
Bericht aan politie en alle ambtenaren in functie met enig openbaar gezag bekleed 

 

PRIVATE EIGENDOM 

 

Aanbellen staat gelijk met het akkoord gaan met de voorwaarden gesteld door de eigenaar/bewoner, mens van 

vlees en bloed. Vanaf het tijdstip van aanbellen zal U een bedrag worden aangerekend van …. euro per minuut 

die u van mijn tijd berooft en dit met een minimum forfait van …. euro.  

Dit bedrag is per ambtenaar die de vrede in deze woning schendt door het aanbellen zonder enig bewijs van 

strafrechtelijke inbreuk of huiszoekingsbevel. Bij het betreden van deze woning zonder toestemming gaat u 

onherroepelijk akkoord met het bovenstaande, zonder uitzonderingen. Betreden is uw akkoord = wettig contract 

en afdwingbaar met rechtsmiddelen. 

Er zal altijd persoonlijk aansprakelijk en verantwoordelijk gesteld worden van de desbetreffende 

ambtenaar/publieke dienaar. U dient dan ook uzelf te legitimeren en uw naam en voornaam mede te delen aan 

de eigenaar/bewoner van deze woning.  

De mens van vlees en bloed die hier woont beroept zich op zijn/haar Universele Mensenrechten, Internationale 

Verdragen en de Belgische Grondwet. De Grondwet kan onder geen enkel beding dubbelzinnig geïnterpreteerd 

worden naar eigen goeddunken, overtreden worden of gedeeltelijk ontkracht worden. 

Maatregelen (zoals corona maatregelen) kunnen nooit wettig zijn als deze haaks op de grondwet en 

gewaarborgde mensenrechten staan. U zou dit moeten weten aangezien u bij uw ambtseed trouw gezworen 

heeft aan onder andere de Belgische Grondwet en u heeft beloofd deze te eerbiedigen en te verdedigen. U staat 

den dienste van het Belgische volk en de vrije mensen die op het grondgebied van België wonen. U kunt zich 

tevens niet beroepen op het vermoeden van levensgevaar of gevaar voor de openbare gezondheid aangezien er 

tot op heden geen wetenschappelijk bewijs is van de effectiviteit van de corona maatregelen (Arrest Hof van 

Beroep). 

Artikel 15 GW: De woning is onschendbaar 

Artikel 27 GW: Recht op vreedzame vereniging en vergadering 

Artikel 187-188 GW: De grondwet kan noch geheel noch gedeeltelijk geschorst worden. Alle in strijd zijnde 

wetten, decreten, besluiten, maatregelen zijn krachtens dit artikel nietig. 

Bij het betreden van deze woning zonder toestemming begaat u een strafbaar feit welke niet ongestraft zal 

blijven t.a.v. uw persoon (artikel 243 strafwetboek – knevelarij). Openbare ambtenaren hebben geen jurisdictie 

zonder gekwetste derde partij of betrapping op heterdaad bij het verrichten van een door het Strafwetboek 

geïncrimineerde handeling. Indien er geen bewijsbare, onmiddellijke schade aan derden is en/of u heeft geen 

door een rechter ondertekend (met natte inkt) huiszoekingsbevel om voor te leggen, heeft u hier geen zaken en 

bevindt u zich bijgevolg in het private recht, welke contractenrecht is. Bij deze laat de eigenaar/bewoner u dus 

weten dat wij niet in contract gaan met u. Coronamaatregelen worden opgedrongen aan de bevolking per KB en 

MB en vallen niet onder het strafrecht maar onder het private recht waar een wilsverklaring aan voorafgaat van 

de partijen. 

“nemo censetur ignorare legem” – een ieder wordt geacht de wet te kennen. Ook u. 

Bij het verstoren van mijn privésfeer gaat u er tevens mee akkoord dat ik u persoonlijk belast met een 

schadevergoeding van ….. euro per overtreding die een inbreuk doet op mijn grondrechten, mensenrechten of 

privé-leven. 

Deze eigenaar/bewoner kent zijn rechten en verwacht dat u deze ook zal respecteren. Zoniet dan staan de 

consequenties hierboven omschreven. U bent voldoende geïnformeerd en kunt bijgevolg wetens/willens een 

beslissing nemen. – Vrede zij met u. 


