevoegdheid |  

Energielevering is een plicht, het is namelijk een primaire grondvoorziening. Door deze 

gecreëerde situatie wordt de bevolking geknecht wurgcontracten af te sluiten en de hoge 

prijzen te accepteren, anders kan men in de kou gaan zitten. Toch kunt u de bevolking geen 

keus of alternatief bieden. Dit alternatief is ook niet noodzakelijk. De huidige 

energievoorzieningen zijn prima.  Ambtsdragers, zoals o.a. ministers en staatssecretarissen 

misleiden en bedriegen door hun bevoegdheid en gezag te misbruiken en onrechtmatig 

(energie)beleid te maken. Het misbruiken van bevoegdheden is strafbaar onder Artikel 365 

wetboek van strafrecht.  U als leverancier voert deze onrechtmatige overheidsopdrachten uit 

via een misplaatst gevoel van verkregen bevoegdheid.  Die misplaatste bevoegdheid is een 

illusie die u willens en wetens gebruikt en misbruikt. Volgens Burgerlijk wetboek 3 Artikel 13 

maakt u dus misbruik van uw “bevoegdheid”.  

 

– Degene aan wie een bevoegdheid toekomt, kan haar niet inroepen, voor zover hij haar 

misbruikt. 

– Een bevoegdheid kan onder meer worden misbruikt door haar uit te oefenen met geen ander 

doel dan een ander te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend of in geval 

men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het 

belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen 

komen. 

– Uit de aard van een bevoegdheid kan voortvloeien dat zij niet kan worden misbruikt. 

https://wetboekplus.nl/burgerlijk-wetboek-boek-3-artikel-13-misbruik-van-bevoegdheid/ 

 

15. | Burgerlijk wetboek 3 Artikel 44 | Misbruik van Omstandigheden | 

 Uw rechtshandelen door onevenredig hoge consumentenprijzen te vragen is misbruik maken 

van de omstandigheden aldus Burgerlijk wetboek 3 Artikel 44. 

“Een rechtshandeling is vernietigbaar, wanneer zij door bedreiging, door bedrog of door 

misbruik van omstandigheden is tot stand gekomen.” 

 

Door het bewust overtreden van diverse grondwetten en verdragen ontstaat en creëert u en 

uw bedrijf een situatie waardoor mensen zich bedreigd voelen in hun bestaan. Via manipulatie, 

dwaling, opzettelijke verzwijging, bedrog en valsheid in geschrifte en misbruik van de situatie 

hoeven uw prijsstijgingen niet te worden geduld. U maakt zich daarmee schuldig en strafbaar 

aan wederrechtelijke en onrechtmatige handelingen. U dient te compenseren. 

Of u nu geprivatiseerd bent of niet, uw taak is de bevolking te voorzien van primaire 

levensbehoeftes en grondvoorziening in alle redelijkheid en billijkheid. 

 

16. | Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme |  

Mijn conflict omtrent de gasprijs is niet met <NAAM ENERGIE LEVERANCIER>, echter met de 

Nederlandse overheid. Die overheid blijkt inmiddels aantoonbaar een terroristische organisatie. 

Onderbouwing treft u in de bijlage, een opsomming van overtreden wetten sinds begin 2020 
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gedreven door de leugenachtige Coronacrisis.  

 

Dat volstrekt onaanvaardbare overheidsgedrag in de Coronacrisis en voordien wordt 

onderbouwd door een 400 pagina's tellende aangifte tegen Mark Rutte en Hugo de Jonge en 

medeplegers die advocaat Arno Van Kessel opstelde in opdracht van Stichting Artsen voor 

Waarheid. Ook de bond overheidszaken onderbouwt de conclusie van ondergetekende en start 

procedures tegen de belastingdienst en diverse ministers.  

 

Aangezien financiering van terroristische organisaties verboden is, EIST en VORDERT 

ondergetekende hierbij van u het onmiddellijk stopzetten van de inning van energiebelastingen 

ten bate aan dit leugenachtige kabinet. Link naar wet: 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0024282/2022-07-07 

 

Aangezien de Covid spoedwet aantoonbaar vanaf Maart 2019 werd geschreven is omtrent de 

Covid crisis aantoonbaar sprake van voorbedachte rade. Daarom eist ondergetekende 

eveneens voor het jaar 2020 een correctie van de afrekening van ondergetekende waarbij alle 

overheidsheffingen en btw vervallen. 

 

De werkelijke reden voor gasprijsstijgingen zijn immers overheidsheffingen als onderdeel van 

“The Green Deal”, “Build Back Better beweging”, “Sustainable Development Goals” en de 

“Agenda 21/2030” van de verenigde naties, tot destructie van de huidige samenleving. Van 

geen enkel mens kan worden verwacht dat deze zijn eigen ondergang financiert. Ook van u 

niet, als lezer van deze brief. 

 

Onnavolgbaar is bovendien een overheid die: 

1. Honderden miljoenen uitgeeft aan mRNA injecties die aantoonbaar in testfase zijn, geen 

voordeel brengen en grote schade aanrichten. 

2. Een miljard reserveert voor aantoonbaar frauduleuze PCR testen. 

3. BOA's met duizenden tegelijk aanneemt om burgers vooral te treiteren en ondernemers 

in detailhandel en horeca angst aan te jagen met boetes.  

4. Tienduizend zwakkere gezinnen moedwillig aanvalt zoals aangetoond met de 

toeslagenaffaire. 

5. Middels CO2 en stikstof misleiding de onteigening van de boerenstand heeft ingezet en 

daarmee onze voedsel voorziening ondermijnt.  

6. Zonder volksmandaat Nederland in een proxy oorlogen stort met alle (nucleaire) 

gevolgen van dien.  

 

Het is gewoon stuitend. Ondergetekende doet daarom niet meer mee aan deze waanzin, door 

vooral de financiële steun van ondergetekende op allerlei fronten te beëindigen. Bovendien 

heeft ondergetekende <ZIJN/HAAR> machtiging tot vertegenwoordiging en besturing bij de 

centrale en lokale overheid ingetrokken.  

 

17. | Ik deed alleen maar mijn werk |  

Mocht u als energie leverancier willen vluchten in excuses of drogredenen als; 

 “Ik deed alleen mijn werk” / “Wij deden alleen ons werk”. 

 “Ik deed alleen wat mij werd opgedragen” / “Wij deden alleen wat ons werd 

opgedragen”. 

 “Ik wist dit ook allemaal niet” / “Wij wisten dit ook allemaal niet”. 

 “Dit kan toch omdat dit democratisch is bepaald” 

 Etc., etc… 

Dan kan ondergetekende u hierbij meedelen dat deze wegen sinds de Neurenberg processen 

zijn afgesloten. Diverse terechtgestelde Nazi kopstukken probeerden deze exit kaarten ook te 

trekken.  Moderne begrippen als overheidsbesluit/regels, multidisciplinaire besluitvorming, 

public interest litigation (publieke belangen of interesses), worden hier te pas en te onpas 

misbruikt om gedrag, beleid en onrechtmatige en wederrechtelijke handelingen te 

rechtvaardigen en tot uitvoer te brengen. Beseft u zich goed dat u persoonlijke en 

maatschappelijke verantwoording draagt van en over al uw besluiten.  

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0024282/2022-07-07
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18. | Neem dit in acht |  

Bovenstaande oplossing is uiteraard onconventioneel, echter wel rechtvaardig en rechtmatig. 

Dat uw boekhouder of jurist kan gaan protesteren is niet van belang. <NAAM ENERGIE 

LEVERANCIER> kan ondergetekende niet dwingen mee te betalen aan een losgeslagen 

overheid. U mag de belastingdienst met meegezonden verklaring naar ondergetekende 

verwijzen indien discussie ontstaat over niet afgedragen belastingen. Ondergetekende 

herhaalt, ondergetekende heeft geen geschil met <NAAM ENERGIE LEVERANCIER> 

Ondergetekende verzoekt u dringend en met klem dit punt in acht te nemen. 

 

Ondergetekende gaat ervanuit u hiermee een geschikte oplossing te hebben voorgedragen en 

ziet uw correctie van de jaarafrekening en bijbehorende correctie met verschuldigde bedragen 

gaarne tegemoet. Bedragen die de Nederlandse overheid van ondergetekende denkt te 

vorderen mogen zij voortaan direct bij ondergetekende opeisen. 

 

AANTOONBARE BEGANE MISDRIJVEN DOOR DE CENTRALE OVERHEID 2019-HEDEN: 

1. Aangifte ex art. 140 WvSr ter zake deelneming aan een criminele organisatie, die het 

oogmerk heeft het plegen van misdrijven tegen de menselijkheid. 

2. Aangifte ex art. 4 Wet Internationale Misdrijven (WIM) ter zake ernstige schendingen 

van het internationaal humanitaire recht. 

3. Aangifte ex art. 289 WvSr ter zake moord met voorbedachten rade tevens gepleegd in 

georganiseerd groepsverband. 

4. Aangifte ex art. 308 WvSr ter zake het veroorzaken van de dood of van lichamelijk 

letsel door schuld. Tevens gepleegd in georganiseerd groepsverband. 

5. Aangifte ex art. 83a WvSr ter zake bewust en systematisch vrees aanwakkeren en 

handelen tegen de veiligheid van de Nederlandse Staat en haar burgers. 

6. Aangifte ex art. 93 WvSr ter zake handelen met het oogmerk het Rijk geheel of 

gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen. 

7. Aangifte ex art. 96 lid 1 WvSr ter zake samenspannen met derden met het oogmerk het 

Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen. 

8. Aangifte ex art. 96 lid 2 sub 1, 2 en 5 WvSr ter zake handelen met het oogmerk ter 

voorbereiding om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te 

brengen. 

9. Aangifte ex art. 97 lid 1 WvSr ter zake het in verbinding treden met een buitenlandse 

mogendheid, met het oogmerk om haar tot het plegen van vijandelijkheden tegen de 

Staat te bewegen, haar in het daartoe opgevatte voornemen te versterken, haar daarbij 

hulp toe te zeggen of bij de voorbereiding hulp te verlenen. 

10. Aangifte ex art. 97 lid 2 WvSr ter zake het plegen van allerhande rechtshandelingen ter 

voorbereiding van een misdrijf zoals omschreven in lid 1 van art. 97 WvSr. 

11. Aangifte ex art. 365 WvSr ter zake misbruik van gezag en daarbij het vrije volk te 

dwingen iets te doen, niets te doen of te dulden. 

Bijlagen: 

1. http://aangifteoverheid.nl 400 pagina’s aangifte tegen Rutte, De Jonge en medeplegers 

wegens misdaden tegen de menselijkheid en het Nederlandse volk. 

2. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0024282/2021-07-01 

3. Bond overheidszaken tegen de belastingdienst. 

https://bondoverheidszaken.nl/belasting-actie.html 

4. Aantoonbare fraude met PCR tests. https://cormandrostenreview.com/false-positives-

consequences/ 

 

Alle medewerkers van <NAAM ENERGIE LEVERANCIER>  die meewerken aan afsluiting van 

levering van gas of stroom aan het adres van ondergetekende, <Adres, [postcode], Plaats> 

worden hierbij uitdrukkelijk hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de door afsluiting ontstane 

schade, en lopen het risico op aanzienlijke juridische procedures voor schadevergoeding die 

vanwege deze afsluiting kan of zal ontstaan. Schade door bevriezing aan deze leidingen 

vanwege het afsluiten van de gasvoorziening komt hoofdelijk ten laste van alle medewerkers 

van <NAAM ENERGIE LEVERANCIER> die individueel of gezamenlijk meewerken aan deze 

afsluiting. 

http://aangifteoverheid.nl/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024282/2021-07-01
https://bondoverheidszaken.nl/belasting-actie.html
https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/
https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/


Kennisgeving: Wederrechtelijke en onrechtmatige handelingen 

Pagina 8/10 

 

Ik reageer alleen op juist gejuridiseerd schrijven per fysieke post. 

 

 

Aldus verklaard. 

In representatieve capaciteit notabel, Sui-Juris getekend 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Namens <naam als bij energiebedrijf bekend> 

<handtekening, blauwe inkt> 

 

Onderschrift door de <vrouw/man> 

  

<:voornaam mens:rode inkt> 

<duimafdruk rode inkt> 

 

 

 

 

 

         

Onder voorbehoud van alle rechten. 

(UCC 1-308) 
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Productie 1 
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Productie 2 

 

 


