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& WEF & IMF

• SEVEN URGENT ACTIONS 
TO PREPARE THE WORLD
• FOR HEALTH EMERGENCIES
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landverraad

Landverraad is een verzamelnaam van misdrijven
waarbij de externe veiligheid van een land in gevaar
wordt gebracht. Hieronder vallen onder meer het 
doorspelen van staatsgeheimen aan een vreemde
mogendheid en het medewerking verlenen aan een
vijand in oorlogstijd (collaboratie).

Anton Mussert, leider van de NSB, en Léon Degrelle
worden als de bekendste landverraders van 
respectievelijk Nederland en België beschouwd, omdat
zij tijdens de Tweede Wereldoorlog met de bezetter
samenwerkten,

•



strafrecht

Artikel 93 WvSr.
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 93 WvSr



strafrecht

Artikel 97a WvSr.

Hij die met een in het buitenland gevestigd persoon of lichaam in verbinding treedt met het
oogmerk om een zodanig persoon of lichaam tot het verschaffen van steun aan het voorbereiden,
bevorderen of teweegbrengen van omwenteling te bewegen, om een zodanig persoon of lichaam
in het daartoe opgevatte voornemen te versterken of aan een zodanig persoon of lichaam daarbij
hulp toe te zeggen of te verlenen, of om omwenteling voor te bereiden, te bevorderen of teweeg
te brengen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig
jaren of geldboete van de vijfde categorie.

.



Artikel 97a WvSr.



strafrecht

Artikel 99 WvSr.

Hij die een hem van regeringswege opgedragen onderhandeling met
een buitenlandse mogendheid opzettelijk ten nadele van de staat
voert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien
jaren of geldboete van de vijfde categorie.







ondermijning
Subversie (van het Latijnse woord subvertere , 'omverwerping') verwijst naar een proces
waarbij de waarden en principes van een bestaand systeem worden tegengesproken of 
omgekeerd in een poging om de gevestigde sociale orde en zijn structuren van macht , 
autoriteit , hiërarchie , en sociale normen. Subversie kan worden omschreven als een
aanval op het publieke moreel en: "de wil om ingrijpen te weerstaan is het product van 
gecombineerde politieke en sociale of klassenloyaliteiten die gewoonlijk aan nationale
symbolen worden gehecht. Na penetratie, en parallel met de gedwongen desintegratie
van politieke en sociale instellingen van de staat, deze tendensen kunnen worden
losgemaakt en overgedragen aan de politieke of ideologische zaak van de agressor"



Auto-coup
Een zelfcoup , ook wel autocoup genoemd (van het Spaanse autogolpe ), is een vorm van 
staatsgreep waarbij de leider van een natie, die op legale wijze aan de macht is gekomen, 
de nationale wetgever ontbindt of machteloos maakt en onrechtmatig buitengewone
bevoegdheden overneemt die niet verleend onder normale omstandigheden. Andere
maatregelen die kunnen worden genomen, zijn onder meer de nietigverklaring van de 
grondwet van het land , de schorsing van civiele rechtbanken en het laten overnemen
van dictatoriale bevoegdheden door het regeringshoofd . [1] [2]

Tussen 1946 en 2020 hebben naar schatting 148 pogingen tot staatsgreep
plaatsgevonden: 110 in autocratieën en 38 in democratieën .
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