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Bezoekadres

861176753
Stichting
Stichting Front-Lex
Amsterdam
20-04-2020
23-02-2021
20-04-2020
94997 - Overige belangenbehartiging
De stichting heeft ten doel: het aansprakelijk stellen van de Europese Unie
(hierna genoemd EU), haar lidstaten, haar instanties, haar agentschappen
en de Europese ‘hardliner’ politici voor misdaden tegen de menselijkheid,
voor het niet-verlenen van hulp aan personen in nood met onder andere
als gevolg duizenden dode vluchtelingen aan de EU-buitengrenzen, zoals
de Middellandse Zee en de Sahara, en voor ernsti-ge schendingen van de
mensenrechten aan de EU-buitengrenzen (en aan de grenzen tussen
Afrikaanse transit-en herkomstlanden waardoor EU gefinancierde
geëxternaliseerde grenscontrole plaatsvindt). Verantwoordelijken voor
deze misdaden dienen hiertoe voor het gerecht gebracht te worden
waardoor slachtoffers gecompenseerd worden voor de geleden schade. De
stichting ondersteunt slachtoffers of haar vertegenwoordigers die bij
nationale, Europese, Afrikaanse, Midden Oosterse of internationale
rechtbanken hun gelijk proberen te halen. Om dergelijke rechtszaken
mogelijk te maken of voor te bereiden organiseert de stichting een asiel en
migratie tribunaal tegen de Europese Unie, haar lidstaten, haar instanties,
haar agentschappen en de Europese ‘hardliner’ politici. Bovendien zullen
de rechters van het tribunaal alle gevallen van burgers en nietgouvernementele organisaties (NGO's) die de afgelopen jaren wegens hulp
aan vluchtelingen gecriminaliseerd zijn door de justitie en andere
instanties, onderzoeken en deze, indien van toepassing, rehabiliteren, alles
in de ruimste zin van het woord. Dit betreft ook vluchtelingen die ten
onrechte beschuldigd zijn van mensenhandel. Naast het tribunaal zal een
grote bijeenkomst plaatsvinden waar organisaties, steden, burgemeesters,
wetenschappers en burgers laten zien dat een ander, open Europa
mogelijk is.
Amerbos 528, 1025XT Amsterdam

Bestuurders
Titel
Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Inhoud bevoegdheid

Penningmeester
Lehnherr, René Albert
07-08-1954
20-04-2020 (datum registratie: 20-04-2020)
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
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Secretaris
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Barbier, Marie Claude
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Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Inhoud bevoegdheid

Voorzitter

20-06-1963
11-05-2021 (datum registratie: 01-06-2021)
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Lüst, Christiane Gisela Erica
16-06-1966
11-05-2021 (datum registratie: 01-06-2021)
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Gevolmachtigde
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Inhoud volmacht

Gevolmachtigde
Lehnherr, René Albert
07-08-1954
20-04-2020 (datum registratie: 21-04-2020)
Volledige volmacht
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