
VERKLARING AANGAANDE HET EIGENAARSCHAP VAN 

DE RECHTSPERSOON MET BSN 102698454 
 

Verklaring: 
 

Op 30 april 2012 is het eigenaarschap van de rechtspersoon met BSN 102698454, gekoppeld 

aan de naam JOHANNES HENDRIK OLDENKAMP, met als roepnaam Johan, drager van de 

academische titel van Doctor (Dr.), hierna aan te duiden als ‘deze persoon’ volledig 

overgegaan van de Staat der Nederlanden naar de mens genaamd Johan van de familie 

Oldenkamp, levende als vrij en soeverein mens bij de gratie Gods.  
 

Als nieuwe en enig eigenaar van deze persoon heeft de mens genaamd Johan van de familie 

Oldenkamp alle voorheen afgesloten contracten door of namens deze rechtspersoon nietig 

verklaard voor wat betreft alle daarin aangegeven plichten.  
 

Als nieuwe en enig eigenaar van deze persoon heeft de mens genaamd Johan van de familie 

Oldenkamp kenbaar gemaakt dat deze persoon soeverein is en dat iedere poging om deze 

soevereiniteit te ondermijnen dient te worden vergeld. Daarbij gaat het om de volgende 

bedragen, waarvoor alle daarbij betrokken soevereiniteitsschenders hoofdelijk aansprakelijk 

zijn: 
 

o € 500,- voor iedere poging tot staande- of aanhouding van deze persoon zonder 

aantoonbare verstoring van de op liefde gebaseerde rechtsorde door deze persoon. 

o € 100,- per minuut voor iedere vorm van inperking van de bewegingsvrijheid van deze 

persoon, bijvoorbeeld door een aanhouding, arrestatie of inhechtenisneming zonder 

aantoonbare verstoring van de op liefde gebaseerde rechtsorde door deze persoon. 

o € 1.000,- voor het betreden van het privé-terrein van deze persoon, het aanraken van de 

persoonlijke eigendommen van deze persoon of het pogen hier beslag op te leggen of 

daarmee te dreigen. 

o € 5.000,- voor iedere poging om de keuzevrijheid van deze persoon te beperken, voor 

iedere poging om het zelfbeschikkingsrecht van deze persoon aan te tasten en voor iedere 

boete die deze persoon wordt opgelegd zonder aantoonbare verstoring van de op liefde 

gebaseerde rechtsorde door deze persoon. 

o € 5.000,- tot € 500.000,- voor het toebrengen van fysieke schade aan eigendommen van 

deze persoon of voor het ongewenst aanraken van het fysieke lichaam van deze persoon. 

o € 1.000.000,- of meer voor het toebrengen van lichamelijke-, emotionele-, verstandelijke- 

en/of energetische schade aan deze persoon waarvoor een schriftelijke verklaring door 

deze persoon omtrent dergelijke schade volstaat om deze schade aan te tonen. 

o € 200,- per antwoord voor iedere vraag die van deze persoon onder dwang of bedreiging 

van welke aard dan ook dient te beantwoorden. 

o € 500,- voor iedere belemmering van deze persoon om voorafgaand een 

vergeldingsbedrag vast te stellen voor iedere andere vorm van soevereiniteitsschending. 
 

Iedere vastgestelde vergelding dient te worden voldaan binnen een periode van twee weken na 

de betreffende soevereiniteitsschending. Daarna wordt het verschuldigde bedrag ieder 

volgend etmaal automatisch met één procent verhoogd. 
 

Deze rechtsgeldige verklaring inclusief juridische onderbouwing is sinds mei 2012 in het bezit 

van mevrouw B.W. Armgard van Amsberg - zur Lippe Biesterfeld in haar functie als hoofd 

van de Staat der Nederlanden. Gelieve met haar of haar medewerkers contact op te nemen bij 

eventuele onduidelijkheden of vragen hierover. 

 

Deze verklaring staat online via: http://www.pateo.nl/PDF/102698454.pdf  


