Opgedragen aan De Beschermers van alle Rassen en Werelden

AANGIFTE VAN MEERDERE MISDRIJVEN
I.

Aangifte ex art. 140 WvSr ter zake deelneming aan een criminele organisatie, die
het oogmerk heeft het plegen van misdrijven tegen de menselijkheid;

II.

Aangifte ex art. 4 Wet Internationale Misdrijven (WIM) ter zake ernstige
schendingen van het internationaal humanitaire recht.

III. Aangifte ex art. 289 WvSr ter zake moord met voorbedachten rade tevens
gepleegd in georganiseerd groepsverband;
IV. Aangifte ex art. 308 WvSr ter zake het veroorzaken van de dood of van
lichamelijk letsel door schuld. Tevens gepleegd in georganiseerd
groepsverband;
V.

Aangifte ex art. 83a WvSr ter zake bewust en systematisch vrees aanwakkeren
en handelen tegen de veiligheid van de Nederlandse Staat en haar burgers;

VI. Aangifte ex art. 93 WvSr ter zake handelen met het oogmerk het Rijk
geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen;
VII. 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;
VIII. 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;
IX. 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;
X.

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;

XI. 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.
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VOORWOORD
Een aanzienlijk deel van de wereldbevolking van China tot aan Europa, Amerika en Afrika,
alle rassen en werelden zijn vanaf eind 2019 openlijk aangevallen door een op dat moment
nog tamelijk onbekende partij, waarvan het gedrag gaandeweg als vijandig kan worden
gekenschetst…
Op 9 januari 2021 verklaart de hoog onderscheiden Luitenant-Generaal (bd.) van de USA
Army Thomas McInerney tijdens een interview in The White House, dat deze ‘onbekende
partij’ gebruik maakt van een biologisch wapen om daarmee Amerika en de gehele wereld
onder controle te krijgen. Hierbij een klein citaat uit het interview: “Every one of us has to
stand up….. now we are in it and so we must spread it. We cannot surrender” aldus Generaal
McInerney. https://rumble.com/vclr7f-shocking-developments-lt.-gen.-thomas-mcinerneyreveals-the-truth-that-will.html.
Op 17 juni 1925 is in Genève een Protocol opgesteld ter zake het verbod van het gebruik tijdens
oorlogshandelingen van verstikkende, giftige of andere gassen en van vormen van bacteriologische
oorlogsvoering.
Vijftig jaar later en wel op 26 maart 1975 is door 171 landen – waaronder China, Canada, de
UK en de USA – het multilaterale Verdrag tot Verbod van de Ontwikkeling, de Productie en
de aanleg van Voorraden van Bacteriologische (biologische) en Toxinewapens en inzake de
vernietiging van deze wapens ondertekend.
Ondanks de mooie woorden in het Verdrag heeft een vijand van de menselijkheid vanuit
een verdragsluitend land een biowapen over de mensheid uitgestort. De vijand van de
menselijkheid heeft dit biowapen de codenaam ‘COVID-19’ gegeven.
Aangever, tevens slachtoffer, adviseert een ieder weldenkend mens met gevoel voor
rechtvaardigheid en vrijheid in het belang van zijn of haar eigen leven en toekomst goed
naar het interview van Generaal McInerney d.d. 9 januari jl. te luisteren en vervolgens deze
aangifte met de bijlagen goed en aandachtig te lezen. Vermoedelijk zal de wereld binnen een
niet al te lange termijn nogmaals van Luitent-Generaal Thomas McInerney gaan vernemen.
Aangever tevens slachtoffer toont in deze strafrechtelijke aangifte aan, dat verdachten hun
directe medewerking en uitvoering hebben verleend aan het ontwikkelen, het verspreiden
en het inzetten van het biowapen ‘COVID-19’ tegen de menselijkheid met als enige en
ultieme doel een nieuwe kw aadaardige en duistere wereldmaatschappij te doen laten
ontstaan met de naam:

‘THE NEW WORLD ORDER’
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Algemeen.
Slachtoffer,
naam

: ………………………………………………………….……….

geboren te

: ……………………………………………………….………….

geboortedatum

: …………………………………………………….…………….

woonadres

: …………………………………………………….…………….

postcode

: ……………………………………………….………………….

plaats

: …………………………………………………………….…….

e-mailadres

: ……………………………………………………….………….
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Deze aangifte richt zich primair tegen de hierna genoemde personen / verdachten:
I.

naam
geboortedatum
geboorteplaats
adres
postcode
plaats

: Mark Rutte
: 14-02-1967
: Den Haag
: Adriaan Goekooplaan 10
: 2517 JX
: Den Haag

II.

naam
geboortedatum
geboorteplaats
adres
postcode
plaats

: Hugo Mattheus de Jonge
: 26-09-1977
: Bruinisse
: Brede Hilledijk 189
: 3072 ND
: Rotterdam

III.

naam
geboortedatum
geboorteplaats
adres
postcode
plaats

: Karin Hildur Ollongren
: 28-05-1967
: Leiden
: Den Texstraat 54
: 1017 ZC
: Amsterdam

IV.

naam
geboortedatum
geboorteplaats
adres
postcode
plaats

: Cornelia Johanna Schouten
: 06-10-1977
: ’s-Hertogenbosch
: Mathenesserlaan 473A
: 3023 GL
: Rotterdam

V.

naam
geboortedatum
geboorteplaats
adres
postcode
plaats

: Tamara van Ark
: 11-08-1974
: Den Haag
: afgeschermd
: afgeschermd
: Den Haag
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VI.

naam
geboortedatum
geboorteplaats
adres
postcode
plaats

VII. naam
geboortedatum
geboorteplaats
adres
postcode
plaats

: Ferdinand Bernhard Joseph Grapperhaus
: 08-11-1959
: Amsterdam
: Roemer Visscherstraat 28
: 1054 EX
: Amsterdam

: Sigrid Agnes Maria Kaag
: 02-11-1961
: Rijswijk (Z-H)
: Cornelis Jolstraat 12
: 2584 ER
: Den Haag

en subsidiair tegen alle mensen in hun hoedanigheid van medeplegers, die direct en
indirect gestructureerd in een bepaalde organisatiegraad door de verdachten w orden
aangestuurd en geleid.
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Lijst van bijlagen:
Bijlage 1

: Foto’s en gegevens van de grondleggers van de spirituele basis van de UN.

Bijlage 2

: Gegevens over Lucifer Trust uitgever van de UN.

Bijlage 3

: De eerste vijf pagina’s van het boek ‘Education in the New World’.

Bijlage 4

: The 10 Point Charter of The New World Order.

Bijlage 5

: Pagina’s 1, 2 en 201 van boek Discipleship in the New Age – Volume II.

Bijlage 6

: Informatie over de Meester ‘Djwal Khul’.

Bijlage 7

: Informatie over de laatste bijeenkomst “The 2020 World Goodwill Seminar”.

Bijlage 8

: Enige informatie over de Findhorn Foundation.

Bijlage 9

: Inhoudsopgave en de preambule van het contract AGENDA 21.

Bijlage 10

: Inschrijvingen The State of The Netherlands Inc. & United States
Corporation Company.

Bijlage 11

: Programma LOCK STEP.

Bijlage 12

: Het nieuwsdagblad: The Sovereign Independent June 2011.

Bijlage 13

: Patentrecht Richard A. Rothschild.

Bijlage 14

: Patenten Moderna voor Covid-19 ‘vaccin’.

Bijlage 15

: Foto’s ontmoetingen verdachte sub I met Bill Gates in Nederland.

Bijlage 16

: EC projecten 5G en Roadmap vaccination .

Bijlage 17

: Inkoopstaten Covid-19 PCR-testen.
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Bijlage 18

: Institute for Disease Modeling van Bill Gates.

Bijlage 19

: Patentrecht Bill Gates WO/2020/060606 en info ID2020 van Bill Gates.

Bijlage 20

: Info contract ‘Partnership Accelerator 2030 Agenda’.

Bijlage 21

: Info over Global Preparedness Monitoring Board.

Bijlage 22

: Global Vaccination Summit 12 september 2019.

Bijlage 23

: Info over EVENT 21.

Bijlage 24

: Pag 1. OMT-rapport d.d. 27 jan. 2020 en OMT-rapport d.d. 28 febr. 2020.

Bijlage 25

: Info project Build Back Better.

Bijlage 26

: Omslag actieplan: National Covid-19 Testing Action Plan d.d. 21-04-2020.

Bijlage 27

: Eerste 5 pagina’s Covid-19 Testing Action Plan voor kinderen.

Bijlage 28

: Voorbeeld indoctrinatie op basisscholen.

Bijlage 29

: Wet Deelgezag in concept.

Bijlage 30

: Afschrift website CommonPass en leaflet in pdf.

Bijlage 31

: Info over TENTO Health en VST Enterprises en de VCode.

Bijlage 32

: Omslag boek van Klaus Schwab COVID-19: THE GREAT RESET +
verdachte sub VII Sigrid Kaag als member bij WEF.

Bijlage 33

: Verdrag ter voorkoming van het misdrijf GENOCIDE.

Bijlage 34

: Info over Klaus Schwab en The New World Order.

Bijlage 35

: Art. 4 WIM, Avondklok Blijf Binnen, Ontruiming Museumplein.

Bijlage 36

: Misleidende uitnodigingsbrief voor inenting met mRNA serum.
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Bijlage 37

: Info Lareb melding aantal doden door inenting met mRNA serum.

Bijlage 38

: Random meldingen via social media over de vele doden na vaccinatie.

Bijlage 39

: Tweetbericht Hugo de Jonge d.d. 24 febr. 2021.

Bijlage 40

: Bijsluiter mRNA ‘vaccine’ van Pfizer.

Bijlage 41

: Artikel over zakkenvullende medici d.m.v. Covid-19 testen e.d.

Bijlage 42

: Drietal pagina’s meldpunt VAERS uit de USA.

Bijlage 43

: Art. 20 Richtlijn 2001/20/EG.

Bijlage 44

: Verordening EU 2020/1043 d.d. 15 juli 2020.

Bijlage 45

: EC besluit 2020/C 447 1/01.

Bijlage 46

: Besluit 533 d.d. 16 december 2020.

Bijlage 47

: Verdragsteksten IVBPR.

Bijlage 48

: Nürnberg-Code 1947.

Bijlage 49

: Officiële verklaring Duitse federale Ministerie Volksgezondheid d.d. 9-11-2020.

Bijlage 50

: Ivermectin kits India.

Bijlage 51

: Voorblad en inhoudsopgave AGENDA 2030.

Bijlage 52

: Het voorblad van het boek “The Fourth Industrial Revolution” uit 2017.

Bijlage 53

: Open brief van fractievoorzitter VVD Limburg aan Mark Rutte.

Bijlage 54

: TV toespraak Jaap van Dissel en Tamara van Ark d.d. 1 aug. 2020.

Bijlage 55

: Ministeriële verordening Avondklok d.d. 22 jan. 2021.

8
Aangifte tegen M ark Rutte, Hugo de Jonge en alle medeplegers
Opgesteld voor een ieder die opstaat tegen de huidige enorme corruptie en misleiding van de
Nederlandse burgerbevolking en opstaat tegen hen die de Mensheid en haar Kinderen als
evenbeeld van GOD proberen te vernietigen.

Opgedragen aan De Beschermers van alle Rassen en Werelden
Aangever als mens van vlees en bloed, tevens slachtoffer van de gepleegde misdrijven, is
woonachting binnen de grenzen van het grondgebied, genaamd Nederland.
Art. 162 Wetboek van Strafvordering.
Aangever wijst in het bijzonder op de persoonlijke onverwijlde aangifteverplichting door
alle mensen in hun hoedanigheid van ambtenaren, die in de uitoefening van hun
bediening kennis krijgen van de in deze aangifte door de genoemde verdachten gepleegde
zeer ernstige misdrijven tegen de menselijkheid en welken dus in casu door de genoemde
verdachten ook tegen alle mensen in hun hoedanigheid van ambtenaren zelf zijn / worden
gepleegd.
Art. 97 lid 1 GW j° art. 96 lid 2 GW
Aangever wijst op de grondrechtelijke en humanitaire plicht van het Nederlandse leger om
het grondgebied van Nederland, slachtoffer en de Nederlandse bevolking te beschermen
tegen verdachten, die met een duistere vijand, een vreemde heerschappij samenspannen om
daarmee met voorbedachten rade de Nederlandse maatschappij, slachtoffer en de
Nederlandse bevolking te vernietigen.
Om deze aangifte goed te kunnen begrijpen geeft aangever tevens slachtoffer voorafgaand
aan de opsomming van alle door verdachten gepleegde misdrijven enige voorkennis.
Sinds begin 2020 zijn aangever tevens slachtoffer en de Nederlandse bevolking – gelijk aan
de mensen in de USA – geconfronteerd met zichtbare veranderingen in hun dagelijks leven,
die opvallend zijn en nog nooit eerder ‘aan de oppervlakte’ zijn vertoond.
Wat is er aan de hand met Nederland en de wereld om ons heen?
Hoe komt het, dat vanaf 2020 vreemde zaken onder onze neuzen zichtbaar worden?
Waarom moet aangever tevens slachtoffer zich opeens onmenselijk gedragen?
Waarom sturen verdachten agressieve en geweldplegende politiedienders op slachtoffer
en de weerloze, vredelievende bevolking af, terwijl zij slechts roepen om hun
fundamentele en absolute grondrechten te respecteren en te beschermen?
Waarom worden door verdachten vriendschappen en families uit elkaar gescheurd?
Waarom worden door verdachten onze kinderen aangevallen, worden onze kinderen
hun veilige scholen ontnomen en worden onze kinderen in hun ontwikkeling geschaad?
Waarom wordt de massamedia eenzijdig tegen slachtoffer en de Nederlandse
burgerbevolking ingezet?
Waarom wordt GOD en religie binnen het onderwijs en onze maatschappij naar de
achtergrond geschoven?
Waarom worden geloofsgemeenschappen door verdachten aangezet om alle door
verdachten doorgevoerde misdrijven tegen de menselijkheid te ondersteunen?
Waarom zetten verdachten zonder enige medische noodzaak op agressieve wijze in op
het zo snel mogelijk inenten van de gezonde Nederlandse bevolking met een uiterst
experimenteel mRNA serum, dat mogelijk onder meer een bestanddeel draagt met het
patentnummer WO/2020/060606?
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Om deze aangifte en de bovengestelde vragen goed te kunnen begrijpen zal eerst naar het
ontstaan van de vragen en het uiteindelijke doel daarvan moeten worden gekeken.
 Het ontstaan komt voort uit de op 24 oktober 1945 opgerichte Verenigde Naties
 Het doel betreft het opzetten en vormgeven van The New World Order
De wereld wordt tot heden feitelijk bestuurd door een aantal puissant rijke families. Deze
families – onder meer onder leiding van Rockefeller en De Rothschild families – bezitten
omstreeks 80% van alle activa op de wereld. Zij zijn ook eigenaar van alle grote banken in de
wereld, behoudens de banken in Rusland, India, Iran, Syrië en Noord Korea. Deze families
besturen de banken over de gehele wereld aan via hun centrale bank in Zwitserland genaamd:

Bank for International Settlements (BIS) te Basel.
Deze private bank stuurt dus ook de Europese Centrale bank en de Nederlandse Centrale bank
aan. Ons land heeft als gevolg van het criminele handelen van verdachten en hun voorgangers
torenhoge schulden opgebouwd aan deze puissant rijke families en wel aan hun BIS bank te
Basel. Alle burgers in ons land hebben aldus als gevolg van de criminele handelingen van
verdachten enorme schulden aan deze families opgebouwd. Deze families hebben met
voorbedachten rade en met de hulp en inzet van verdachten een situatie van financiële
afhankelijke tot stand gebracht.
Deze puissant rijke families zijn ook eigenaren van de meeste grote multinationals, zoals onder
meer de grote energie-industrie (inclusief een deel van Shell), alle Media (kranten, tv, radio etc.),
de Social Media, Microsoft, Mac Donalds, Starbucks, de auto-industrie (GM, Peugeot, etc.), de
Farmaceutische industrie (Pfizer, Moderna, Bayer, etc.) en vele andere grote invloedrijke
internationale ondernemingen. Zij sturen deze multinationals aan via onder meer hun
gemeenschappelijke ‘investeringsvennootschap’ in Zwitserland genaamd Black

Rock te

Zürich.
Elk bedrijf in de wereld, behoudens in Rusland, India, Iran, Syrië en Noord Korea, dat een grote
marktpositie weet te behalen, wordt op enig moment door een van de investeringsvennootschappen van deze families zoals Black Rock overgenomen, dan wel neemt Black Rock
of een van de andere investeringsvennootschappen van deze families een belangrijke
aandelenpositie daarin. Deze families dulden geen enkele sterke marktpositie van enige
onderneming buiten hun controle om.
Deze families hebben in bijna alle landen ter wereld strategische investeringsvennoot-schappen
opgezet. Deze ‘nevenvestigingen’ worden dan weer bestuurd en gecontroleerd door een tweede
laag van deze families (ook miljardairs….), zoals bijvoorbeeld de familie van George Soros,
Peugeot, Goodyear, etc. In Nederland hebben zij met medeweten en hulp van verdachten ook
dergelijke investeringsvennootschappen opgezet. Deze zijn gevestigd te Schiphol:
GATEWAY HOLDINGS 1, 2 en 3 (KvK’s: 66839769, 66839696, 66839637),

GATEWAY HOLDINGS COOP UA (KvK: 66834732),
METALLO HOLDINGS 1, 2 en 3 (KvK’s: 58239499, 58239405, 58239545) en
METALLO HOLDINGS COOP UA (KvK: 58235442).
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Via hun (gelieerde) vennootschappen oefenen deze families invloed uit op de politiek,
onderwijs, universiteiten, ziekenhuizen en andere maatschappelijke instellingen door grote
sommen geld aan deze instellingen te doneren (zelfs aan het RIVM!) en het opkopen van
allerhande strategische Nederlandse bedrijven. Geld heeft voor hen feitelijk geen waarde.
Deze families zijn namelijk het huidige geldstelsel (Dollar, Euro en Yuan). Zij kunnen net
zoveel geld bijdrukken als zij willen.
Als een voorbeeld noemt slachtoffer het opkopen van alle aandelen van het
schoolboekenbedrijf Van Dijk Educatie B.V. en haar concern te Kampen door Gatew ay
Holdings 3 B.V. voor een zeer hoog bedrag (koopprijs) van ruim € 300 miljoen op 14
september 2016 (Zie KvK.’s 05010273 en 58644342). Deze families controleren alle
schoolboeken en leermiddelen in Nederland.
Een groot deel van de wereld (voor Nederland middels samenspanning met verdachten)
wordt op deze wijze door deze puissant rijke families gecontroleerd en bestuurd. Verdachten
handelen louter en alleen in opdracht van deze families. Slachtoffer en de Nederlandse
bevolking worden niet door verdachten, noch door hun bestaande oude politieke partijen
vertegenwoordigd.
Deze vertegenwoordiging is schijn, fake, misleidend en bestaat slechts in de perceptie van
slachtoffer en de Nederlandse bevolking.
De puissant rijke families zijn onderling door huwelijken over en weer met elkaar verweven.
Zij vormen daardoor een naar nu blijkt als crimineel te bestempelen organisatie met een zeer
strakke top-down leiding. Verdachten volgen daarbij slechts orders van deze criminele
organisatie op…
De genoemde families besturen op deze wijze al meer dan honderd jaren onze Westerse
wereld. Zij hebben slechts één groot gemeenschappelijk belang en wel: Centrale controle
van de wereldeconomie, het monetaire stelsel en de wereldbevolking.
De regisseur namens deze families voor het opzetten van een wereldwijd centraal
aangestuurd controlesysteem is De Rockefeller Foundation in samenwerking met in het
bijzonder het World Economic Forum in Davos, voor deze Klaus Schwab.
Het idee voor het opzetten van een centraal gestuurde wereldorganisatie door de puissant
rijke families onder leiding van de Rockefeller familie dateert al uit de tijd van de eerste
wereldoorlog (1914 – 1918).
Aan het einde van de eerste wereldoorlog werd het Verdrag van Versailles gesloten. Daarbij
werd onder meer besloten, dat ter voorkoming van toekomstige wereldoorlogen een
intergouvernementele organisatie zou worden opgericht, die regelmatig centraal bij elkaar
komt om de wereldpolitieke problemen te bespreken.
Op 25 januari 1919 werd te Genève Zwitserland De Volkerenbond opgericht.
De Volkerenbond had geen economische en monetaire taken.

11
Aangifte tegen M ark Rutte, Hugo de Jonge en alle medeplegers
Opgesteld voor een ieder die opstaat tegen de huidige enorme corruptie en misleiding van de
Nederlandse burgerbevolking en opstaat tegen hen die de Mensheid en haar Kinderen als
evenbeeld van GOD proberen te vernietigen.

Opgedragen aan De Beschermers van alle Rassen en Werelden
In die periode ontmoette John D. Rockefeller (29 jan. 1874 – 11 mei 1960) de esoterische*
schrijfster en groot aanhanger van de New Age beweging mevrouw Alice Bailey (16 juni 1880 –
15 dec. 1949). Rockefeller en Bailey hebben samen de spirituele basis van de op te richten
Verenigde Naties gelegd. Als Bijlage 1 heeft slachtoffer foto’s en gegevens van deze
grondleggers bijgevoegd. Op foto 1 is ook de vader van John. D. Rockefeller te zien.
* kennis die slechts voor een beperkte groep toegankelijk is. In deze occult, spiritueel en in het kader van 1 wereldreligie.
De VN is exclusief opgericht – zoals hierna toegelicht – voor de voorbereiding van
The New World Order .
In 1922 hebben Rockefeller en Bailey de onderneming “Lucifer Trust” opgericht. Deze
onderneming werd bestuurd door Alice Bailey en specialiseerde zich in het uitgeven en
publiceren van esoterische boeken, tijdschriften e.d. gericht op ‘The New Age Movement’.
Bailey heeft de naam “Lucifer Trust” in 1923 veranderd in “The Lucis Trust”, omdat
“Lucifer” het uiteindelijke gedachtegoed van Alice Bailey te nadrukkelijk liet zien.
Als Bijlage 2 heeft slachtoffer enige info over The Lucis Trust bijgevoegd.
Het gedachtegoed van The New Age Movement opgeschreven in het boek van Alice Bailey
“Education for a New Age” is de basis van het door de Rockefeller Foundation opgezette plan
om tot een New World Order te komen.
Het uitgangspunt in de filosofie van de New Age Movement van Alice Bailey was ‘World
Citizenship should be the goal of the enlightened, with a World federation and a World brain’:
“The New World Order”.
Vertaling: ‘Wereldburgerschap zou het doel moeten zijn van de verlichte mensen, met een
wereldfederatie en een wereldbrein’: “De Nieuwe Wereld Orde”.
Als Bijlage 3 heeft slachtoffer de eerste vijf pagina’s van het boek van Bailey bijgevoegd. Dit
boek is als pdf te vinden onder https://www.bailey.it/files/Education-in-the-New-Age.pdf
Om The New World Order te bereiken – zoals deze door Bailey en Rockefeller reeds medio
1923 was voorzien – diende een 10-stappenplan strategie te worden gevolgd:
1.
2.
3.
4.
5.

Haal God en gebed uit het onderwijssysteem;
Verminder het ouderlijk gezag over kinderen;
Vernietig de traditionele christelijke gezinsstructuur;
Als seks vrij is, maak abortus dan legaal en gemakkelijk;
Maak echtscheiding gemakkelijk en legaal, bevrijd mensen van het concept van een
huwelijk voor het leven;
6. Maak van homoseksualiteit een alternatieve levensstijl;
7. Ontaard de kunst, maak het krankzinnig;
8. Gebruik media om mindset / gedachten te beïnvloeden en te veranderen;
9. Creëer een interreligieuze beweging;
10. Laat regeringen al deze wetten maken en laat de kerk deze veranderingen goedkeuren.

12
Aangifte tegen M ark Rutte, Hugo de Jonge en alle medeplegers
Opgesteld voor een ieder die opstaat tegen de huidige enorme corruptie en misleiding van de
Nederlandse burgerbevolking en opstaat tegen hen die de Mensheid en haar Kinderen als
evenbeeld van GOD proberen te vernietigen.

Opgedragen aan De Beschermers van alle Rassen en Werelden
Als Bijlage 4 heeft slachtoffer The 10 Point Charter of The New World Order bijgevoegd
(met vertaling). De vindplaats op het internet wordt door slachtoffer tevens genoemd.
Slachtoffer merkt op, dat het genoemde 10-stappenplan van The Lucis Trust uit 1923
duidelijk kenbaar voor slachtoffer en de Nederlandse bevolking door verdachten en hun
‘politieke’ voorgangers in opdracht van de criminele organisatie in Nederland wordt
doorgevoerd.
De Rockefeller Foundation heeft op 24 oktober 1945 de Verenigde Naties opgericht en heeft
daarbij de structuur van De Volkerenbond overgenomen. De Volkerenbond is vervolgens
op 20 april 1946 opgeheven. John D. Rockefeller en Alice Bailey hebben met de oprichting
van de Verenigde Naties als opmaak voor ‘hun’ New World Order een belangrijk doel
weten te bereiken.
De uitgeverij van Alice Bailey zijnde “Lucifer Trust”, in 1923 veranderd in ‘The Lucis Trust’,
werd vanaf het begin de exclusieve uitgever van de Verenigde Naties, dat al het te
publiceren spirituele materiaal van de Verenigde Naties, opstelt, afdrukt en verspreidt. Met
Lucifer Trust als exclusieve uitgever van de Verenigde Naties wordt nadrukkelijk de
heidense en anti-christelijke aard van de Verenigde Naties weergegeven.
De uitgeverij The Lucis Trust wordt exclusief gesponsord door de Rockefeller Foundation en
de The Lucis Trust sponsort op haar beurt onder meer:
- Greenpeace International;
- Greenpeace USA;
- Amnesty International;
- UNICEF.
In 1955 wordt door de uitgeverij the Lucis Trust een belangrijk boek van Alice Bailey
uitgebracht – zij was inmiddels overleden – dat de basis vormt van de ontw ikkeling door
de Verenigde Naties onder leiding van de Rockefeller Foundation naar de door
verdachten thans uit te voeren misdadige plannen . Het boek ‘Discipleship in the New
Age’ (Lucis Press, 1955) beschrijft onder meer:
Bewijs van de groei van het menselijk intellect langs de noodzakelijke receptieve lijnen (voor de
voorbereiding van de New Age) is te zien in de 'planning' van verschillende naties en in de
pogingen van de Verenigde Naties om een wereldplan te formuleren ... Van Vanaf het allereerste
begin van deze ontvouwing hebben drie – als best te omschrijven – occulte factoren de
ontwikkeling van al deze plannen beheerst. Deel II. pagina 201.
Als Bijlage 5 heeft slachtoffer pagina’s 1, 2 en 201 van het boek van Bailey ‘Discipleship in
the New Age – Volume II bijgevoegd. Bailey heeft dit boek opgedragen aan haar grote
meester Djwhal Khul. Het boek is in pdf. te vinden onder:
http://www.mysticknowledge.org/11-Discipleship_in_the_New_Age_Vol-2.pdf
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Vanaf dit moment laat de Verenigde Naties haar duistere en occulte basis zien!
Als Bijlage 6 heeft slachtoffer de via Wikipedia verkregen informatie over de Meester ‘Djwal
Khul’ van de spirituele uitgeverij van de VN, The Lucis Trust bijgevoegd. Tevens daarbij een
van de symbolen van de wereldreligie, die door de VN voor The New World Order wordt
voorbereid. https://en.wikipedia.org/wiki/Djwal_Khul
De uitgeverij The Lucis Trust start in 1955 een groep mensen genoemd “World Goodwill”
als een organisatie binnen de Verenigde Naties.
De gepubliceerde doelstelling van deze VN-groep betreft: ‘Het samenw erken in de w ereld
in het kader van de voorbereiding op de w ederkomst van de Christus’.
De ‘Christus’ die deze VN-groep bedoelt is niet de Bijbelse Jezus Christus als de Zoon van
God, maar de VN ‘World Goodwill’ wacht op de komst van door hen genoemde
‘Kosmische’ Christus, zijnde de grote goddelijke macht over The New World Order .
De “World Goodwill” groep houdt regelmatig spirituele en meditatie bijeenkomsten zowel
binnen de VN gebouwen als ‘on-line’. Op 14 november 2020 is de World Goodwill seminar
2020 on-line gehouden. Als Bijlage 7 heeft slachtoffer enige informatie over de laatste
bijeenkomst “The 2020 World Goodwill Seminar” van deze VN-groep bijgevoegd.
De World Goodwill organisatie werkt samen met een NGO van de Verenigde Naties, zijnde
de Findhorn Foundation. Dit betreft ook een occulte esoterische (kennis binnen een
beperkte groep) organisatie die middels meditatie de Agenda 2030 tot stand wil laten
komen. De Findhorn Foundation is tevens gelinkt aan en gesponsord door de Rockefeller
Foundation.
Als Bijlage 8 heeft slachtoffer enige informatie over de Findhorn Foundation bijgevoegd.

The New World Order is volgens de spirituele esoterische leer van de Verenigde Naties de
wereld waarin de door hen genoemde ‘Christus’ (= voor de VN Lucifer) zal verschijnen,
waarbij de onderdanige mensen (lees slachtoffer, de Nederlandse bevolking en dus ook onze
politie, onze militairen, onze douane, onze marechaussee, onze Fiod en alle mensen in hun
hoedanigheid van Beschermers van onze bevolking) het teken van het beest zullen moeten
dragen. De verdachten bereiden in opdracht van de Verenigde Naties ten koste van
slachtoffer en de Nederlandse bevolking deze spirituele esoterische komst van de
‘Kosmische Christus’ van The New World Order voor.
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Ad. I. H et gepleegde misdrijf ex art. 140 WvSr.

1. Toelichting van de aangifte ex art. 140 WvSr.
Verdachten geven leiding aan een onderdeel van een criminele organisatie, die tot oogmerk
heeft het plegen van ernstige misdrijven tegen de menselijkheid waaronder
-

de vernietiging van de wereldeconomie, de sociale gemeenschappen en de religies om
vervolgens middels de door deze criminele organisatie gestelde GREAT RESET
wereldwijd naar de totale macht te grijpen en de wereld middels een kwaadaardig
plan BUILD BACK BETTER onder een gecentraliseerde en totalitaire macht te
brengen onder de naam THE NEW WORLD ORDER.

-

het in strijd met Internationale Verdragrechtelijke en absolute Mensenrechten, onder
meer art. 7 IVBPR en bepaling 1 van de Nürnberg-Code 1947, waarbij de mensheid
zonder in vrijheid gegeven toestemmingen planmatig en systematisch wordt
onderworpen aan wereldwijde medische experimenten, zoals
 het inenten van gezonde mensen met een experimenteel mRNA serum bestaande uit
allerhande levensbedreigende giftige stoffen en nanoparticles;
 het middels experimentele inentingen genetisch ingrijpen in het DNA van de
mensheid, om daarmee een ander en meer controleerbaar mens te doen laten
ontstaan;
 het diep nasaal penetreren van de mensheid met het misleidende doel de betrokkenen
te testen op een aanwezig virus, maar daadwerkelijk middels het uiteinde van de diep
gepenetreerde testswab bij de betrokkene nanoparticles en nucleaire deeltjes in het
neus/hersenbarrière aan te brengen;
 de mensheid te verplichten om een groot deel van de dag en in publieke ruimten
zonder enige medisch doel mondmaskers te laten dragen louter en alleen om daarmee
een gedragsverandering bij de mensheid te doen laten ontstaan;
 de mensheid te verplichten zonder enige medische bewijsgrond en tegen de sociale
natuur van de mensheid in een permanente verplichte afstand van elkaar te laten
houden van tenminste 1½ meter, louter en alleen om daarmee een
gedragsverandering in de natuur van de mensheid te doen laten ontstaan;
 de mensheid te verplichten zonder enige medische bewijsgrond en tegen de sociale
natuur van de mensheid in een permanent verbod op onderling handen schudden
en knuffelen, louter en alleen om daarmee een gedragsverandering in de natuur van
de mensheid te doen laten ontstaan;
 de mensheid te verplichten zonder enige medische bewijsgrond, en tegen de sociale
natuur van de mensheid in, een verbod op sociale samenkomsten om daarmee een
gedragsverandering in de natuur van de mensheid te doen laten ontstaan;

-

de wereldbevolking zonder vrijwillige instemming op enig moment te voorzien van
inwendige chiptechniek en het toebedelen van digitale ‘vaccinatie’ paspoorten om
daarmee de wereldbevolking op afstand te kunnen volgen en lichamelijk te controleren,
waarmee de wereldbevolking aan de criminele occulte organisatie dient te worden
onderworpen.
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De criminele organisatie bestaat onder meer ook uit het op 24 januari 1971 door KLAUS
SCHWAB (of Klaus Bodmer) opgerichte World Economic Forum (WEF). Het WEF is
gelieerd aan de Rockefeller Foundation. De criminele organisatie streeft naar een totalitair
gestuurde nieuwe wereld zonder soevereine staten, waarbij de overgebleven bevolking
ondergeschikt zal zijn aan - en volledig (digitaal) gecontroleerd zal worden door - een kleine
elitaire groep van puissant rijke families.

Het criminele vooropgezette plan THE NEW WORLD ORDER :
- Het project The New World Order werd reeds in de periode van de Eerste
Wereldoorlog (1914 – 1918) als plan opgezet door onder meer John D. Rockefeller jr. en later
verder doorontwikkeld door onder meer zijn zoon David Rockefeller en Henry Kissinger
(VS-minister onder president Nixon in de jaren zeventig van de vorige eeuw). Henry
Kissinger heeft zijn werkzame leven feitelijk voor de Rockefeller familie gewerkt. In de jaren
zeventig van de vorige eeuw heeft Kissinger in opdracht van David Rockefeller, en in
samenwerking met de Chinese Communistische Partij, stapsgewijs industrie van de
Verenigde Staten van Amerika overgeheveld naar China. Zij hebben de Chinese
Communistische Partij en het land gebracht tot wat het nu is. Henry Kissinger is de
opleider, ‘de patroon’ van Klaus Schwab.
- Op 14 juni 1992 heeft de voorganger van verdachte sub I, de heer R.F.M. (Ruud)
Lubbers, in zijn hoedanigheid van directeur van The State of The Netherlands Inc. tijdens de
conferentie in Rio de Janeiro / Brazilië een (civielrechtelijk) contract getekend met de
rechtspersoon de Verenigde Naties. Dit contract heeft de naam AGENDA 21. Omdat Ruud
Lubbers in zijn hoedanigheid van directeur van de rechtspersoon The State of The
Netherlands Inc. het contract tekende, heeft hij het contract AGENDA 21 nooit aan het
parlement voorgelegd. Formeel kent het Nederlandse parlement (het volk) AGENDA 21
niet.
Het contract AGENDA 21 luidt de zogenaamde New World Order in. Het contract lijkt
nobel voor de mensheid en de wereld, echter schijn bedriegt. Ogenschijnlijk heeft het
contract als doel een duurzame ontwikkeling (‘Sustainable Development’) voor de wereld te
garanderen. Echter deze duurzame ontwikkeling komt slechts toe aan een kleine elitaire
minderheid (“the so called 1%”). Het contract betreft feitelijk slechts twee hoofddoelen:
- Het georganiseerde plan om de totale wereldbevolking in 2030 systematisch en
aanzienlijk te hebben gereduceerd.
- Het overgebleven deel van de wereldbevolking dient uiterlijk in 2030 onder volledige
digitale controle te staan van de elitaire minderheid (= COVID-19 project).
Als Bijlage 9 heeft slachtoffer de inhoudsopgave en de preambule van AGENDA 21
bijgevoegd.
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De Verenigde Naties als rechtspersoon is op initiatief van onder meer de particuliere
instellingen De Rockefeller Foundation en de Rothschild Foundation op 25 april 1945
opgericht.
De Rockefeller Foundation en de Rothschild Foundation hadden daarbij – naast hun
spirituele doel via hun “World Goodwill” organisatie – ook een financieel doel:
Het nastreven van Wereldwijde Economische Eenheid ten bate van een aantal puissant
rijke families (de kleine elitaire minderheid) waaronder zijzelf.
De Rockefeller Foundation heeft voor de opgerichte ‘vereniging’ de Verenigde Naties de
structuur van de intergouvermentele organisatie van De Volkerenbond overgenomen.
Vervolgens heeft De Rockefeller Foundation alle landen uitgenodigd, die vóór 1 maart 1945
de zijde van de geallieerden hadden gekozen. Deze landen mochten lid worden van ‘hun
vereniging’ De Verenigde Naties.
De Verenigde Naties profileert zich als een intergouvernementele organisatie, echter feitelijk
is zij dat niet. De Verenigde Naties wordt feitelijk geleid door de Rockefeller Foundation. Op
26 juni 1945 werd het door de Rockefeller Foundation opgestelde contract ‘het Handvest’
door 50 landen ondertekend. De Rockefeller Foundation heeft vervolgens zorg gedragen
voor de opheffing van de Volkerenbond in april 1946.
Zonder medeweten van het Nederlandse Parlement hebben de opvolgende directeuren van
de rechtspersoon The State of The Netherlands Inc. de AGENDA 21 heimelijk opgevolgd.
Verdachte sub I staat per 26 januari 2011 als bevoegd directeur van The State of The
Netherlands Inc. in Washington DC. ingeschreven.
The State of The Netherlands Inc. is geen land maar een onderneming ingeschreven bij de U.S.
Securities and Exchange Commission in Washington D.C. onder nummer 0001008288. The State
of The Netherlands Inc. is niet in eigendom van de Nederlandse bevolking, maar behoorde tot 25
januari 2021 de thans failliete en ontbonden onderneming United States Corporation Company
gevestigd in Washington DC toe. Faillissementsnummer 4:20-bk-40375 Florida Northern
Bankruptcy Cour.
Als Bijlage 10 heeft slachtoffer stukken bijgevoegd, waaruit de inschrijvingen blijken.
The States of The Netherlands Inc. en al haar activa zijn verpand aan de schuldeisers van de
failliete onderneming United States Corporation Company. De ultimo schuldeiser betreft
uiteindelijk de Bank International Settlements (BIS) te Basel, waarvan zoals gezegd onder
meer de Rothschild en de Rockefeller families eigenaar zijn. Verdachten handelen namens The
State of The Netherlands Inc. niet in het belang van slachtoffer en de Nederlandse bevolking,
maar exclusief en met voorbedachten rade in het belang van de schuldeisers, zijnde een als
crimineel te bestempelen organisatie die meent volledig boven iedere nationale wetgeving en
Internationale Verdragen (Fundamentele en Universele Rechten voor de Mens) te kunnen staan.
-

In mei 2010 brengt de Rockefeller Foundation op basis van de AGENDA 21 uit 1992 en in
het kader van de voorbereiding van de New World Order door de Verenigde Naties het
rapport “Scenarios for the Future of Technology and International Development” uit.
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In alle redelijkheid kan worden aangenomen, dat verdachten na mei 2010 in kennis zijn gesteld
van dit rapport / plan.
Het rapport betreft een blauwdruk voor de huidige wereldsituatie met de ‘COVID-19’
pandemie, de totale vernietiging van de wereldeconomie, de sociale gemeenschappen en de
nationale staten, althans hetgeen bestaat in de perceptie van de ‘gewone’ mensen.
Het rapport bevat het onderdeel ‘LOCK STEP’, met de instructies voor het door de verdachten
uit te voeren stapsgewijze programma voor de voorbereiding van een w ereldw ijde pandemie,
de vernietiging van de economieën, de vernietiging van de sociale gemeenschappen en de
vernietiging van de veronderstelde natiestaten, waaronder het grondgebied Nederland en de
vernietiging van in het bijzonder het Christendom .
Verdachten dienen daarbij het Nederlandse volk stapsgewijs te confronteren met strengere
overheidscontrole en meer autoritaire aansturing. Dit onder de naam ‘LOCK STEP’ met de
daarbij behorende wereldwijd gelijke verhaallijn, die aan verdachten is opgedragen.
Het rapport van de Rockefeller Foundation met het LOCK STEP programma is de
voorloper van het door de Rockefeller Foundation namens de ‘vereniging’ de Verenigde
Naties in 2015 opgestelde contract met de naam AGENDA 2030.
Het LOCK STEP programma heeft een looptijd van 2010 tot en met 2030.
Als Bijlage 11 heeft slachtoffer stukken van het door De Rockefeller Foundation aan
verdachte opgedragen uit te voeren Lock Step programma bijgevoegd.
http://w w w .nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf
De laatste twee bijgevoegde pagina’s van Bijlage 11 betreffen de door slachtoffer uit het
rapport “Scenarios for the Future of Technology and International Development”
overgenomen en vertaalde delen van de verhaallijn.
- Medio 2015 ontwikkelt De Rockefeller Foundation in samenwerking met Klaus
Schw ab van het World Economic Forum in Davos (= feitelijk een groepsvennoot van de
Rockefeller Foundation) en Bill Gates van de Bill & Melinda Gates Foundation (= feitelijk
een groeps-vennoot van de Rockefeller Foundation) het project COVID-19. Dit project is de
uitwerking van de volledige digitale controle van de wereldbevolking via vaccinatie.
Het
project betreft Certificate Of Vaccination IDentification te starten in 2019.
Covid-19 heeft niets te maken met de door de als crimineel te bestempelen organisatie en
verdachten voor hun verhaallijn verzonnen benaming voor Corona Virus Disease started in
2019. Verdachten misleiden daarmee slachtoffer en de Nederlandse bevolking volledig.
- Op 25 september 2015 heeft de verdachte sub I. in zijn hoedanigheid van opvolgend
directeur van de rechtspersoon The State of The Netherlands Inc. met de ‘vereniging’ van de
Verenigde Staten in New York het contract genaamd AGENDA 2030 ondertekend. Verdachten
hebben dit contract ook niet aan het Nederlandse Parlement voorgelegd. Het parlement en de
Nederlandse bevolking zijn formeel niet op de hoogte van het contract AGENDA 2030.
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De AGENDA 2030 is een subcontract van het contract AGENDA 21 uit 1992. Deze
contracten betreffen de door de Rockefeller Foundation ingezette wereldwijde machtsovername “THE NEW WORLD ORDER”, met een van de belangrijke doelen: de
realisatie van een aanzienlijk reductie van de w ereldbevolking in het jaar 2030. De
uitvoering van dit belangrijke doel is onder leiding van:
 de Bill & Melinda Gates Foundation, die feitelijk als grootste donateur de
zeggenschap heeft over de World Health Organisation zijnde een nevenvestiging
van de Verenigde Naties en
 Klaus Schw ab van het World Economic Forum, feitelijk een groepsvennoot van de
Rockefeller Foundation.
Ingevolge de LOCK STEP uit mei 2010 heeft Bill Gates van de Rockefeller Foundation de
opdracht om middels vaccinatie de wereldbevolking in grote aantal te reduceren. Bill Gates
(= verwant aan de Rockefeller familie) waarschuwt sinds die tijd publiekelijk regelmatig voor
allerhande pandemieën en andere onheil, dat over onze wereld wordt uitgestort en bepleit
sinds medio 2011 publiekelijk voor vaccinatie van de wereldbevolking om daarmee tot een
substantiële reductie van de wereldbevolking te komen.
Als Bijlage 12 heeft slachtoffer een kopie van de krant The Sovereign Indepenedent uit juni
2011 bijgevoegd. Bill Gates werpt zich op als de “redder van de wereld” door Depopulation
Through Forced Vaccination: “The Zero Carbon Solution!”
- Op 13 oktober 2015 vraagt de heer Richard A. Rothschild octrooi / patent aan voor
zijn uitvinding ‘System and Method for Testing for COVID-19’. In 2015 bereidden de
Rockefeller Foundation in samenwerking met Klaus Schw ab van het World Economic
Forum in Davos reeds een pandemie voor, veroorzaakt door een Corona-achtige virale
infectie. Om deze ‘toekomstige’ - vanaf 2017 genoemde ‘COVID-19’ - virale infecties te
kunnen detecteren heeft een lid van de genoemde puissant rijke families Richard Rothschild
reeds op 13 okt. 2015 het octrooi veiliggesteld. Een belangrijk onderdeel daarvan betreft
G06K 9/00 het analyseren van sporen van nucleaire particles in het lichaam.
Als Bijlage 13 heeft slachtoffer de stukken van het patentrecht bijgevoegd.
- In 2015 krijgt Farmaceut Moderna van Bill Gates de opdracht om ter voorbereiding
van het COVID-19 project onderzoek te doen naar ‘vaccins’ op basis van Lipids/NP +
mRNA technologie. Op 21 januari 2016 publiceert Moderna haar eerste aanvragen voor
patenten op Lipids/NL + mRNA technieken. Deze techniek wordt thans gebruikt in de
COVID-19 ‘vaccins’ van Pfizer, Moderna, e.a.
De Bill & Melinda Gates Foundation heeft alleen al in Moderna grote sommen geld (> € 120
mln.) geïnvesteerd.
Als Bijlage 14 heeft slachtoffer de onderhavige patenten van Moderna voor het COVID-19
‘vaccin” uit 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 bijgevoegd.
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- Bill Gates onderhoudt in het kader van zijn COVID-19 vaccinatie project nauwe
contacten met onder meer verdachten en dan in het bijzonder met verdachte sub I. Bill
Gates bezoekt verdachte sub I in dat kader regelmatig. Het Nederlandse parlement heeft
formeel geen enkele kennis over deze bijeenkomsten tussen verdachte sub I en Bill Gates
(gelijk aan Agenda 2030), noch over hetgeen tussen hen beiden is besproken. Als Bijlage 15
heeft slachtoffer foto’s van verdachte sub I en Bill Gates bijgevoegd uit 2016 en 2017. De
foto’s zijn genomen in de werkkamer van verdachte sub I.
- De Rockefeller Foundation geeft via de door haar gecontroleerde Verenigde Naties
aan de Europese Commissie in Brussel (= feitelijk een nevenvestiging van de Verenigde
Naties) opdracht om in het kader van het project The New World Order en de digitale
controle van de Europese bevolking middels het COVID-19 project twee projecten op te
starten:
1. Project Roadmap 5G (2015 – 2020)
2. Project Roadmap Vaccination (2018 – 2022)
Verdachten hebben in samenwerking met de Europese Commissie in 2015 de ontwikkeling
en de bouw van een 5G netwerk opgestart, hetgeen in 2020 operabel diende te zijn.
Verdachten hebben in samenwerking met de Europese Commissie in 2017 de Roadmap
Vaccination opgesteld voor de periode 2018 – 2022. Daarbij dienen de burgers van de
Europese Unie in 2022 allen te zijn voorzien van een inenting met het COVID-19 ‘vaccin’
en te zijn voorzien van een digitaal vaccinatie paspoort.
Als Bijlage 16 heeft slachtoffer de stukken van de EC van het 5G project en de Roadmap
Vaccination 2018 – 2022 bijgevoegd.
Het COVID-19 ‘virus’ is begin nov. 2019 in China via een dierenmarkt uit vleermuizen
ontstaan, aldus de verhaallijn van verdachten. In Europa is het ‘virus’ pas in februari
2020 ontdekt, aldus de verhaallijn van verdachten. Slachtoffer verwijst in het kader van
het door verdachten reeds in 2017 opgezette EU vaccinatieproject Roadmap Vaccination
2018 – 2022 in het bijzonder naar:
 Pag. 1 van de Timeline 2019: “Europeans attitudes towards vaccination”;
 Pag. 2 van de Timeline 2019-2020: “Guidance on increasing access to vaccination for
disadvantaged and socially excluded groups”
 Pag. 4 van de Timeline 2019: “Global Vaccination Summit, dated 12 September 2019,
organized by the EC in cooperation with the World Health Organization”.
 Pag. 6 van de Timeline 2019: “Collect vaccination coverage data a nd share them at EU
level”
 Pag. 9 van de Timeline 2019: “Joint procurement of pandemic influenza vaccine
Framework contracts signed in March 2019 (28-03-2019)”
- Verdachten krijgen in 2017 middels de EC opdracht om miljoenen ‘COVID-19’ PCR
test-kits uit China in te kopen. Deze COVID-19 PCR test-kits zijn zeer vermoedelijk aan het
uiteinde van de neus’swabs’ voorzien van nanotechnologie (nucleaire particles), dat
aansluit bij het patent van Richard A. Rothchild, aangevraagd op 13 oktober 2015.
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Als Bijlage 17 heeft slachtoffer de inkoopstaten van de ‘COVID-19’ PCR test-kits
bijgesloten met de inkopen uit 2017. Volgens de inkoopstaten loopt dit PCR testproject door
tot 31 maart 2025. Deze geplande ‘COVID’ PCR testperiode sluit aan bij de aansturing van
verdachten vanuit de criminele organisatie (= VN in New York / USA en WEF in Davos /
Zwitserland). Zie verder in deze pagina 25 van deze strafrechtelijke aangifte onder
“National Covid-19 Testing Action Plan” van 21 april 2020.
- Ter voorbereiding van het geplande COVID-19 project en daarbij het benodigde
argument van een corona virus uit Wuhan / China is door de Bill & Melinda Gates
Foundation in 2008 de in New York gevestigde onderneming opgericht met de naam: “The
Institute for Disease Modeling”. Dit instituut leidt voor de Bill & Melinda Gates
Foundation als onderdeel van hun Global Health Division onder meer het onderzoekslaboratorium in Wuhan / China, waaraan ook Anthony Fauci heeft gedoneerd.
In juni 2018 heeft The Institute for Disease Modeling een video gemaakt waarin zij een
dodelijk griepvirus simuleren, dat ontstaan is in de omgeving van Wuhan / China en zich in
razend tempo over de wereld verspreidt en daarbij miljoenen mensen doodt. De
videosimulatie gemaakt onder leiding van de Chinese medewerker van Bill Gates Dr. Hao
Hu als hoofd onderzoeker epidemiologie bij IDM is genaamd ‘A Simulation For A
Global Flu Pandemic.’ Anderhalf jaar na het uitkomen van de videosimulatie is het
‘COVID-19’ virus vanuit Wuhan / China over de wereld verspreid!?
Als Bijlage 18 heeft slachtoffer enige informatie over het instituut van Bill Gates en haar
video bijgevoegd.
- Op 20 juni 2019 deponeert Bill Gates via zijn onderneming Microsoft een patent
onder patentnummer WO/2020/060606. Cryptocurrency Systems Using Body Activity Data.
Een in het lichaam van een betrokkene ingebrachte nanochip (bijvoorbeeld via inenting), die
lichamelijke activiteiten / informatie kan doorgeven aan een communicatienetwerk
(bijvoorbeeld via een 5G netwerk). Het patent sluit aan bij het project van Bill Gates en zijn
Microsoft voor digitale identificatie van alle wereldburgers onder de naam ID2020.
Als Bijlage 19 heeft slachtoffer het patentrecht van Bill Gates bijgevoegd.
- Op 18 september 2019 sluit verdachte sub I. in zijn hoedanigheid van directeur van
de onderneming The State of The Netherlands Inc. met de Verenigde Naties in New York
het aanvullende contract “PARTNERSHIP ACCELERATOR 2030 AGENDA”. Verdachten
hebben zich daarbij contractueel verbonden om het contract AGENDA 2030 versneld ten
koste van slachtoffer en de Nederlandse bevolking uit te voeren. Feitelijk worden de
beoogde einddata van de doelen van AGENDA 21 en AGENDA 2030 met vijf jaar verkort.
THE GREAT RESET, BUILD BACK BETTTER en THE NEW WORLD ORDER moeten in
versneld tempo worden uitgevoerd. Feitelijk betekent dat voor de Nederlandse bevolking en
de Nederlandse samenleving, dat zij vijf jaar eerder als gemeenschap moeten zijn vernietigd
om zodoende eerder voor THE NEW WORLD ORDER van de puissant rijke en criminele
elite minderheid onder leiding van de Rockefeller en De Rothschild families te zijn
voorbereid. Als Bijlage 20 heeft slachtoffer enige informatie over ‘Partnership Accelerator
2030 AGENDA’ bijgevoegd.
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- Ter voorbereiding van de ‘pandemie COVID-19’ heeft de WHO (als onderdeel van
de ‘Verenigde Naties’ = Rockefeller Foundation) met medeweten van verdachten in 2017
een groepsvennootschap’ opgericht, zijnde de Global Preparedness Monitoring Board.
Deze afdeling is in 2017 in het bijzonder opgericht voor de voorbereiding en begeleiding
van de COVID-19 pandemie. Verdachte sub VII. Sigrid Kaag is – naast Anthony Fauci
– sinds de oprichting Board Member van deze organisatie!
Direct voorafgaand aan de door de World Health Organisation op 15 – 18 oktober 2019
georganiseerde EVENT 201 conferentie - de zogenaamde oefening van de ‘voorspelde’
pandemie eind 2019 / begin 2020 en de wijze waarop verdachten het Nederlandse
grondgebied dienden voor te bereiden op deze pandemie ’crisis’ – heeft het Global
Preparedness Monitoring Board mede onder leiding van verdachte sub VII, Sigrid Kaag,
als Board Member van GPMB in september 2019 een rapport uitgebracht met de titel “A
World At Risk”. Dit rapport beschrijft de noodzaak voor de voorbereiding op een grote
uitbraak van een coronavirus…
In het genoemde rapport worden op pagina 39 de volgende belangrijke gebeurtenissen
aangekondigd:
“The United Nations (including WHO) conducts at least two system-wide training and
simulation exercises, including one for covering the deliberate release of a lethal respiratory
pathogen.”
Vertaling:
"De Verenigde Naties (inclusief de WHO) voeren ten minste twee systeembrede trainings- en
simulatieoefeningen uit, waaronder een voor het opzettelijk vrijkomen van een dodelijke
respiratoire pathogeen." (lees virus)
Als Bijlage 21 heeft slachtoffer hierbij de volgende informatie van GPMB en haar
voorbereidingswerkzaamheden voor COVID-19 bijgevoegd:
 Eerste pagina van de website GPMB;
 Board member van GPMB, waaronder verdachte sub VII en Anthony Fauci;
 Pagina’s 1 en 39 van het jaarrapport september 2019 met het Coronavirus en mensen
met gezichtsmaskers op de omslag van het rapport.
- Op 12 september 2019 organiseren de Europese Commissie en de WHO in Brussel de
eerste Global Vaccination Summit. Tijdens deze summit wordt een actieplan met 10 punten
opgesteld, dat moet leiden naar een vaccinatie van de totale wereldbevolking in 2030 (=
Agenda 2030). Ook op de omslag van deze summit is een ‘corona’ virus afgebeeld. De
summit heeft volgens de WHO aangetoond, dat de EU in deze haar leiderschap zal tonen
voor de wereldwijde inzet voor vaccinatie.
De WHO heeft tijdens deze summit verklaard, dat misinformatie over vaccinatie een van de
belangrijkste bedreigingen voor de volksgezondheid in 2019 zal zijn.
Als Bijlage 22 heeft slachtoffer hierbij de informatie van de Global Vaccination Summit
bijgevoegd met het 10-punten actieplan en de vertaling in het Nederlands. Slachtoffer
verwijst naar hoofddoel om tot een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te komen, waarbij de
main stream media, de social media en de tech. bedrijven moeten worden ingeschakeld!
Het Global Vaccination actieplan is gekoppeld aan de Agenda 2030.
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- Van 15 – 18 oktober 2019 is verdachte sub I in zijn hoedanigheid van directeur van
de onderneming The State of The Netherlands Inc. als deelnemer aanwezig op de
conferentie EVENT 21 in New York. De conferentie is georganiseerd door Klaus Schw ab
van het World Economic Forum (= feitelijke groepsvennoot van de Rockefeller Foundation),
de John Hopkins Center for Health Security (= opgericht door de Rockefeller Foundation) en
de Bill & Melinda Gates Foundation (= feitelijk de eigenaar van de World Health
Organisation). Bill Gates and Antony Fauci hadden reeds in 2015 al voorspeld, dat in de
presidentsperiode van President Donald J. Trump een grote pandemie met het nCoVvirus zal uitbreken. EVENT 21 is een oefening, een simulatie van een ernstige pandemieuitbraak, die consequenties voor onze economie en ons sociale leven zal inhouden, aldus de
verhaallijn van verdachten…
Toevallig ontstaat een maand later ‘vanuit vleermuizen’ op een dierenmarkt in Wuhan /
China een zeer gevaarlijk en dodelijk nCoV-virus, dat zich vervolgens tot een grote
pandemie ontwikkelt en de gehele wereld economisch en sociaal zal vernietigen.
Als Bijlage 23 heeft slachtoffer enige informatie over EVENT 21 en de voorspelde
pandemie eind 2019 / begin 2020 van Bill Gates en zijn ‘employee’ Anthony Fauci
bijgevoegd.
- In Nederland wordt door verdachten aan het RIVM opdracht gegeven om een grote
organisatie van allerhande deskundigen op te zetten, die een Outbreak Management Team
(OMT) moeten gaan vormen. Dit OMT onder meer onder leiding van ‘deskundigen’ Jaap
van Dissel en Marion Koopmans moet de verdachten adviseren bij het bestrijden van het
gevaarlijke en dodelijke nCoV-virus uit China. Het OMT komt iedere maand regelmatig bij
elkaar en brengt daarbij periodiek adviesrapporten aan verdachten uit.
Op 27 januari 2020 brengt het OMT haar eerste adviesrapport uit met onderwerp: “Advies
n.a.v. OMT 2019-nCoV (Wuhan)”.
Op 28 februari 2020 brengt het OMT haar tw eede adviesrapport uit met onderwerp:
“Advies n.a.v. OMT COVID-19”.
Volgens verdachten wordt eind februari 2020 voor het eerst gebruik gemaakt van de
benamingen: SARS-CoV-2 virus en COVID-19 ‘ziekte’, aldus de verhaallijn van
verdachten…
In het tweede rapport van 28 febr. 2020 verklaart het OMT ter zake, dat “Het virus heeft
inmiddels de naam SARS-CoV-2 gekregen, de ziekte wordt COVID-19 genoemd. De WHO heeft
op 30 januari de COVID-19-uitbraak tot Public Health Emergency of International Concern
verklaard.”
Als Bijlage 24 heeft slachtoffer de eerste pag. van het OMT-rapport d.d. 27 jan. 2020 en het
gehele OMT-rapport d.d. 28 febr. 2020 bijgevoegd.
Verdachten zijn kennelijk door de World Health Organisation (‘onder druk van’ Bill &
Melinda Gates Foundation) geïnstrueerd om vanaf eind februari 2020 in hun verhaallijn
te spreken van het bestaan van het zeer besmettelijke en dodelijke SARS-CoV-2 virus en de
ziekte met de benaming COVID-19. Volgens de WHO is dan ook sprake van de reeds door
Bill Gates en Antony Fauci voorspelde pandemie tijdens de presidentsperiode van President
Donald J. Trump, die op voorhand alvast in de periode van 15-18 oktober 2019 door
verdachten in samenwerking met de genoemde als crimineel te bestempelen organisatie in
New York (EVENT 21) was voorbereid.
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- Tijdens de conferentie in april 2020 van de ‘vereniging’ de Verenigde Naties ter
gelegenheid van “het 75-jarige bestaan”, werd door de vertegenwoordigers van de wereldelite gesteld, dat het ‘Nu’ tijd is om de ‘Build Back Better’ strategie over de wereld uit te
rollen. Waarom Nu?
----> COVID-19 is vanaf eind febr. 2020 officieel geïntroduceerd als ‘benaming’ voor het
‘w apen’ w aarmee de WHO en de WEF als crimineel te bestempelen organisatie de
w ereldeconomie en de sociale gemeenschappen in de landen zal vernietigen.
“COVID-19 has shown how crucial it is for us to cooperate across borders, sectors and
generations. It has laid bare our underlying dependencies. We are as strong as the most vulnerable
among us. We cannot beat this crisis without working together.”
Vertaling
“COVID-19 heeft laten zien hoe cruciaal het voor ons is om over grenzen, sectoren en generaties
heen samen te werken. Het heeft onze onderliggende afhankelijkheden blootgelegd. We zijn zo
sterk als de meest kwetsbaren onder ons. We kunnen deze crisis niet overwinnen zonder samen te
werken. "
Verdachten hebben dit Build Back Better project nooit aan het Nederlandse parlement
voorgelegd. Slachtoffer en de Nederlandse bevolking weten formeel van niets. Slachtoffer en
de Nederlandse bevolking zijn zich dan ook niet bewust dat de ‘COVID-19 crisis’ de kleine
en puissant rijke wereldelite goed uitkomt, om daarmee de Nederlandse economie en de
sociale samenleving te vernietigen en vervolgens naar de wensen van de puissant rijke
wereldelite (Rockefellers, Rothschilds, e.a.) ‘beter terug te bouwen’ naar…

‘THE NEW WORLD ORDER’
Als Bijlage 25 overlegt slachtoffer hierbij enige informatie van het mede door verdachten in
samenwerking met het WEF in 2015 ontwikkelde Build Back Better systeem. Verdachte sub I is
op blad 2 op de foto als tweede van links te zien naast Klaus Schwab, zijnde de oprichter van het
WEF op 24 januari 1971 (in samenwerking met de Rockefeller Foundation en Henry Kissinger /
Secretary of State van de VS onder VS-president Nixon).
- De als crimineel te bestempelen organisatie onder leiding van de Rockefeller Foundation,
WEF, cs. en verdachten heeft zich voorbereid op een situatie dat niet iedereen op deze wereld
zich (verplicht) zal laten inenten met het gevaarlijke en experimentele ‘COVID-19’ mRNA serum
en dat kinderen tot de leeftijd van 18 jaar dan wel 16 jaar geen ‘COVID-19’ mRNA ‘vaccin’ zullen
krijgen.
Om alsnog tot een wereldwijde ‘vaccinatie’ van de wereldbevolking te komen heeft de Rockefeller
Foundation eind april 2020 het ‘NATIONAL COVID-19 TESTING ACTION PLAN’
bedacht en het aan verdachten overgelegde actieplan door Nederland uit te voeren.
Slachtoffer heeft middels overlegging van de inkoopstaten van de door verdachten aangekochte
COVID-19 PCR test-kits in 2017 en 2018 aangetoond, dat verdachten de criminele opdracht
uitvoeren om uiterlijk in maart 2025 de gehele bevolking (inclusief al onze kinderen tot 16 jaar
dan wel tot 18 jaar) vele malen te hebben getest met de zeer gevaarlijke diep nasale ‘PCR’ test
swabs, waarop specifieke nanotechnologie en nucleaire particles aanwezig zijn, die in het
neus/hersenbarrière van de betrokkene worden gedrukt om vervolgens de nanoparticles in de
hersenen binnen te laten dringen en daarmee de hersenen langzaam aan te beschadigen.
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Daarbij negerend dat er geen enkele wetenschappelijke rechtvaardiging is te vinden voor het
gebruik van de PCR test in deze context en evenmin voor het gebruik van deze (gevaarlijke)
neusswabs.
De betrokkene zal op enig moment eerst zijn reukvermogen verliezen en vervolgens in een later
stadium worden geconfronteerd met levensbedreigende medische problemen.

Het uitgangspunt van dit ‘NATIONAL COVID-19 TESTING ACTION PLAN’ houdt in,
dat de ‘niet gevaccineerde’ bevolking (inclusief onze kinderen) regelmatig met een
COVID-19 PCR test-kit moet worden ‘getest’ om aan de samenleving deel te kunnen
nemen.
Deze diep nasale ‘PCR-tests’ zijn dus feitelijke deelvaccinaties met het uiteindelijke doel, dat
de betrokkene aan de gevolgen van deze opvolgende ‘PCR-tests’ zal komen te overlijden .
Op de overlijdensverklaring zal een arts onder druk van de als crimineel te bestempelen
organisatie ‘natuurlijke dood’ moeten optekenen, gelijk vele artsen thans moeten doen bij
slachtoffers die overlijden als gevolg van de inenting met het gevaarlijke en experimentele
‘COVID-19’ mRNA serum.
Als Bijlage 26 heeft slachtoffer de omslag van het door de Rockefeller Foundation aan
verdachten opgedragen actieplan ‘National Covid-19 Testing Action Plan’ van 21 april
2020 bijgevoegd. Ook te vinden via https://www.rockefellerfoundation.org/wpcontent/uploads/2020/04/TheRockefellerFoundation_WhitePaper_Covid19_4_21_2020.pdf
Tevens heeft slachtoffer tekeningen bijgevoegd met uitleg over de diep-nasale PCR-testing
methode waaruit het grote gevaar voor ernstig lichamelijk letsel blijkt met mogelijk de dood
tot gevolg.
-

Op basis van het criminele project ‘National Covid-19 Testing Action Plan’,
formeel
opgestart in april 2020, hebben verdachten zich primair en in het bijzonder gericht op het
‘injecteren’ van onze kinderen. Verdachten bereiden slachtoffer en de Nederlandse
bevolking voor op de verplichting om onze kinderen dagelijks dan w el w ekelijks te laten
testen middels de levensgevaarlijke diep-nasale Covid-19 testkits. Met deze criminele
handelwijze zetten verdachten in op het normaal maken van inentingen en PCR-testen van
het volk en dan in het bijzonder onze kinderen.
De Rockefeller Foundation heeft in het kader van het injecteren van onze kinderen middels
Covid-19 testkits vanaf oktober 2020 verdachten geïnstrueerd en opgedragen om onze
kinderen op hun scholen in hun zogenaamde ‘veilige omgeving’ dagelijks te gaan testen
(lees nasaal injecteren).
De Rockefeller Foundation heeft daarvoor een instructieboek uitgegeven onder de naam
“Covid-19 Testing in K-12 Setting A Playbook for Educators and Leaders”. Dit
zogenaamde ‘playbook’ for onderwijzers en leiders geeft daarbij de exacte instructie, die
mondiaal toegepast moeten worden.
Als Bijlage 27 heeft slachtoffer de eerste 5 pagina’s van het Covid-19 Testing programma
voor onze kinderen bijgevoegd. Zie voor de gehele uitgave:
https://www.rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/2021/02/TheRockefellerFoundation-Covid-19-K-12-Testing-Playbook-for-Educators-and-Leaders.pdf
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Verdachten werken met voorbedachten rade alle plannen van deze criminele organisatie ten
koste van slachtoffer en de Nederlandse bevolking uit. Verdachten werken met
voorbedachten rade mee aan onder meer het illegaal inenten – de als crimineel te
bestempelen organisatie noemt dit in hun verhaallijn “vaccineren” – van de gezonde
Nederlandse bevolking met het experimentele COVID-19 ‘vaccin’ van farmaceuten, die
allemaal economisch worden gecontroleerd door de Bill & Melinda Gates Foundation.
Verdachten werken met voorbedachten rade mee aan onder meer het illegaal inenten – de
als crimineel te bestempelen organisatie noemt dit in hun verhaallijn “testen” – van
slachtoffer en de Nederlandse bevolking en in het bijzonder onze jonge en gezonde
kinderen nota bene in hun ‘veilige’ schoolomgeving middels de zeer gevaarlijke diep nasale
Covid-19 testswabs aan het uiteinde uitgevoerd met nanoparticles waaronder nucleaire
particles die corresponderen met het patent van Richard Rotschild (zie Bijlage 13)
Onder de criminele leiding van verdachten en instructie door de als crimineel te bestempelen organisatie worden op alle basisscholen allerhande lesmethoden opgedrongen met als
doel om onze kinderen te indoctrineren en te laten wennen aan The New World Order
met volledige slaafse ondergeschiktheid aan het gezag, hetwelk gezag wordt uitgeoefend
door de als crimineel te bestempelen organisatie waarvan verdachten deel uit maken. Onze
kinderen worden door verdachten met voorbedachten rade en volgens een bewust
schadelijk plan psychisch mishandeld en lichamelijk letsel toegebracht middels de
levensgevaarlijk diep nasale Covid-19 PCR testswabs. Daarnaast nemen verdachten bewust
volgens een plan en met voorbedachten rade van onze kinderen hun veilige jeugd, hun
veilige sociale schoolomgeving en hun toekomstperspectieven af.
Als Bijlage 28 heeft slachtoffer een voorbeeld van door verdachten opgedrongen
lesmateriaal een basisschool bijgevoegd. Genoemd voorbeeld van ‘lesgeven’ door de als
crimineel te bestempelen organisatie is schering en inslag en conform het plan van The New
World Order zoals door slachtoffer hiervoor uitgelegd (Bijlage 4 en pag. 10 en 11 van deze
aangifte).
- Om ouders in de directe en nabije toekomst te kunnen dwingen om de kinderen
middels de gevaarlijke Covid-19 PCR-test diep nasaal te laten testen, dan wel op enig
moment te laten inenten met het gevaarlijke mRNA- serum bereiden verdachten zelfs een
criminele wet voor, waarbij verdachten namens de als crimineel te bestempelen organisatie
het deelgezag zullen verkrijgen over onze kinderen . Ouders zullen daarbij het gezag
moeten overdragen aan verdachten en de aan hen gelieerde crimineel te bestempelen
organisatie. Als Bijlage 29 heeft slachtoffer de wet ‘Deelgezag’ in concept bijgevoegd.
- In het kader van Cerification Of Vaccination ID – 2019 heeft de als crimineel te
bestempelen organisatie reeds in 2019 gewerkt aan het project National Covid-19 Testing
Action Plan (Bijlagen 25 en 26) in combinatie met haar project CommonPass.
Het project CommonPass is een project van The Commons Project (Inc) een onderneming
door de Rockefeller Foundation opgericht. Deze onderneming is gevestigd in het kantoor
van de Rockefeller Foundation 420 Fifth Avenue, New York (NY 10018 USA).
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Slachtoffer heeft onderbouwd aangetoond dat de benaming COVID-19 ‘ziekte’ en SARS
CoV-2 virus publiekelijk eind februari 2020 zijn bekend gemaakt. Covid-19 staat niet –
zoals verdachten in hun verhaallijn moeten volhouden – voor COronaVIrusDisease2019 als de ziekte, die ontstaat door het SARS-CoV-2 virus.
Onder een dekmantel van een door de als crimineel te bestempelen organisatie verzonnen
verhaallijn over een pandemie veroorzaakt door een tot op heden nog nooit aangetoond
SARS-CoV-2 virus geïsoleerd en geïdentificeerd uit een menselijk lichaam, werkt de als
crimineel te bestempelen organisatie met verdachten hun plan uit voor wereldwijde digitale
controle en aansturing van de mondiale bevolking.

Certificate Of Vaccination ID started in 2019. Deze digitale ID betreft nu precies de door
Rockefeller Foundation in samenwerking met het WEF van Klaus Schw ab uitgevonden
CommonPass en CommonTrust Netw erk.
Als Bijlage 30 heeft slachtoffer een afschrift van de website van CommonPass en een pdf van
hun leaflet bijgevoegd. Daarbij wordt het

Certificate Of Vaccination ID exact beschreven .

Dit is nu precies het systeem waarom het allemaal te doen is….
De als crimineel te bestempelen organisatie heeft daarbij een verhaallijn nodig om dit
mondiale identificatie-, controle- en besturingssysteem van de wereldbevolking door
verdachten noodzakelijk aan slachtoffer en de Nederlandse bevolking op te dringen.

De verhaallijn is een dodelijk virus, dat nooit meer zal verdwijnen. Het volk zal
daarom aaneensluitend blijvend moeten worden getest en regelmatig moeten worden
ingeënt. Het blijft niet bij een eenmalige inenting!!! Daarvoor is een digitale

registratie nodig van de inentingen en de PCR-testen.
- Verdachten hebben in dat kader begin 2020 ook met een aan de Bill & Melinda Gates
Foundation gelieerde cyberorganisatie in de UK zijnde VST Enterprises en TENTO Health
Technology belangrijke overeenkomsten gesloten voor de levering van software en
cyberbeveiligingstechnologie onder de geregistreerde namen VCode & VPlatform.
VST Enterprises moet aan onder meer aan The State of The Netherlands Inc. voor de
mensen binnen het gebied van Nederland de zogenaamde COVI-PASS leveren. COVI staat
natuurlijk voor Certificate Of Vaccination Identification… of wel de zogenaamde digitale
gezondheidspaspoorten, althans volgens de verhaallijn van verdachten en de als crimineel
te bestempelen organisatie.
Als Bijlage 31 heeft slachtoffer enige informatie bijgevoegd over TENTO Health en VST
Enterprises en de VCode.
- Verdachten werken met voorbedachten rade in opdracht van de als crimineel te
bestempelen organisatie en dan in casu in het bijzonder in opdracht van Bill Gates zonder
enig mandaat te hebben gekregen van slachtoffer en de Nederlandse burgerbevolking de
volgende stap van totale mondiale digitale controle en digitale aansturing van slachtoffer en
de Nederlandse burgerbevolking uit.
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Het VCode systeem is namelijk te koppelen aan microchiptechnologie (nano), die middels
inenting permanent in het lichaam van slachtoffer en de Nederlandse burgerbevolking kan
worden ingebracht. Je kunt dan zelfs via het lichaam ‘betalen’.
Slachtoffer verwijst in deze naar Bijlage 19 het door Bill Gates via Microsoft op 20 juni 2019
gedeponeerd patentrecht onder patentnummer WO/2020/060606. Cryptocurrency Systems
Using Body Activity Data.
Speciaal voor onze kleine kinderen heeft Bill Gates op zijn persoonlijke verzoek
invasieve microchip-tatoeages laten ontwerpen om daarmee de handhaving van de
vaccinatie en PCR-testen van kinderen te vergemakkelijken. Deze invasieve microchip
tatoeages zullen middels ‘pleisters’ direct onder de opperhuid van onze kinderen
w orden geplaatst.
De “digitale certificaten” waarnaar Bill Gates verwijst zijn “QUANTUM-DOT
TATTOOS” implanteerbaar bij onze kinderen, waarmee hij het probleem w il oplossen
van het identificeren van degenen / kinderen die niet middels injecties zijn ingeënt.
Slachtoffer verwijst naar het interview van Bill Gates.
https://www.reddit.com/r/privacy/comments/fl7soy/bill_gates_eventually_we_will_have_so
me_digital/
Tevens wijst slachtoffer op de opdracht van de criminele organisatie aan verdachten om het
gezag over onze kinderen “in het belang van de volksgezondheid” door Jeugdzorg en de
Raad voor de Kinderbescherming van de ouders over te kunnen nemen. Onze kinderen
worden in dat geval door verdachten onder dw ang van invasieve microchip tatoeages
voorzien. Verdachten voeren deze opdracht van de criminele organisatie en dan in het
bijzonder Bill Gates uit. Zie Bijlage 29. Wetsvoorstel ‘Deelgezag’ voor behandeling in maart
2021.
Indien verdachten en de als crimineel te bestempelen organisatie niet zullen worden gestopt,
dan zullen slachtoffer en de Nederlandse bevolking vanaf medio 2022 hun volledige
vrijheid verliezen (zie Bijlage 16 Roadmap Vaccination pagina’s 1 en 8). Slachtoffer en de
Nederlandse burgerbevolking – w aaronder al onze schoolgaande (incl. kindercrèche)
kinderen – zullen dagelijks, dan wel wekelijks worden geconfronteerd met de
levensgevaarlijke diep nasale ‘Covid-19’ PCR-testen, waarvan de frauduleuze resultaten in
hun digitale vaccinatiepaspoorten zullen worden opgeslagen en bewaard.
Verdachten en de criminele organisatie kunnen vervolgens exact controleren hoeveel keer de
betrokkenen zijn ‘getest’ en in welke medische (nucleaire) toestand hun lichamen zich
alsdan bevinden (zie onder meer Bijlage 13, het patent van R. Rothschild Testing Methods
Nucleaire particles).
Slachtoffer en vele betrokkenen (incl. onze kinderen) zullen uiteindelijk als gevolg van deze
levensgevaarlijke PCR-testen en inentingen mogelijk overlijden. Dit zal de nieuwe dictatuur
zijn die THE NEW WORLD ORDER voor ons in petto heeft.
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- In juni 2020 brengt Klaus Schw ab van het World Economic Forum zijn boek uit
onder de naam COVID-19: THE GREAT RESET (ISBN 97829406311124).
Klaus Schwab beschrijft in zijn boek het ‘toevallig’ ontstaan van het gevaarlijke COVID-19
virus, dat een vernietigende uitwerking zal hebben op de wereldeconomie en de
wereldgezondheid. Klaus Schwab geeft daarbij aan, dat nu als gevolg van het gevaarlijke
COVID-19 virus de tijd rijp is gew orden voor een grote economische en sociale
verandering van de w ereldorde en wel: ‘THE GREAT RESET’ de opmaak naar…

THE NEW WORLD ORDER.
Ook Klaus Schwab blijkt een grote gave te bezitten om allerhande onheil te kunnen
voorspellen, waarmee het ‘gewone’ volk grote angst wordt aangejaagd. Ook is het Klaus
Schwab gelukt om vanaf dat moment publiekelijke bekendmaking van de naam COVID-19
eind febr. 2020 binnen drie maanden zijn boek te schrijven met de naam…. COVID-19:

THE GREAT RESET?!
Verdachten en dan in het bijzonder verdachten sub I en sub VII onderhouden een innige
relatie met Klaus Schw ab, waarbij verdachte sub VII, Sigrid Kaag, ook nog eens als
‘member’ van de WEF op de website van Klaus Schab’s WEF wordt genoemd. Gezien de
meerdere posities van verdachte sub VII, Sigrid Kaag, die zij bekleedt als board member
van de WHO-organisatie GPMB (Bijlage 21), minister van Nederland, member van het
WEF, zal verdachte sub VII. Klaus Schwab van voldoende informatie over de voorspelde
pandemie COVID-19 hebben kunnen voorzien.
Als Bijlage 32 heeft slachtoffer de omslag van het boek COVID-19: THE GREAT RESET
en een foto van verdachten sub I en sub VII en de WEF positie van verdachte sub VII
bijgevoegd.
-

Het gehele Certificate Of Vaccination IDentification –

2019 project (gelijk aan

Roadmap Vaccination met digitaal paspoort 2018 – 2022) blijkt reeds sinds eind jaren ’80
/ begin jaren ’90 van de vorige eeuw (= AGENDA 21) een zorgvuldig voorbereid crimineel
plan te zijn op grond van de door verdachten met de wereldwijde als crimineel te
bestempelen organisatie onder leiding van een kleine puissant rijke wereldelite - bestaande
uit hun organisaties zoals de VN, de EC, de WEF / Davos en alle aan deze organisaties
gelieerde instituten, NGO’s, ondernemingen, banken, etc. – gesloten contracten (onder meer
AGENDA 21, AGENDA 2030 en The SDG Partnership Accelerator AGENDA 2030) waarbij
verdachten direct door de VN, Bill Gates namens zijn Bill & Melinda Gates Foundation,
Klaus Schwab namens het WEF, zijn opgedragen de Nederlandse economie en de
Nederlandse bevolking als een samenleving grotendeels te vernietigen.
De vernietiging van de Nederlandse samenleving betreft daadwerkelijk ook – hoe bizar en
onw aarschijnlijk dit ook klinkt – het systematisch vermoorden van een aanzienlijk deel
van de Nederlandse bevolking – inclusief en in het bijzonder onze kinderen, (zij zijn
namelijk de ‘toekomst’) – door middel van geestelijke uitputting, door inenting van de
bevolking met het eerder vermelde gevaarlijk mRNA serum en de diep nasale ‘COVID-19’
PCR-testswabs.
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Verdachten dienen ook te worden vervolgd op grond van oorlogsmisdaden tegen de
menselijkheid.
Als Bijlage 33 heeft slachtoffer de door de aangesloten landen – waaronder Nederland en de
Republiek van de Verenigde Staten van Amerika – op 9 december 1948 contractueel
overeengekomen bepalingen ter voorkoming, vervolging en bestraffing van het misdrijf
GENOCIDE.
- Slachtoffer merkt hierbij nadrukkelijk op, dat ook alle mensen in hun hoedanigheid
van opsporingsambtenaar, Officier van Justitie, Rechter-Commissaris, militair, douanebeambte, Fiod beambte en iedere andere ambtenaar, hun eventuele familie, hun eventuele
kinderen en kleinkinderen ook directe slachtoffers zijn van verdachten, hun als
crimineel te bestempelen organisatie en het door hen uit te voeren criminele en
terroristische plan.
In de loop van 2021 zullen ook zij en hun eventuele familie en eventuele (klein)kinderen
worden geconfronteerd met gevaarlijke en levensbedreigende mRNA injecties en gevaarlijke
en levensbedreigende diep nasale PCR-testen, dan wel voor de kinderen tot 16 jaar oud de
invasieve microchip tatoeages. Indien wordt gedacht, dat deze opsomming ridicuul is, dan
verzoekt slachtoffer de opsporingsambtenaar, de Officier van Justitie, de RechterCommissaris en alle andere ambtenaren, die verdachten en de als levensgevaarlijk en
crimineel te bestempelen organisatie denken “te moeten beschermen?!” voor zichzelf na te
gaan wat dit voor alle betrokkenen uit hun eigen relatie of familiekring betekent.
- Deze als crimineel te bestempelen organisatie, waarvan verdachten en de aan hen
gelieerde organisaties en hun medewerkers deel uitmaken, is voornemens haar duivelse plan
in het kader en belang van THE NEW WORLD ORDER uit te voeren en door te drukken.
Niemand van het ‘gew one volk’ zal daarbij w orden ontzien… Slechts een kleine groep
mensen, zeer vermoedelijk behoren verdachten daartoe, zullen vooralsnog worden ontzien,
zolang deze groep uitvoerende voor de elite nog bruikbaar zal zijn. Verdachten zullen thans
dan ook niet worden ingeënt met het gevaarlijke COVID-19 mRNA serum, noch zullen zij
de diep nasale PCR-testen ondergaan. Deze mensonterende inbreuken op de lichamen en de
privésferen zijn vooral gericht op slachtoffer en het ‘gewone’ volk, waaronder ook de
opsporingsambtenaar, de Officier van Justitie, de Rechter-Commissaris en iedere andere
ambtenaar, hun familie, hun kinderen en kleinkinderen, geliefden, vrienden en anderen uit
hun directe omgevingen.
- THE NEW WORLD ORDER betreft een nieuwe mondiale maatschappij met een
centraal en dictatoriaal (top-down) vanuit New York (VN) bestuurd management. Het
systeem is erop gericht, dat er geen middenklasse meer zal bestaan. Er is sprake van de
elitaire families, een kleine groep ‘management’ en een grote groep ondergeschikte en
volledig afhankelijke (zeer gereduceerde) wereldbevolking. Deze ondergeschikte
bevolkingslaag bezit niets meer. Zij worden voorzien van een minimaal basisinkomen.
Politie, leger, belastingdienst, douane, etc. etc. behoren niet tot THE NEW WORLD
ORDER. Klaus Schwab van het WEF omschrijft deze groepen als ‘useless people’.
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Voor de overgebleven en ondergeschikte wereldbevolking zijn ‘social workers’ beschikbaar.
Voor het overige wordt de ondergeschikte wereldbevolking volledig digitaal gecontroleerd
en aangestuurd.
The New World Order maakt natuurlijk wel onderscheid tussen de dominante elitaire
families en de ondergeschikte totaal afhankelijke overgebleven wereldbevolking. De slogan
van The New World Order spreekt voor zich:

YOU’LL OWN NOTHING AND YOU’LL BE HAPPPY
Als Bijlage 34 heeft slachtoffer enige informatie over The New World Order bijgevoegd
en hetgeen deze criminele organisatie en de verdachten inmiddels hebben aangericht.
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Ad. II. Het gepleegde misdrijf ex art. 4 Wet Internationale Misdrijven
2. Toelichting van de aangiften ex art. 4 WIM).
- Verdachten maken zich schuldig aan misdrijven tegen de menselijkheid. Verdachten
mede in hun hoedanigheid van een internationaal georganiseerde criminele organisatie –
door slachtoffer onder Ad I. van deze aangifte genoemd – plegen een doelgerichte aanval
tegen slachtoffer en de Nederlandse burgerbevolking, waarbij verdachten leiding geven aan
en kennis hebben van
a. Het opzettelijk doden van de burgerbevolking. Verdachten hebben kennis van het
wetenschappelijk (door onder meer de World Health Organisation) vastgesteld
overlevingspercentage van gemiddeld 99,5% van de door verdachten en de als
crimineel te bestempelen organisatie gecreëerde Covid-19 ziekte. Verdachten handelen ter
zake met voorbedachten rade in strijd met Internationale Verdragen voor de Rechten en
de Universele Vrijheden van de Mens, in het bijzonder handelen verdachten in strijd met
de bepalingen zoals internationaal is overeengekomen in de Nürnberg-Code 1947 en art.
6 lid 1 en art. 7 IVBPR.
b. Uitroeiing van de burgerbevolking. Grondslag is gelijk aan het genoemde onder art. 4 lid
1 sub a WIM. Slachtoffer vult de grondslag aan ex art. 4 lid 3 WIM met de door
verdachten gepleegde misdrijven in deze door de burgerbevolking opzettelijk te
onthouden van geneesmiddelen (onder meer Hydroxychloroquine), die bewezen effectief
zijn tegen de aan de ziekte ‘Covid-19’ toegeschreven verschijnselen.

d. Deportatie of onder dwang overbrengen van bevolking. Verdachten hebben
opdracht gegeven onder de valse voorwendselen van bezorgdheid over de
volksgezondheid gezonde bevolkingsgroepen onder lijfsdwang op te laten nemen in
ziekenhuiscentra, dan wel door verdachten opgezette interneringskampen gedurende
een door verdachten te bepalen termijn. Het door verdachten gecreëerde virus met
‘Covid-19 ziekte’ blijkt een overlevingspercentage van gemiddeld 99,5% te hebben.

e. Gevangenneming of andere ernstige beroving van de lichamelijke vrijheid in strijd met de
fundamentele regels van internationaal recht. Grondslag is gelijk aan het genoemde
onder art. 4 lid 1 sub d WIM. Aangevuld met de door verdachten gepleegde misdrijven
tegen de menselijkheid ex art. 4 lid 2 sub c j° sub d WIM, waarbij onder leiding van
verdachten burgers, die zich verzetten tegen de inperkingen door verdachten van hun
Fundamentele Burger- en Politieke rechten, hun Vrijheden en hun Absolute
Grondrechten, op hun woonadressen door politiebeambten worden bezocht met
opdracht van verdachten deze burgers aan te houden en van hun lichamelijke vrijheden
te beroven.
Het instellen van een Avondklok zonder daarvoor de nationale noodtoestand uit te
roepen, zoals in tijd van oorlog of ernstige rampen zoals een dijkdoorbraak, waardoor
verdachten slachtoffer en de burgerbevolking verbieden om dagelijks tussen 21.00 uur en
04.30 uur geen gebruik te mogen maken van openbare buitenlucht.
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f. Marteling. Onder leiding van verdachten wordt de Nederlandse burgerbevolking
planmatig, systematisch en meermalen blootgesteld aan levensbedreigende
frauduleuze PCR-testen – zonder enig medisch bewezen doel –, waarbij de
burgerbevolking onder leiding van verdachten diep nasaal wordt gepenetreerd en
daarbij worden in de neus/hersenbarrière van de betrokkenen nanoparticles en
nucleaire particles ingebracht, dit met het enige oogmerk schade aan de gezondheid
van de burgerbevolking aan te brengen en de betrokkenen te martelen.
g. Gedwongen sterilisatie. Onder leiding van verdachten wordt de Nederlandse
burgerbevolking planmatig, systematisch en meermalen blootgesteld aan
experimentele inentingen met een mRNA serum dat onder meer ook een
bestanddeel bevat waardoor vrouwen mogelijk onvruchtbaar geraken en derhalve
zonder dat zij dit weten worden gesteriliseerd. Verdachten verzwijgen met
voorbedachten rade de mogelijkheid van onvruchtbaarheid. Verdachten plegen
ernstig seksueel geweld tegen de Nederlandse burgerbevolking.
k. Verdachten plegen jegens slachtoffer en jegens de Nederlandse burgerbevolking
ook andere onmenselijke handelingen van vergelijkbare aard, waardoor verdachten
opzettelijk ernstig lijden of ernstig lichamelijk letsel of schade aan de geestelijke of
lichamelijke gezondheid wordt veroorzaakt. Onder leiding van verdachten wordt de
Nederlandse burgerbevolking planmatig, systematisch en meermalen blootgesteld
aan gedragsbepalende en kw aadw illige experimenten met het oogmerk de
menselijkheid in de mens te ver nietigen, zoals onder meer en dus niet uitputtend
en zonder enige wetenschappelijk bewezen medisch grondslag:
- Het verplicht laten dragen van gezondheid belastende – in het bijzonder voor
kinderen – van niet medische mond/neusmaskers;
- Het aan slachtoffer en de burgerbevolking opleggen van verplichte afstand van
elkaar houden van tenminste 1½ meter, zonder daarvoor enig bewezen medisch
doel voorhanden te hebben;
- Het aan slachtoffer en de burgerbevolking opleggen van een dringend advies, dat
door menigeen wordt gevoeld als een verbod om bij begroeting elkanders handen
te schudden, dan wel elkaar te omhelzen, dan wel genegenheid aan elkaar te tonen
door bijvoorbeeld te knuffelen;
- Het opleggen aan slachtoffer en de burgerbevolking van het verbod om dagelijks
tussen 21.00 uur en 04.30 uur in de publieke buitenlucht te mogen zijn;
- Het verbieden van alle activiteiten voor slachtoffer en de burgerbevolking, die voor
hen sociale en menselijk noodzakelijke betekenis hebben. Zonder enig bewezen
medische onderbouwing het sluiten van de volledige horeca-, entertainment- en
sportevenementen branche.
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Als Bijlage 35 heeft slachtoffer de volgende stukken bijgevoegd:
- artikel 4 Wet Internationale Misdrijven;
- Verbod Rijksoverheid “Avondklok: blijf binnen”. Slachtoffer wijst op de stijl en de
kleurstellingen van de afkondigingen van de Rijksoverheid. Deze stijl en
kleurstellingen zijn door de als crimineel te bestempelen organisatie WEF en de
Rockefeller Foundation bepaald.

-

In alle aaneengesloten landen wordt in opdracht van de als crimineel te bestempelen
organisatie aan de gecorrumpeerde overheden dezelfde stijl en kleurstellingen
opgedragen.
Ontruiming Museumplein zondag 28 februari 2021 op grond van het verbod om
met elkaar te knuffelen. De vrije burgerbevolking wordt daarbij door verdachten en
de door hen gecriminaliseerde en gecorrumpeerde overheid ‘knuffelende
demonstranten’ genoemd!
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Ad. III. Het gepleegde misdrijf ex art. 289 WvSr.
Ad. IV. Het gepleegde misdrijf ex art. 308 WvStr.
3. Toelichting van de aangiften ex art. 289 WvSr. en art. 308 WvStr.
- Verdachten geven leiding aan een onderdeel van een criminele organisatie.
Verdachten voeren met voorbedachten rade en in opdracht van een als crimineel te
bestempelen organisatie sinds medio maart 2020 een in opzet misdadig inentingsbeleid en
misdadig PCR-testbeleid uit. In opdracht van verdachten wordt de Nederlandse bevolking
met allerhande misleidende propagandacampagnes aangezet tot
 het innemen van gevaarlijke en experimentele injecties met een mRNA-serum
verpakt in Lipid nanoparticles en andere zeer giftige bestanddelen.
 Het doen laten uitvoeren van gevaarlijke PCR-testen middels diep nasale penetratie
waarbij nanoparticles en nucleaire deeltjes in de neus/hersenbarrière bij het
reukorgaan van betrokkenen worden ingebracht.
- Verdachten roepen via het door hen aangestuurde RIVM en landelijke GGD’s
onwetende en gezonde mensen op om zich te laten ‘vaccineren’. Verdachten maken daarbij
ernstig misbruik van hun positie als ‘betrouwbare overheidsdienaren’. Verdachten
gebruiken daarbij bewust en met voorbedachten rade misleidende uitnodigingsbrieven, die
verdachten persoonlijk aan de onwetende en gezonde betrokkenen laten versturen.
Verdachten informeren de betrokkene middels hun brief zeer misleidend en zeer summier :
“Hoe werkt de vaccinatie tegen corona?
De vaccinatie zorgt ervoor, dat uw lichaam afweerstoffen maakt tegen het coronavirus. U bent zo
beter beschermd tegen het coronavirus. Als u na de vaccinatie toch corona krijgt, zorgt de
vaccinatie ervoor dat u minder ernstig ziek wordt.”
Verdachten vervolgen op de gezondheidsverklaring:
“Let op: Staat uw medische situatie niet in deze gezondheidsverklaring? Heeft u bijvoorbeeld een
andere ziekte of gebruikt u andere medicatie? Dan kunt u zich gewoon laten vaccineren.”
Verdachten vervolgen op de informatiefolder:
“Wat is corona?....... U kunt er ook aan overlijden.”
“Vaccinatie beschermt. Bescherming: De vaccinatie beschermt u tegen het coronavirus. Als u
na de vaccinatie toch corona krijgt, wordt u minder ernstig ziek.””
“Vaccinatie is veilig. Uitgebreid getest. De vaccinatie is uitgebreid getest en als veilig
beoordeeld.”
“Bijwerkingen: Veel mensen krijgen bijwerkingen. Zoals hoofdpijn, spierpijn, moeheid of een
pijnlijke arm. Dit gaat na een paar dagen weer over.”
Als Bijlage 36 heeft slachtoffer een tweetal misleidende uitnodigingsbrieven met bijlagen
aan de onwetende en gezonde betrokkenen bijgevoegd.
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Verdachten verstrekken bewust en in opdracht van een als crimineel te bestempelen
organisatie met voorbedachten rade aan de betrokkenen geen enkele informatie over het
experimentele en zeer giftige mRNA-serum. Verdachten lijken slechts één doel voor ogen te
hebben en wel zoveel mogelijk onwetende en gezonde mensen inenten met een door in
opdracht van de criminele organisatie (in deze de Bill & Melinda Gates Foundation)
geproduceerd experimenteel mRNA serum bestaande uit allerhande giftige bestanddelen.
Verdachten misbruiken hun posities van ‘volksvertegenwoordigers’ om zoveel mogelijk
onschuldige proefpersonen te verkrijgen en zoveel mogelijk slachtoffers te maken.
Slachtoffer verwijst naar een recent kort debat d.d. 24 februari 2021 in de plenaire zaal van
de Tweede Kamer tussen de heer ir. Wybren van Haga en Hugo de Jonge.
Ir. Van Haga stelde een aantal kritische vragen over de uitbraak van coronabesmettingen in
vele verpleeghuizen juist na inenting met het mRNA serum van de bewoners. Daarbij zijn
tevens als gevolg van de in opdracht van verdachten bij de slachtoffers gezette injecties met
het experimentele en levensgevaarlijke mRNA serum vele doden onder de bewoners te
betreuren.
Verdachte sub II. Hugo de Jonge toont vervolgens aan de door hem met voorbedachten rade
gepleegde misdrijven tegen de inmiddels honderdduizenden slachtoffers in Nederland in het
bijzonder en de misdrijven tegen de menselijkheid in het algemeen. Verdachte sub II, Hugo
de Jonge pleegt bewust en met voorbedachte rade de misdrijven zoals hierbij onder Ad III
en IV genoemd. Hij toont zijn criminele vooringenomenheid onder meer als volgt:
“Even heel precies en ik zou echt heel graag met de heer Van Haga de afspraak willen maken om zo feitelijk
mogelijk en zo precies mogelijk te willen zijn, want je komt van alles tegen op social media en met name dit
type verbanden worden heel snel gelegd en dat kan heel giftig zijn. Want als in het hoofd van mensen gaat
ontstaan dat vaccinaties gevaarlijk zouden zijn, dat je daar ernstige bijwerkingen door zou kunnen krijgen,
mogelijk zelfs door zou kunnen overlijden. Als dat het verhaal wordt, kan dat iets doen met de
vaccinatiebereidheid. De vaccinatiebereidheid is gelukkig heel hoog, we hebben Koreaanse cijfers.
Nou de onderzoeken een paar maanden geleden wezen echt anders uit, inmiddels hele hoge vaccinatiebereidheid. En die vaccinatiebereidheid gaat ons uit de crisis helpen. En die moeten we zo hoog mogelijk
houden… dus laten we zo feitelijk mogelijk zijn.”

Verdachte sub II, De Jonge, verklaart vervolgens:
“Dus een verhaal: Ja maar ik denk dat die besmetting komt en dat die ziekte komt, omdat er
gevaccineerd is, is buitengewoon gevaarlijk en ook gewoon onwaar. Dus wat we moeten doen, is
alle bijwerkingen melden bij Lareb, vervolgens Lareb dat laten onderzoeken en daarover in alle
onafhankelijkheid en alle transparantie laten rapporteren. Nou en dan zijn er dus bijwerkingen
gemeld en die bijwerkingen bestaan uit spierpijn en hoofdpijn en uit je niet lekker voelen en uit
vermoeidheid en uit pijn bij de prikplek en zo. Allemaal huis-tuin-en-keukenklachtjes, die
volstrekt overeenkomen ook met de bijwerkingen, zoals die ook gemeld waren in het klinisch
onderzoek. Dus daar is niks geks aan de hand en als dat wel zo is, is het Larebs taak om dat aan
ons te melden. En dat is het moment, waarop ik de Kamer informeer. En laten we nou niet paniek
gaan zitten zaaien terwijl dat echt niet nodig is en zelfs ondermijnend zou kunnen zij voor de
volksgezondheid.”
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Ir. Van Haga vervolgt in het debat met een vergelijking, dat betrokkenen die overlijden na te
zijn geïnjecteerd met het experimentele mRNA serum worden geregistreerd als overleden
aan onderliggende aandoening en niet aan de ontvangen ‘vaccinatie’, maar daarentegen
overledenen in ziekenhuizen nagenoeg allemaal worden bestempeld als ‘coronadoden’.
In het kader van zijn opgedragen verhaallijn reageert verdachte sub II. Hugo de Jonge en
daarbij door ir. Van Haga heen pratend als volgt:
“Hou nou op! Dit is echt gevaarlijk! Nepnieuws verspreiden! We zitten midden in een pandemie!
Het gaat hier over ernstige zaken! De Kamervoorzitter Arib grijpt niet in en laat verdachte
door ir. Van Haga heenpraten…. Ir. Van Haga reageert nog: “Voorzitter dit kan niet!”
Verdachte sub II gaat gewoon door met: “Nou dat kan wel. Wat niet kan is nepnieuws
verspreiden over hoe het zit met corona -besmettingen in Nederland, hoe het zit met gevaren
rondom vaccinatie, dat kan niet, dat kan niet middenin een pandemie, dat is gewoon gevaarlijk.
Dat ondermijnt de bereidheid om je te willen laten vaccineren…. en daarmee is dat een
ondermijning van de volksgezondheid.”
Ir. Van Haga merkt als laatste op, dat hij de uitlatingen van verdachte sub II uitermate
verontrustend vindt.
Zie: https://www.youtube.com/watch?v=20L2WMD5Yvo&feature=youtu.be
Slachtoffer verwijst naar Bijlage 22 van deze aangifte en wel het Global Vaccination
actieplan van de summit van 12 september 2019. De 10-actiepunten om tot een zo hoog
mogelijke vaccinatiegraad te komen en de verklaring van de WHO: “dat misinformatie over
vaccinatie een van de belangrijkste bedreigingen voor de volksgezondheid in 2019 zal zijn” .
Verdachte sub II. heeft een door de als crimineel te bestempelen organisatie opgedragen
verhaallijn te volgen. Hij handelt precies zoals aan hem is opgedragen.
De heer ir. Wybren van Haga in zijn hoedanigheid van parlementslid ondervroeg verdachte
sub II. onder meer over de vele uitbraken van corona-besmettingen in verpleeghuizen in
Nederland, waarbij duidelijk is, dat de besmettingen juist zijn ontstaan ca twee weken, nadat
de bewoners zijn geïnjecteerd met het experimentele mRNA serum. Tevens was verdachte
op 24 februari 2021 bekend, althans had hij bekend moeten zijn, met de vermelding door
Lareb, dat inmiddels door Lareb 65 meldingen van overlijden na inenting met coronavaccins
zijn ontvangen.
Als Bijlage 37 heeft slachtoffer de informatie over de bij Lareb gemelde doden als gevolg
van het experimentele en gevaarlijke mRNA serum en een overzicht van de onderhavige
verpleeghuizen bijgevoegd.
Slachtoffer merkt op dat het door Lareb genoemde aantal van 65 vermoorde
Nederlandse mensen slechts het topje van de ijsberg is. Op 24 februari 2021 meldt het
verpleeghuis in Amersfoort reeds 22 vermoorde mensen en een verpleeghuis in Beverwijk
meldt 26 vermoorde mensen. Slachtoffer schat in, dat onder leiding van verdachten
inmiddels honderden onschuldige Nederlandse burgers middels zeer giftige en
experimentele injecties zijn vermoord.
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Als Bijlage 38 heeft slachtoffer random correspondentie via social media bijgevoegd alwaar
melding wordt gemaakt van in opdracht van verdachten vermoorde en zwaar mishandelde
onschuldige Nederlandse mensen van vlees en bloed.

Het is voor slachtoffer niet te bevatten, dat de Nederlandse rechtsstaat haar
bevolking door een aantal overheidsvertegenwoordigers simpelweg laat
vermoorden……..
De mensen in hun hoedanigheid van handhavers van deze rechtsstaat zullen zich bij
weigering tot direct ingrijpen om deze genocide per ommegaand te stoppen op enig
moment ten overstaan van een (militair) tribunaal verantwoording moeten afleggen.
Verdachte sub II. houdt zijn opgedragen verhaallijn vast, ook indien hij weet, dat deze
verhaallijn leugenachtig en misleidend is:
- “Er is een ernstige pandemie gaande”
- “Het corona-virus is gevaarlijk een dodelijk”
- “Het COVID-19 vaccin beschermt tegen het coronavirus”
- “Als de betrokkene na vaccinatie toch corona krijgt, wordt betrokkene minder ernstig ziek”
- “Het COVID-19 vaccin is uitgebreid getest en als veilig beoordeeld”
- “Veel mensen krijgen bijwerkingen. Zoals hoofdpijn, spierpijn, moeheid of een pijnlijke
arm. Dit gaat na een paar dagen weer over”
Slachtoffer en vele betrokkenen in Nederland weten inmiddels, dat hier sprake is van een
zeer ernstig misdrijf en een zeer alarmerende situatie waarbij vele Nederlandse burgers als
gevolg van het criminele handelen van verdachten in levensgevaar zijn. Slachtoffer verwijst
naar het opgenomen debat en de Bijlagen 35, 36, 37 en 38 van deze aangifte.
Als klap op de vuurpijl zet verdachte sub II nog even een ‘tweet’ op social media, waarmee
hij zijn misdrijf verder bevestigt en feitelijk erkent. Verdachte sub II misleidt wederom met
voorbedachten rade slachtoffer en de Nederlandse burgerbevolking. Het enige doel, dat
verdachte sub II kennelijk nastreeft, betreft: zoveel mogelijk onschuldige proefpersonen te
verkrijgen en zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Verdachte sub II pleegt een ernstig
misdrijf door slachtoffer en alle betrokken Nederlanders niet adequaat te informeren over
het experimentele en levensgevaarlijke mRNA serum en hen met voorbedachten rade juist
ertoe aan te zetten om zich te laten inenten. Slachtoffer verwijst naar Bijlage 36. De
tweede brief betreft een oproep aan een doelgroep van de Nederlandse bevolking om deze
met het mRNA serum van Astra Zeneca in te enten. Dit mRNA serum is internationaal
reeds bekend om de levensgevaarlijke bijwerkingen. Zwitserland en Zuid-Afrika hebben dit
serum nooit goedgekeurd en landen als Denemarken, Noorwegen, IJsland, Letland,
Litouwen, Oostenrijk, Luxemburg, Italië en Tailand zijn als gevolg van de vele dodelijke
slachtoffers gestopt met het inenten van de mensen met dit levensgevaarlijke en
experimentele mRNA serum. Verdachte sub II. roept de Nederlandse mensen juist op om
zich met dit levensgevaarlijke mRNA serum van Astra Zeneca in te laten enten!
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Verdachte sub II verklaart middels zijn tweet zoals hij door de als crimineel te bestempelen
organisatie is geïnstrueerd te doen. Alle personen die de verhaallijn van verdachten en de als
crimineel te bestempelen organisatie niet volgen, dienen te worden weggezet als
complotdenkers en een gevaar voor de volksgezondheid!
Als Bijlage 39 heeft slachtoffer het tweetbericht van verdachte sub II bijgevoegd.
-

De mRNA serums zijn experimenteel en levensgevaarlijk.



De bijsluiters van de experimentele mRNA ‘Covid-19’ serums zijn medisch
wetenschappelijk gezien geen geneesmiddel, noch een vaccin. Het door verdachten
gebruikte woord ‘vaccin’ is zeer misleiden d en door hen bewust gebruikt om vertrouwen
bij de onschuldige slachtoffers op te wekken en zodoende veel proefpersonen met dit
experimentele en giftige mRNA serum in te spuiten.



Uit de bijsluiters blijkt, dat het mRNA serum nog nooit bij mensen is toegepast. Het
mRNA serum verkeert nog in een experimentele fase. Het experiment loopt zelfs nog tot
en met december 2023, aldus pagina’s 18 en 19 van de bijsluiter.



Het experimentele mRNA serum heeft voor de Europese Unie slechts een voorwaardelijke
toelating tot eind december 2023 (einde periode experiment) verkregen, aldus pagina’s 9
en 18 van de bijsluiter.



Het experimentele mRNA serum biedt mogelijk geen enkele bescherming bij de ingeënte
betrokkene. Ook de duur van een eventuele bescherming is niet bekend, aldus pagina 4
van de bijsluiter.



Er is door de farmaceutische producenten – gecontroleerd door Bill Gates – geen enkel
onderzoek gedaan naar interacties met andere geneesmiddelen, noch met andere vormen
van interacties, aldus pagina 4 van de bijsluiter.



Het serum is door de farmaceutische producenten – gecontroleerd door Bill Gates –
ontwikkeld, daarbij de vermeende ziekteverwekker SARS-CoV-2 virus vanuit een
menselijk lichaam te hebben geïsoleerd, noch geïdentificeerd. De preklinische fase 1 van de
Gouden Standaard bij de ontwikkeling van een vaccin is simpelweg overgeslagen.



Er is door de farmaceutische producenten – gecontroleerd door Bill Gates – geen enkel
onderzoek gedaan naar genotoxiciteit/carcinogeniciteit. De bijsluiter vermeldt ter zake,
dat “De componenten van het vaccin (lipiden en mRNA) hebben naar verwachting geen
genotoxisch potentieel, aldus pagina 9 van de bijsluiter.

Slachtoffer merkt op, dat de experimentele mRNA serums van Pfizer, Moderna en Astra
Zenica min of meer gelijkluidend zijn. Het DNA van de ingeënte betrokkenen zal
permanent worden gewijzigd, waarbij de uitwerkingen daarvan op lange termijn onbekend
zijn. Als Bijlage 40 heeft slachtoffer de erkenning door Bill Gates dat het DNA van de mens
w ordt gew ijzigd en de bijsluiter van het experimentele mRNA serum van Pfizer
bijgevoegd. De Amerikaanse FDA en het Zwitsers toelatingsorgaan voor geneesmiddelen
hebben in ieder geval dit experimentele serum van de door Bill Gates gecontroleerde
farmaceutische producenten niet als geneesmiddelen toegelaten. Een ieder die dit
experimentele mRNA serum inneemt, doet aldaar mee aan een medisch experiment en
wordt beschouwd als een proefpersoon.
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- In de Verenigde Staten is een digitaal meldpunt voor ‘bijwerkingen’ als gevolg van
de experimentele COVID-19 ‘vaccins’ en wel het Vaccine Adverse Event Reporting System
(VAERS). Gelijk aan alle overige landen worden aan dergelijke digitale meldpunten slechts
een fractie van de werkelijkheid gemeld. De farmaceuten worden door de Bill & Melinda
Gates Foundation aangestuurd. Ziekenhuizen en andere medische zorgaanbieders zijn direct
of indirect afhankelijk gemaakt van de Bill & Melinda Gates Foundation. Het is niet in het
belang van verdachten en hun criminele organisatie, dat vele meldingen van ernstige
bijwerkingen door de digitale meldpunten worden ontvangen. Criminele en corrupte
medici, die door verdachten worden aangestuurd verdienen miljoenen Euro’s aan het door
verdachten opgezette criminele vaccinatie- en inentingsbeleid.
Medici zoals Jaap van Dissel, Ab Osterhaus en Diederik Gommers krijgen zelfs miljoenen
Euro’s door de Bill & Melinda Gates Foundation uitgekeerd. Medici zijn thans bereid
gebleken om hun mede burgers voor geld te vermoorden, dan wel zwaar letsel toe te
brengen. Geld zorgt ervoor dat de medische ethiek en geweten bij vele medici is verdwenen!
Als Bijlage 41 heeft slachtoffer een van de vele artikelen over financieel bevoordeelde
medici ten kosten van de vele slachtoffers bijgevoegd.
- Slachtoffer merkt in dit kader op, dat alleen al in de Verenigde Staten in de periode
begin december 2020 – 25 januari 2021 duizenden doden en mensen met ernstig lichamelijk
letsel zijn te betreuren als gevolg van de experimentele en levensgevaarlijke mRNA serums
onder de naam COVID-19 ‘vaccin’. In Nederland worden deze experimentele mRNA
COVID-19 ‘vaccins’ van Pfizer, Moderna en Astra Zeneca door verdachten als veilig en goed
werkend beschouwd met slechts huis-tuin-en-keukenklachtjes.
Als Bijlage 42 heeft slachtoffer een drietal pagina’s van het digitale meldpunt VAERS uit de
Verenigde Staten bijgevoegd. In totaal bestaat de lijst uit 714 pagina’s (tot 26 januari 2021)!
In de regel wordt slechts 10% van de slachtoffers als gevolg van de Covid-19 vaccinatie
gemeld. De overige 90% wordt als ‘natuurlijke dood’ of als ‘onderliggende aandoeningen’
beschouwd. In werkelijkheid kan de lijst met x 10 worden vermenigvuldigd.
Slachtoffer verwijst tevens naar de website: https://www.goyimtv.tv/v/3335537009/-CDC-adverse-reactions-to-vaccines---deaths waarbij slachtoffer de zeer alarmerende en criminele
situatie wil benadrukken…
-

Verdachten werken in het kader van het door de als crimineel te bestempelen

organisatie sinds medio 2015 uitgewerkte project Certificate Of Vaccination IDentification
–

2019

en het door verdachten in samenwerking met de Europese Commissie onder

leiding van de VN reeds in 2017 opgestelde project Roadmap Vaccination met digitaal
paspoort 2018 – 2022 een plan uit om het zogenaamde COVID-19 ‘vaccin’, hetgeen niet
een vaccin noch een geneesmiddel is, op de Europese markt toe te laten, zonder dat de
Nederlandse bevolking, die daarmee heimelijk als “proefkonijnen” zullen moeten worden
geïnjecteerd, argwaan krijgen.
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Verdachten werken vervolgens met voorbedachten rade het volgende doortrapte plan uit:
 Op 15 juli 2020 wordt door het Europese parlement op voorstel van de Europese
Commissie de verordening 2020/1043 opgesteld. Deze verordening betreft:
“De uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik die geheel of
gedeeltelijk uit genetisch gemodificeerde organismen (lees organen van foetussen) bestaan en die
bestemd zijn voor de behandeling of de voorkoming van de coronavirusziekte (COV ID-19),
alsmede de levering van die geneesmiddelen.”
De verordening 2020/1043 geeft nadrukkelijk aan, dat verdachten met voorbedachten rade
slachtoffer en alle betrokkenen in Nederland blootstellen aan een klinisch onderzoek met
een experimenteel en levensgevaarlijk mRNA serum, bestaande uit onder meer ggo’s (=
genetisch gemodificeerde organismen). De verordening vermeldt onder randnummer 15:
“Voor de verzameling van het nodige robuuste klinische bewijsmateriaal ter ondersteuning van
aanvragen voor vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen bestemd voor de
behandeling of voorkoming van COVID-19, zullen gespreid klinische proeven waarbij meerdere
lidstaten betrokken zijn, moeten worden uitgevoerd.”
De verordening 2020/1043 bepaalt onder randnummer 17 nadrukkelijk, dat “een tijdelijke
afwijking moet worden toegestaan van de voorschriften met betrekking tot een voorafgaande
milieurisicobeoordeling en toestemming uit hoofde van de Richtlijnen 2001/18/EG en 2009/41/EG
voor de duur van de COVID-19 pandemie of voor zolang COVID-19 een noodsituatie op het
gebied van de volksgezondheid betekent.”
De verordening 2020/1043 bepaalt onder randnummer 22 een uitzondering voor het in de
handel brengen van een geneesmiddel binnen de Europese Unie zonder vergunning van een
afzonderlijke lidstaat: “Richtlijn 2001/83/EG en Verordening (EG) nr. 726/2004 voorzien in
afwijking van het voorschrift tot verbod om zonder vergunning in de handel brengen van een
geneesmiddel in situaties waarin dringend een geneesmiddel moet worden toegediend om tegemoet
te komen aan de specifieke behoeften van een patiënt, voor gebruik in schrijnende gevallen of om de
vermeende of geconstateerde verspreiding van ziekteverwekkers, gifstoffen, chemische agentia of
nucleaire straling die schade kunnen veroorzaken, tegen te gaan.”
De verordening 2020/1043 stelt nadrukkelijk, dat het door verdachten inenten van de
Nederlandse betrokkenen een klinische proef betreft, zoals gedefinieerd in artikel 2, punt a)
van Richtlijn 2001/20/EG.
“Elk onderzoek bij proefpersonen dat bedoeld is om de klinische, farmacologische en/of andere
farmacodynamische effecten van een of meer geneesmiddelen voor onderzoek vast te stellen of te
bevestigen en/of eventuele bijwerkingen van een of meer geneesmiddelen voor onderzoek te
signaleren en/of resorptie, de distributie, het metabolisme en de uitscheiding van een of meer
geneesmiddelen voor onderzoek te bestuderen teneinde de veiligheid en/of werkzaamheid van
deze geneesmiddelen vast te stellen. Hieronder vallen klinische proeven die op één of meer
locaties in één of meer lidstaten worden uitgevoerd.”
Als Bijlage 43 heeft slachtoffer artikel 2 van Richtlijn 2001/20/EG bijgevoegd.
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De verordening 2020/1043 stelt nadrukkelijk in artikel 2, dat voor alle handelingen met
betrekking tot de uitvoering van klinische proeven, waaronder inenting van betrokkenen met het
experimentele en levensgevaarlijke mRNA serum, voor onderzoek voor menselijk gebruik, die
geheel of gedeeltelijk uit genetisch gemodificeerde organismen bestaan en bestemd zijn voor de
behandeling of de voorkoming van COVID-19, geen voorafgaande milieurisicobeoordeling of
toestemming overeenkomstig de artikelen 6 t/m 11 van Richtlijn 2001/18/EG of de artikelen 4 t/m
13 van Richtlijn 2009/41/EG vereist wanneer deze handelingen betrekking hebben op de
uitvoering van een klinische proef waarvoor overeenkomstig Richtlijn 2001/20/EG toelating is
verleend.
Op grond van artikel 2 lid 2 j° 3 lid 2 van de verordening 2020/1043 zijn verdachten
verplicht om passende maatregelen te treffen om de te verwachten negatieve gevolgen van
de opzettelijke of onopzettelijke introductie van het geneesmiddel voor onderzoek in het
milieu tot een minimum te beperken.
Als Bijlage 44 heeft slachtoffer Verordening EU 2020/1043 d.d. 15 juli 2020 bijgevoegd.
- Om het experimentele en levensgevaarlijke mRNA serum als geneesmiddel op de
Europese markt toe te laten, passen verdachten met hun criminele organisatie een truc toe!
 In opdracht van de als crimineel te bestempelen organisatie is door de Europese
Commissie op 21 december 2020 een bijzonder besluit genomen. Het experimentele en
gevaarlijke mRNA serum is namelijk geen geneesmiddel noch een vaccin. Om toch
voorwaardelijk voor de Europese Unie als een geneesmiddel te worden toegelaten is het
volgende merkwaardige besluit 2020/C 447 1/01 genomen:
“Verlening van een vergunning voor het in de handel brengen (artikel 13 van Verordening (EG)
nr. 726/2004 in de periode van 21 december 2020 tot en met 21 december 2020.
De Europese Commissie heeft feitelijk tegen de regels van de EU in een experimenteel
mRNA serum, dat zich nog in de klinische fase 1 bevindt!, voor een (1) dag en wel de dag
van het EC besluit op 21 december 2020 als geneesmiddel op de Europese markt toegelaten.
Vervolgens is het mRNA serum volgens het European Medicines Agency (EMA) vanaf 22
december 2020 geen geneesmiddel meer maar een voorlopig toegelaten experimenteel
‘vaccin’ met een looptijd van het experiment tot 1 januari 2024!
Alle Nederlandse mensen worden derhalve door verdachten en hun als crimineel te
bestempelen organisatie misleid. Alle mensen die met het levensgevaarlijke en experimentele
mRNA serum worden ingeënt, doen zonder daarvan kennis te hebben genomen tot aan 1
januari 2024 als “proefkonijn” mee aan een klinisch experiment ter zake een met onder
meer genetisch gemodificeerde foetus organismen ontwikkeld mRNA serum aangevuld
met allerhande uiterst giftige bestanddelen met nanoparticles. Het mRNA serum zal het
DNA van de betrokken geïnjecteerde mogelijk permanent veranderen met alle (gevaarlijke
auto-immuun) gevolgen van dien…
Als Bijlage 45 heeft slachtoffer het besluit 2020/C 447 1/01 van de Europese Commissie
bijgevoegd.
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- Om te benadrukken, dat tot december 2020 nog nooit een genetische
modificatietherapie op de mensheid is toegepast, dienden verdachten voor toelating van het
experimentele en gevaarlijke mRNA serum op de Nederlandse markt ook het Besluit
Genetisch Gemodificeerde Organismen Milieubeheer 2013 te wijzigen.
Op 16 december 2020 hebben verdachten opdracht gegeven tot vaststelling van het tijdstip
van inwerkingtreding van het Besluit van 13 oktober 2020 tot wijziging van het Besluit
Genetisch Gemodificeerde Organismen Milieubeheer 2013.
De wet is van tijdelijke aard geworden en eindigt in….. december 2023… Slachtoffer
verwijst naar de bijsluiter van het Pfizer mRNA serum pagina 19 onder Bijlage 39 van deze
aangifte. De klinische proefperiode loopt tot en met december 2023.
Vanaf 17 december 2020 hebben verdachten de ‘wettelijke’ grondslag gecreëerd om mensen
genetisch te modificeren. Verdachten geven daarbij aan dat het experimentele en gevaarlijke
mRNA serum verpakt in Lipid Nanoparticles het DNA van de geïnjecteerde proefpersonen
mogelijk permanent zal wijzigen…
Als Bijlage 46 heeft slachtoffer het besluit 533 van 16 december 2020 bijgevoegd.
- Verdachten hebben zich reeds schuldig gemaakt aan het plegen van zeer zware
misdrijven waaronder moord op - en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bij - tot
heden honderden en wellicht duizenden mensen in Nederland.
Slachtoffer heeft onderbouwd en buiten enige twijfel aangetoond, dat het door verdachten
onder de Nederlandse bevolking opgezette en criminele project Certificate Of Vaccination
IDentification – 2019 middels de experimentele en levensgevaarlijke mRNA ‘COVID-19
vaccins’ een medisch genetisch modificerend experiment is, dat nog nooit bij mensen is
toegepast.
Verdachten plegen met voorbedachten rade daarmee primair bij alle betrokkenen het zware
misdrijf art. 308 Sr j° art. 7 IVBPR zijnde het veroorzaken van de dood of van lichamelijk
letsel door schuld. Tevens gepleegd in georganiseerd groepsverband, door de mensen
zonder dat zij daarvan in kennis zijn gesteld een experimentele mRNA genetische
therapie in te spuiten, waarbij het DNA van de betrokkenen mogelijk onherstelbaar wordt
aangetast en veranderd.

De mensen, die de injecties tijdelijk zullen overleven, verliezen daarmee hun
primaire menselijke eigenschappen.
Op 16 december 1966 is door de toenmalige directeur van The States of The Netherlands de
heer J. Zijlstra in New York het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke
Rechten (IVBPR) gesloten. Dit contract is op 11 maart 1979 door het Nederlandse parlement
geratificeerd en

tot Grondrecht verheven.

Het IVBPR kent absolute grondrechten . Van deze bepalingen mogen verdachten

onder geen enkel beding afwijken . Slachtoffer verwijst in dat kader naar de
volgende absolute grondrechten:
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Art. 2 lid 3 IVBPR
Iedere Staat die partij is bij dit Verdrag verbindt zich:
sub a) Te verzekeren, dat een ieder wiens rechten of vrijheden als in dit Verdrag erkend, worden
geschonden een effectief rechtsmiddel ter beschikking heeft, zelfs indien de schending zou zijn
begaan door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie;
sub b) Te verzekeren, dat omtrent het recht van degene die het rechtsmiddel aanwendt, wordt
beslist door de bevoegde rechterlijke, bestuurlijke of wetgevende autoriteit of door een andere
autoriteit die daartoe krachtens de nationale wetgeving bevoegd is en de mogelijkheden van beroep
op de rechter verder tot ontwikkeling zal brengen;
sub c) Te verzekeren, dat de bevoegde autoriteiten daadwerkelijk rechtsherstel verlenen, in geval
het beroep gegrond wordt verklaard.
Art. 4 lid 1 IVBPR
Bij een algemene noodtoestand, die een bedreiging vormt voor het bestaan van het volk en die officieel is
afgekondigd, kunnen de Staten die partij zijn bij dit Verdrag maatregelen nemen, die afwijken van hun
verplichtingen ingevolge dit Verdrag, mits deze maatregelen niet verder gaan dan de toestand vereist en niet in
strijd zijn met andere verplichtingen welke voortvloeien uit het internationale recht en geen discriminatie
uitsluitend op grond van ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst of maatschappelijke afkomst inhouden.

Art. 4 lid 2 IVBPR
Op grond van deze bepaling mag niet worden afgeweken van de artikelen 6,
15, 16 en 18.

7, 8 (eerste en tweede lid) 11,

Art. 6 lid 1 IVBPR
Ieder heeft het recht op leven. Dit recht wordt door de wet beschermd. Niemand mag naar willekeur van zijn
leven worden beroofd.

Art. 7 IVBPR
Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of
bestraffing. In het bijzonder mag niemand, zonder zijn in vrijheid gegeven toestemming,

worden onderworpen aan medische of wetenschappelijke experimenten.
Als Bijlage 47 heeft slachtoffer de Verdragsteksten bijgevoegd.
Als gevolg van de door Nazi’s in de periode 1940 -1945 gepleegde oorlogsmisdaden tegen de
menselijkheid is onder leiding van de geallieerden in 1946 een grootschalig tribunaal opgezet,
beter bekend als het Nürnberg-tribunaal.
Als onderdeel van het Internationaal Verdrag voor de Fundamentele Rechten en Vrijheden van
de Mens is in 1947 de Nürnberg-Code opgesteld ter zake medische experimenten. De NürnbergCode 1947 bestaat uit 10 bepalingen, die grondrechtelijke gelding hebben voor onder meer het
grondgebied van Nederland.
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Bepaling 1 Nürnberg-Code 1947:
De vrijwillige toestemming van het menselijke subject is absoluut essentieel. Dit betekent dat
de betrokken persoon de wettelijke bevoegdheid moet hebben om toestemming te geven zo
gesitueerd moeten zijn dat hij in staat is vrije keuzevrijheid uit te oefenen, zonder tussenkomst
van enig element van geweld, fraude, bedrog, dwang, aanbod of andere bijbedoelingen of
dwang; en dient voldoende kennis en begrip te hebben van de elementen van de betreffende
materie om hem in staat te stellen een begripvolle en verlichte beslissing te nemen. Dit laatste
element vereist dat voordat de proefpersoon een bevestigend besluit aanvaardt, hem de aard, de
duur en het doel van het experiment bekend moet worden gemaakt; de methode en middelen
waarmee het zal worden uitgevoerd; alle ongemakken en gevaren die redelijkerwijs te
verwachten zijn;
De plicht en verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit van de toestemming
berust op elk individu dat het experiment initieert, leidt of eraan deelneemt. Het is een
persoonlijke plicht en verantwoordelijkheid die niet ongestraft aan een ander mag worden
overgedragen.
Als Bijlage 48 heeft slachtoffer de Nürnberg-Code 1947 bijgevoegd.
Het moge duidelijk zijn dat verdachten, naast de door hen gepleegde misdrijven ex art. 289
en 308 WvSr j° art. 6 lid 1 IVBPR en 7 IVBPR, nota bene in hun hoedanigheid van
respectievelijk demissionaire ‘ministers’, in strijd handelen met de absolute grondrechten
van slachtoffer en alle mensen in Nederland zoals bepaald in het IVBPR en de NürnbergCode 1947. Verdachten plegen in dat kader oorlogsmisdaden tegen de menselijkheid.

Verdachten dienen per direct door de bevoegde (militaire) autoriteiten te worden
gestopt .

45
Aangifte tegen M ark Rutte, Hugo de Jonge en alle medeplegers
Opgesteld voor een ieder die opstaat tegen de huidige enorme corruptie en misleiding van de
Nederlandse burgerbevolking en opstaat tegen hen die de Mensheid en haar Kinderen als
evenbeeld van GOD proberen te vernietigen.

Opgedragen aan De Beschermers van alle Rassen en Werelden

Ad. V. Het gepleegde misdrijf ex art. 83a WvStr.
4. Toelichting van de aangifte ex art. 83a WvSr.
De verdachten wakkeren bewust slachtoffer en het merendeel van het Nederlandse volk vrees
aan door het op onrechtmatige wijze inroepen van een avondklok binnen het Rijk voor de duur
van 21.00 uur tot 04.30 uur op grond van door verdachte sub I en sub II ingeroepen niet
onderbouwde stellingen en door hen gesteld advies inzake de situatie rondom de COVID-19
pandemie naar aanleiding van de 96e bijeenkomst van het Outbreak Management Team (OMT).
Verdachten verklaren daarbij op onrechtmatige wijze, dat sprake is van zeer hoge aantal
besmettelijke personen en een reproductiegetal dat rond de 1 ligt.
Verdachten wakkeren de vrees nog verder aan door te verklaren dat sprake is van een zorgelijke
ontwikkeling betreffende de introductie van nieuwe varianten van SARS -CoV-2 virussen met
waarschijnlijk toegenomen besmettelijkheid.
Verdachten wakkeren de vrees nog verder aan door te verklaren, dat er een internationaal beeld
ontwikkelt, waarbij in landen ondanks diverse lockdown maatregelen een toename van SARS CoV-2 virus wordt waargenomen en dit vaak volgend op de introductie van
mutantvirusstammen.
Verdachten wakkeren de vrees nog meer aan door te verklaren, dat er geen alternatieve
maatregelen zijn ter bestrijding van het zogenaamde virus, die qua effectiviteit gelijkwaardig
zijn.

5. Het gepleegde misdrijf bewust en systematisch aanwakkeren van vrees.
Verdachten hebben tevens de functies van respectievelijk demissionair minister-president en vice
minister-presidenten. Zij dienen in deze functies in het bijzonder jegens slachtoffer en de
Nederlandse burgerbevolking integer te zijn en zorg te dragen, dat slachtoffer en
burgerbevolking zowel psychisch als fysiek worden beschermd.
Verdachten weten, althans in hun hoedanigheid van demissionaire ministers behoren zij te
weten, dat de door hen bewust uitgebrachte verklaringen niet deugdelijk zijn onderbouwd,
noch berusten op de waarheid.
Verdachten doen hun leugenachtige verhaallijn met leugenachtige verklaringen jegens
slachtoffer en het Nederlandse volk louter en bewust in het openbaar om daarmee slachtoffer en
de Nederlandse burgerbevolking vrees aan te wakkeren om zodoende allerhande schadelijke,
onrechtmatige en nietige maatregelen te kunnen rechtvaardigen.

De bew ust onrechtmatige publiekelijke verklaringen van de verdachten:
i)

Verdachten verklaren dat sprake is van een COVID-19 pandemie, veroorzaakt door het
SARS-CoV-2 virus en verspreid vanuit Wuhan / China. Verdachten laten daarbij bewust
na, dat COVID-19 een mede door hen in 2016/2017 gepland en voorbereid project is met
als doel Nederland als vermeende soevereine Staat en haar sociale gemeenschap te
vernietigen om vervolgens het Nederlandse grondgebied geheel of gedeeltelijk onder
vreemde heerschappij te brengen middels het mede door verdachten in samenwerking
met een criminele organisatie als vreemde heerschappij, zijnde het World Economic
Forum in 2015 ontwikkelde Build Back Better systeem.
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ii)

Verdachten hebben de voorbereiding van het Covid-19 project en het Build Back
Better systeem in samenwerking met de vreemde heerschappijen het World
Economic Forum, de Rockefeller Foundation, de Bill & Melinda Gates Foundation,
e.a. aan hen gelieerde instituten op persoonlijke titels uitgevoerd. Het gehele Covid19 project met het Build Back Better systeem is nooit door verdachten aan het
Nederlandse parlement voorgelegd.
Verdachten verklaren allen op onrechtmatige wijze, dat sprake is van “zeer hoge
aantallen besmettelijke personen en een reproductiegetal dat rond de 1 ligt”.
Verdachten baseren zich daarbij op onrechtmatig verkregen gegevens middels
valselijk opgestelde ‘besmettings’gegevens via de door verdachte op persoonlijke titel
via het Rijk – zonder daarbij het parlement toestemming te vragen – reeds in 2017
heimelijk ingekochte ondeugdelijke en gevaarlijke Covid-19 PCR-testkits.
Verdachten wisten, althans tevens bij het uitoefenen van hun (demissionaire)
ministeriële functies dienden zij te weten, dat de onderhavige ‘besmettings’gegevens
verkregen via de ondeugdelijke PCR-testkits frauduleus tot stand zijn gekomen. Het
door verdachten met voorbedachten rade aan slachtoffer en de Nederlandse
burgerbevolking gemelde zeer hoge aantal besmettelijke personen is vals en
bedrieglijk en door verdachten gedaan met het enige oogmerk om bij slachtoffer en
de Nederlandse burgerbevolking systematisch vrees aan te wakkeren.

-

Reeds op 9 november 2020 heeft het Federaal Ministerie van Volksgezondheid in
Berlijn officieel bekend gemaakt, dat een Corona-infectie – hetwelk het ‘Covid-19
virus volgens verdachten zou zijn – niet wordt opgespoord met een PCR-test.

-

In aansluiting op de officiële verklaring van de Duitse autoriteit heeft de Nederlandse
viroloog dr. Marion Koopman als vast lid van het adviesorgaan van verdachten,
zijnde het ‘Outbreak Management Team (OMT)’ op 29 november 2020 via een TVinterview publiekelijk bekend gemaakt, dat de PCR-test niet aantoont dat een
persoon besmettelijk is. Slachtoffer verwijst naar het interview op
https://youtu.be/flsF7trvq2c
Als Bijlage 49 overlegt het slachtoffer hierbij het artikel ter zake de officiële
verklaring van het Duitse federale Ministerie van Volksgezondheid d.d. 9 november
2020 en het interview met Marion Koopmans van het OMT.

iii)

Verdachten verklaren in strijd met de waarheid, dat “sprake is van een zorgelijke ontwikkeling
betreffende de introductie van nieuwe varianten van SARS-CoV-2 virussen met waarschijnlijk
toegenomen besmettelijkheid.”
-

Verdachten tevens in hun hoedanigheid van demissionaire ministers weten, althans
behoren te weten, dat nergens op deze aarde het SARS-CoV-2 virus vanuit een
menselijk lichaam is geïsoleerd, noch geïdentificeerd. Thans wordt door verdachten
slachtoffer en de Nederlandse bevolking extra vrees aangewakkerd door publiekelijk te
stellen, dat het SARS-CoV-2 virus – waarvan het bestaan bij de mens nooit door
verdachten is aangetoond – thans in een nieuwe variant (gemuteerd) SARS-CoV-2 virus
op het grondgebied van Nederland zou zijn gearriveerd?!
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Verdachten tevens in hun hoedanigheid van demissionaire ministers weten, althans
behoren te weten, dat in Nederland binnen het Rijk door de World Health
Organisation in februari 2020 een verbod is afgekondigd voor autopsies op
overleden vermeende Covid-19 patiënten?!
Waarom is door de WHO een verbod op autopsie op ‘Covid-19 doden’ afgekondigd?

Tot op heden is dus nog nooit Covid-19 middels officiële autopsie als doodsoorzaak
vastgesteld. De door verdachten aan slachtoffer en de Nederlandse burgerbevolking
uitgebrachte verklaring dat sprake zou zijn van een zorgelijke ontwikkeling
betreffende de introductie van nieuwe varianten (gemuteerde) van SARS -CoV-2
virussen met waarschijnlijk toegenomen besmettelijkheid is in strijd met de waarheid
en onrechtmatig. Verdachten hebben daarbij als enig oogmerk om bij het slachtoffer
en de Nederlandse bevolking systematisch vrees aan te wakkeren.
iv)

v)

Verdachten verklaren in strijd met de waarheid, dat er een internationaal beeld
ontwikkelt, waarbij in landen ondanks diverse lockdowns maatregelen een toename van
SARS-CoV-2 virus wordt waargenomen en dit vaak volgend op de introductie van
mutantvirusstammen.
-

Verdachten tevens in hun hoedanigheid van demissionaire ministers weten, althans
behoren te weten, dat nergens op deze aarde het SARS -CoV-2 virus vanuit een
menselijk lichaam is geïsoleerd, noch geïdentificeerd.

-

Verdachten wisten, althans tevens in hun functie van demissionaire ministers
dienden zij te weten, dat de onderhavige ‘besmettingsgegevens’ verkregen via de
ondeugdelijke PCR-testkits frauduleus tot stand zijn gekomen.

-

Hoe is het mogelijk dat verdachten, met hun kennis en wetenschap dat op deze aarde
nog nooit het SARS-CoV-2 virus vanuit een menselijk lichaam is geïdentificeerd en
PCR-testkits geen Covid-19 ‘besmetting’ kunnen vaststellen, publiekelijk kunnen
stellen, dat internationaal ondanks lockdown maatregelen een toename van SARS CoV-2 virus wordt waargenomen en dit vaak zou volgen op de ‘introductie’ van
mutant-virusstammen?!

-

Verdachten hebben hun publiekelijke verklaringen nooit feitelijk en
wetenschappelijk onderbouwd. Verdachten hebben met hun genoemde
publiekelijke verklaringen als enig oogmerk om bij slachtoffer en de Nederlandse
bevolking systematisch vrees aan te wakkeren.

-

Verdachten passen in opdracht van de als crimineel te bestempelen organisatie de
criminele verhaallijn van Klaus Schwab van het WEF en de Rockefeller Foundation
toe om zodoende slachtoffer en de Nederlandse bevolking naar The Great Reset te
leiden.
Verdachten verklaren in strijd met de waarheid en misleidend, dat er geen
alternatieve maatregelen zijn die qua effectiviteit gelijkwaardig zijn ter voorkoming,
dan wel genezing van een patiënt van een Covid-19 ziekte.
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Verdachten tevens in hun hoedanigheid van demissionaire ministers weten, althans
behoren zij te weten, dat het reeds algemeen bekend is, dat de ziekte Covid-19 in de
meeste gevallen eenvoudig te genezen is door een kuur met onder meer het aloude
geneesmiddel Hydroxychloroquine aangevuld met Zink en vitamine D.

-

Verdachten tevens in hun hoedanigheid van demissionaire ministers weten, althans
behoren zij te weten, dat bijvoorbeeld in het zeer dicht bevolkte India nauwelijks
Covid-19 maatregelen van kracht zijn en de overheid aldaar preventief tegen een
eventuele Covid-19 besmetting aan de bevolking kant en klare Hydroxychloroquine
dan wel Ivermectin kits uitdeelt.

-

Verdachten tevens in hun hoedanigheid van demissionaire ministers weten, althans
behoren zij te weten, dat de Europese medicijnenautoriteit reeds op 25 juni 2020
heeft vastgesteld, dat ‘Positieve effecten van het medicijn Remdesivir opwegen tegen
risico’s’ en vervolgens het aloude medicijn Remdesivir (soort Hydroxychloroquine)
ter behandeling van Covid-19 patiënten heeft toegelaten.
Als Bijlage 50 overlegt het slachtoffer hierbij de Ivermectin kits die in India voor een
bedrag van $ 2,65 per kuur per persoon worden verstrekt. Slachtoffer verwijst naar
het wetenschappelijke artikel d.d. 21 januari 2021: https://principiascientific.com/indias-miraculous-ivermectin-covid-treatment-is-only-3-per-person/

vi)

Conclusie:
Verdachten hebben bewust, willens en wetens slachtoffer en de Nederlandse
burgerbevolking systematisch vrees aangewakkerd. Verdachten hebben daarbij de
samenleving willens en wetens op alle mogelijke manieren verdeeld en ontwricht,
waarbij verdachten bewust en met voorbedachten rade zeer grote schade hebben
aangebracht aan de Nederlandse economie met alle enorme schade op het welzijn
van slachtoffer en de Nederlandse burgerbevolking. Verdachten hebben deze
misdrijven met voorbedachten rade gepleegd in opdracht van de criminele
organisatie in het kader van de uit te voeren The Great Reset. Verdachten hebben
zich schuldig gemaakt aan het terroristische misdrijf genoemd in art. 83a WvSr.
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Ad. II -VI. De gepleegde misdrijven ex artt. 93, 96 lid 1 en lid 2, 97 lid 1 en 2 WvSr.
6. Toelichting van de aangifte ex artt. 93, 96 lid 1 en lid 2, 97 lid 1 en 2 WvSr.
De verdachten plegen misdrijven tegen de veiligheid van het Rijk. De verdachten sluiten
met een criminele organisatie in deze juridisch een vreemde heerschappij – zonder daarbij
toestemming te vragen aan het parlement (lees de Nederlandse burgerbevolking) noch
daarvoor aan het parlement (lees het volk) verantwoording af te leggen – heimelijk
contracten, die een vergaande impact hebben op de samenleving, de welvaart en het welzijn
van de burgerbevolking van het Rijk.
Verdachte sub 1 heeft in september 2015 in zijn hoedanigheid van directeur namens de
onderneming The State of The Netherlands Inc. met de onderneming de Verenigde Naties
het contract AGENDA 2030 gesloten. Deze Agenda 2030 betreft de periode 2015 – 2030
waarbij de verdachte sub I in deze periode is overeengekomen de soevereiniteit van het
huidige Rijk feitelijk zal worden overgedragen aan de criminele organisatie, zijnde een
vreemde wereldheerschappij met een centraal technocratisch en totalitair geleide
wereldmacht onder de naam THE NEW WORLD ORDER. De huidige Nederlandse
parlementaire democratie, die in de perceptie van de Nederlandse burgerbevolking leeft, zal
in het beoogde bestel zijn afgeschaft.
Het door verdachte sub I met de Verenigde Naties gesloten contract Agenda 2030 is geen
verdrag, dat door het parlement zou zijn goedgekeurd. Noch het slachtoffer, noch het
Nederlandse volk is door verdachten over het door hem ondertekende contract
geïnformeerd.
Als Bijlage 51 overlegt slachtoffer hierbij het voorblad en de inhoudsopgave van de Agenda
2030
Slachtoffer is thans bekend met de werkelijke achter de schermen opererende,
ondemocratische en als crimineel te bestempelen mondiale wereldmacht achter de
Verenigde Naties, waarbij het doel wordt geschapen om de mensheid ook voor te bereiden
op de door Klaus Schw ab en het WEF te Davos genoemde Vierde Industriële Revolutie:
THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION.
Klaus Schw ab wil daarbij de ondergeschikte mensheid middels onder meer aanpassingen
van zijn DNA en koppeling aan Artificial Intelligence omvormen in ondergeschikte hybride
mensen met het primaire en occulte doel van de Verenigde Naties, dat de ondergeschikte
mensheid niet meer zal zijn geschapen door GOD. De Vierde Industriële Revolutie is
volgens Klaus Schwab de koppeling tussen (ondergeschikte) mens en machine (computer),
die dienstbaar zal zijn aan de elitaire minderheid. Klaus Schwab noemt dat “Trans
Humanisation”.
Als Bijlage 52 overlegt slachtoffer hierbij het voorblad van het boek van Klaus Schwab “The
Fourth Industrial Revolution” uit 2017.
Verdachten hebben in dat kader het huidige soevereine grondgebied Nederland contractueel
stap voor stap overgedragen aan corporaties, die in eigendom zijn van families als
Rockefeller, De Rothschild, e.a. en uiteindelijk allemaal gelieerd zijn aan particuliere en
ondemocratische instellingen zoals de VN dan wel aan het WEF.
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De door verdachten met de Verenigde Naties – feitelijk met de families Rockefeller, De
Rothschild, e.a. – gesloten contracten (Agenda 21 en Agenda 2030) bepalen uiteindelijk, dat
slachtoffer en de Nederlandse bevolking in een uitermate nadelige positie zullen komen. Het
slachtoffer noemt daarbij de volgende zeer vergaande maatregelen tegen hem / haar en het
Nederlandse volk, die het gevolg zullen zijn van de door verdachten jegens het slachtoffer
gepleegde misdrijven, waarbij het Rijk door de verdachten met voorbedachten rade middels
een vooropgezet plan feitelijk zal worden overgedragen aan een vreemde heerschappij (lees
onder meer de families Rockefeller, De Rothschild, e.a.):
- Periode 2019 – 2021 het plaatsen van een overlappend 5G systeem binnen het Rijk
met als primaire doel volgen en observeren van slachtoffer en de Nederlandse
burgerbevolking;
-

Periode 2020 – 2021 dient middels het Covid-19 project de samenleving en de
economie van het Rijk volledig te zijn afgebroken, waarbij het MKB en de
middenklasse moeten zijn verdwenen;

-

Periode 2021 – mei 2022 dienen slachtoffer en de Nederlandse burgerbevolking
(indirect) verplicht te zijn ingeënt met een door de VN – voor deze Bill Gates –
voorgeschreven Covid-19 inenting met daarin onder meer nanochip technologie
verwerkt (door Bill Gates genoemd ‘een vaccin’) met als doel crowd control, waarbij
slachtoffer en de Nederlandse burgerbevolking middels het ingespoten ‘vaccin’ door
onder meer het 5G netwerk kunnen worden gevolgd en geobserveerd;

-

Periode 2021 – 2024 dient de burgerbevolking blijvend in angst te worden gehouden
door jaarlijkse ‘crisis’ oefeningen. In stand houden van veiligheidsregio’s. Grondwet
en het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens dienen te zijn aangepast met
aanzienlijke inperkingen van de burgerrechten. Reduceren van de macht van de
Eerste Kamer. Tevens dient de burgerbevolking constant te worden gemonitoord
middels algoritmen. De 1½ meter afstandmaatschappij dient grondrechtelijk te zijn
vastgelegd. Deze 1½ meter bepaling heeft als doel dat slachtoffer en de
individuele Nederlander door het 5G netw erk kan w orden onderscheiden en
w orden aangestuurd.
De politieke partij van de verdachte sub I., zijnde de VVD zal zich in de periode 2021
– 2024 inzetten primair voor de inperking van de Fundamentele Rechten en
Vrijheden van de Mens. Het verkiezingsprogramma van de partij VVD van
verdachte sub I. is daarover duidelijk. Steeds meer partijleden en partijbestuurders
keren de politieke partij van Verdachte sub I de rug toe, daar de vrijheid en de
democratie niet meer door verdachte sub I wordt beschermd en gegarandeerd.
Als voorbeeld wijst slachtoffer naar de open brief d.d. 22 februari 2021 van de VVDfractievoorzitter in Limburg mr. G. Nysten aan verdachte sub I. Deze open brief is
door geen enkele mainstream media opgepakt noch gepubliceerd. Mr. G. Nysten
geeft in de open brief zijn mening over de huidige status van Vrijheid en Democratie
binnen de VVD. Als Bijlage 53 overlegt slachtoffer hierbij de betreffende open brief.
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-

In 2022 dient het digitale vaccinatie ‘paspoort’ Certificate Of Vaccination ID te zijn
ingevoerd. Slachtoffer en het Nederlandse volk zullen daarbij uiteindelijk worden
gechipt en zij verliezen vervolgens hun volledige vrijheid (mochten zij de injecties
overleven);

-

Periode 2023 – 2024 zal de door de verdachten en de vreemde heerschappij (lees de
als crimineel te bestempelen organisatie) de genoemde THE GREAT RESET worden
doorgevoerd. De door verdachten genoemde Great Reset houdt onder meer in, dat
de als crimineel te bestempelen organisatie onder leiding van verdachten al het
eigendom en het vermogen van slachtoffer en de Nederlandse bevolking zal gaan
confisqueren in ruil voor kw ijtschelding van de nationale schulden van het Rijk
(lees de onderneming The State of The Netherlands Inc.). = THE GREAT DEBT

RESET.
-

Slachtoffer en de Nederlandse bevolking zullen in dat kader door verdachten worden
gekoppeld aan de ‘nationale’ schuld (lees de schuld van de onderneming The States
of The Netherlands Inc.) die verdachten heimelijk en zonder parlementaire controle
vanaf medio 2012 explosief hebben doen laten stijgen. Verdachten en de aan hen
gelieerde vreemde heerschappij (als crimineel te bestempelen organisatie) passen
voor slachtoffer en de Nederlandse bevolking de volgende slogan toe:

‘YOU’LL OWN NOTHING AND YOU’LL BE HAPPY’.
Tevens zijn slachtoffer en de Nederlandse burgerbevolking daarbij door verdachten
in opdracht van de criminele organisatie financieel volledig uitgekleed en ontdaan
van opgebouwde pensioenrechten. Onder meer de Nederlandse pensioenfondsen
zijn immers door verdachten als onderpand aan de criminele organisatie afgedragen.
Slachtoffer verwijst naar het boek van Klaus Schwab, dat hij in juni 2020 heeft
uitgegeven: COVID-19: THE GREAT RESET . Als Bijlage 30 door slachtoffer
bijgevoegd.
-

Uiterlijk in 2030 (= einde looptijd AGENDA 2030) dient de bevolking van het
Nederlands grondgebied door middel van de (indirect) verplichte Covid-19 inenting
van Bill Gates aanzienlijk te zijn gereduceerd. Mogelijk zal slachtoffer als gevolg van
de inenting uiterlijk in 2030 door verdachten en de als crimineel te bestempelen
organisatie zijn ‘uitgeschakeld’. Bill Gates heeft zijn voornemen om de wereldbevolking door middel van verplichte ‘vaccinaties’ reeds in een interview in juni
2011 kenbaar gemaakt. Als doelstelling voor het reduceren van de wereldbevolking
noemt Bill Gates daarbij de 0% Co2 uitstoot . Slachtoffer verwijst naar de
bijgevoegde Bijlage 12 de omslag van de krant de Sovereign Independent van juni
2011.
Slachtoffer en de Nederlandse bevolking staan in de periode na deze ‘COVID-19
crisis tot 2030 ook nog heel veel door verdachten te creëren klimaatcrises te
wachten…
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7. De gepleegde misdrijven betreffen handelen met het oogmerk het Nederlandse
grondgebied onder vreemde heerschappij te brengen, dan w el het voorbereiden
daartoe, dan w el in verbinding treden met een buitenlandse mogendheid met het
oogmerk om haar tot het plegen van vijandelijkheden tegen de Staat te bew egen,
haar daarbij hulp toe te zeggen of bij de voorbereiding hulp te verlenen, dan w el de
genoemde misdrijven voor te bereiden.
Verdachten hebben tevens de functie van demissionaire ministers in Nederland. Zij dienen
in deze functie in het bijzonder jegens slachtoffer en de Nederlandse burgerbevolking
integer te zijn en zorg te dragen, dat slachtoffer en de Nederlandse burgerbevolking zowel
psychisch als fysiek worden beschermd.
De verdachten hebben door het heimelijk sluiten van de contracten met de achter de
schermen opererende organisatie (lees vreemde heerschappij), zijnde onder meer het World
Economic Forum, de Rockefeller Foundation, de Bill & Melinda Gates Foundation, de VN,
de BIS, e.a. zonder daarbij het Nederlandse parlement te informeren en daarover te laten
beslissen en hun volledige medewerking te verlenen aan het uitrollen van het criminele plan
in opdracht van een als crimineel te bestempelen organisatie, slachtoffer als mens van vlees
en bloed, het Nederlandse grondgebied en de mensen die daar wonen met voorbedachten
rade overgeleverd aan deze als crimineel te bestempelen organisatie (lees vreemde
heerschappij) zoals genoemd.
De verdachten hebben de misdrijven bewust en met voorbedachten rade gepleegd, waarbij
verdachte Sub I. nota bene nog op 18 september 2019 in New York een aanvullend contract
met de Verenigde Naties heeft getekend “Partnership Accelerator 2030 Agenda”, waarbij
verdachte sub I. met medeweten van de overige verdachten slachtoffer en de Nederlandse
bevolking zonder enige parlementaire toetsing en goedkeuring contractueel heeft gebonden
aan de versnelling van de uitvoering van de criminele doelstellingen uit het contract de
Agenda 2030, welke desastreus zullen uitpakken voor slachtoffer en de Nederlandse
bevolking en de door slachtoffer in deze aangifte opgeroepen alle mensen die handelen in
hun hoedanigheid van ambtenaren en militairen.
Verdachten handelen op geen enkele wijze meer in het belang van slachtoffer en de
Nederlandse bevolking. Verdachten handelen primair in het belang van de als crimineel te
bestempelen organisatie en wellicht in eigen belang, waarbij aan verdachten door de als
crimineel te bestempelen organisatie wellicht allerhande toezeggingen zijn gedaan voor een
bepaalde positie voor verdachten en hun directe familieleden in de nieuwe
wereldmaatschappij:

THE NEW WORLD ORDER.
Verdachten plegen daarbij een groot misdrijf jegens slachtoffer, de Nederlandse bevolking
en hun geboorteland Nederland.
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Ad. VII. Het gepleegde misdrijf ex art. 365 WvSr.
8. Toelichting van de aangifte ex art. 365 WvSr.
Verdachten maken misbruik van hun gezag als demissionaire ministers. De lijst van
gepleegde misdrijven door verdachten op grond van misbruik van hun gezag is lang.
Verdachten maken onder meer misbruik van de Wet Publieke Gezondheid (strijd met art.
17 EVRM) om slachtoffer en de Nederlandse bevolking allerhande onmenselijke
verplichtingen en verboden op te leggen, zoals verplichte 1½ meter afstand houden tussen
mensen, verbieden handen te schudden, verbieden te omhelzen en te knuffelen, verbieden
te juichen, verbieden emoties te tonen, verplichten de handen regelmatig met
ontsmettingsvloeistof af te nemen, verplichten tot het dragen van niet medische
mond/neusmaskers, verbieden met meerderen in een woning te verblijven, verbieden in
verenigingsverband te sporten, alle sociale inrichtingen alwaar mensen sociaal samen
kunnen komen verplicht te sluiten en gesloten houden, etc. etc. Kortom alle kenmerken van
de mensheid als sociale wezens worden door verdachten bewust en met voorbedachten rade
teniet gedaan, dit met hun enige oogmerk slachtoffer en de Nederlandse burgerbevolking
opzettelijk ernstig te laten lijden of ernstig lichamelijk letsel of schade aan de geestelijke of
lichamelijke gezondheid te doen veroorzaken. Tevens is sprake van strijd met art. 4 lid 1 sub
k Wet Internationale Misdrijven.
Als Bijlage 54 overlegt slachtoffer hierbij als voorbeeld de persconferentie van Jaap van
Dissel en verdachte sub V. Tamara van Ark d.d. 1 augustus 2020, waarbij zij aangeven, dat
het dragen van een mondkapje geen enkel medisch nut heeft en derhalve een landelijke
verplichting niet noodzakelijk is, maar in het kader van een psychologisch experiment om
het gedrag van slachtoffer en de Nederlandse bevolking te beïnvloeden hebben verdachten
het dragen van een mondkapje min of meer verplicht. Iedere opsporingsambtenaar,
gerechtelijk ambtenaar, etc. dragen in het kader van het door verdachte sub V genoemde
medisch experiment een mondkap?! Het dragen van een mondmasker is in strijd met
absolute grondrechten. Het experiment houdt onder meer in het ontnemen van slachtoffer
en de mensen in Nederland van hun persoonlijkheden. Verdachte sub V Tamara van Ark
heeft als oogmerk het uitwissen van de individualiteit van de mens. Verdachten
onderwerpen slachtoffer en de mensen in Nederland aan wrede, onmenselijke en/of
vernederende behandelingen dan wel bestraffing. Verdachten handelen onder meer in strijd
met art. 7 IVBPR j° art. 16 IVBPR.
Verdachten hebben door misbruik te maken van hun gezag een Avondklok ingesteld. De
laatste keer dat in Nederland een Avondklok is ingesteld, was tijdens de Tweede
Wereldoorlog in 1945.
Verdachten hebben thans op 22 januari 2021 hun ‘buitengewone bevoegdheid’ misbruikt
om daarmee het vertoeven van slachtoffer en de Nederlandse burgerbevolking in de
openbare buitenlucht te beperken.
Verdachten hebben hun gezag misbruikt door artikel 8 lid 1 en lid 3 van de Wet
Buitengewone Bevoegdheden Burgerlijk Gezag uit 1996 in werking te doen laten treden.
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Als Bijlage 55 heeft slachtoffer hierbij het door verdachte sub I. getekende Koninklijk
Besluit d.d. 22 januari 2021 bijgevoegd.
Vervolgens hebben verdachten op onrechtmatige wijze publiekelijk de Avondklok
uitgeroepen voor de tijden vanaf 21.00 uur tot en met 04.30 uur zonder daarbij de nationale
noodtoestand uit te roepen op grond van bijvoorbeeld een oorlogsdreiging of een ernstige
dijkdoorbraak. Verdachten stellen een Avondklok in voor een door hen beweerde
aanwezigheid van een levensgevaarlijk SARS -CoV-2 virus, hetwelk nog nooit op deze aarde
uit een menselijk lichaam is geïsoleerd, noch geïdentificeerd. Uit cijfers van verdachten volgt
tevens voor de Nederlandse bevolking na ‘besmetting’ door het gestelde virus een
overlevingskans van gemiddeld 99,5%?!
Als gevolg van de door verdachten uitgeroepen Avondklok hebben zij bij slachtoffer en de
Nederlandse bevolking de perceptie opgewekt, dat er ook daadwerkelijk rechtsgeldig een
Avondklok zou zijn ingesteld. Slachtoffer en de Nederlandse bevolking is als gevolg van het
door verdachten gepleegde misdrijf angst aangepraat en in hun klassieke en absolute
grondrechten geschaad. Tevens zijn als gevolg van het door verdachten gepleegde misdrijf
allerhande rellen uitgelokt, waardoor in vele grote steden aanzienlijke materiële schade is
ontstaan. Deze schade staat in direct causaal verband met het door verdachten gepleegde
misdrijf.

Conclusie:
Verdachten handelen bewust en met voorbedachten rade in strijd met art. 17 EVRM en
maken misbruik van hun gezag en daarbij slachtoffer en de Nederlandse bevolking in strijd
met hun Fundamentele en Absolute grondrechten meermalen en continu allerhande
onmenselijke handelingen te laten verrichten en menselijke handelingen juist te verbieden
met als enig oogmerk slachtoffer en de Nederlandse bevolking opzettelijk ernstig te laten
lijden of ernstig lichamelijk letsel of schade aan de geestelijke of lichamelijke gezondheid toe
te brengen.
Tevens passen verdachten in strijd met de Fundamentele en Absolute grondrechten van
slachtoffer en de Nederlandse bevolking ernstige vrijheidsontnemende maatregelen toe,
waarbij zij slachtoffer en de Nederlandse bevolking dwingen, althans moeten zij dulden, dat
zij vanaf 21.00 uur tot 04.30 uur beperkt zijn in hun bewegingsvrijheid en gedurende de
betreffende tijden in beginsel hun woningen niet mogen verlaten.
Als gevolg van de door verdachten gepleegde misdrijven is een enorme materiële schade
ontstaan aan goederen van de Nederlandse bevolking. Tevens hebben slachtoffer en de
Nederlandse bevolking reeds aanzienlijke letselschade geleden en zullen zij deze nog lijden
als gevolg van de door verdachten jegens hen gepleegde misdrijven.
Verdachten hebben zich schuldig gemaakt aan het misdrijf genoemd in art. 365 WvSr. j° art.
4 WIM j° art. 7 IVBPR en 16 IVBPR.
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Daarnaast hebben verdachten, nota bene in de periode dat zij formeel en niet demissionaire
ministers waren, in wie het slachtoffer en de Nederlandse bevolking vertrouwen zouden
moeten hebben, in strijd gehandeld met de fundamentele rechten en vrijheden van het
slachtoffer en de Nederlandse bevolking, in het bijzonder maar niet beperkt tot:









Art. 15 lid 1 GW: Buiten de gevallen bij of krachtens de wet bepaald mag niemand
zijn vrijheid worden ontnomen.
Art. 16 GW: Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane
wettelijke strafbepaling.
Art. 3 EVRM: Niemand mag worden onderworpen aan foltering of aan
onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraf fingen.
Art. 5 lid 1 EVRM: Een ieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon.
Niemand mag zijn vrijheid worden ontnomen, behalve in de navolgende gevallen en
overeenkomstig een wettelijk voorgeschreven procedure:
Alle gevallen sub a, b, c, d, e en f hebben betrekking op rechtmatige detentie na
veroordeling door een rechter, dan wel na rechtmatige arrestatie.
Art. 8 lid 1 EVRM: Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn
familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.
Art. 17 EVRM: Verbod van misbruik van recht.
Art. 13 UVRM: Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te
vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.

De verdachten plegen als medemensen en in hun hoedanigheid van demissionaire
ministers jegens slachtoffer en de Nederlandse bevolking HOOGVERRAAD.
Bij deze aangifte dank ik u bij voorbaat dat u mij als bezielde mens van vlees en bloed
behandelt en mijn en die van de Nederlandse bevolking – waaronder ook uzelf –
Fundamentele en Absolute Grondrechten en Vrijheden van de Mens erkent en eerbiedigt.

(Plaats)……………………………………………………………,

………………………… 2021

Aangever / slachtoffer:

De heer / mevrouw ……………………………………………………………………………

(handtekening) ………………………………………………………………………………..
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Diverse organisaties hebben na diepgaand juridisch onderzoek
strafrechtelijke aangifte tegen Rutte c.s. laten opstellen.
Een aantal organisaties heeft aan een team specialisten waaronder een advocaat opdracht gegeven
om uitgebreid onderzoek te doen naar het ontstaan van Covid-19. Uit dit onderzoek is duidelijk en
onderbouwd gebleken, dat Covid-19 een project is waarbij zeer ernstige misdrijven tegen de
menselijkheid worden gepleegd. Op grond daarvan is aan het onderzoeksteam opdracht gegeven een
onderbouwde strafrechtelijke aangifte tegen de hoofdverdachten in Nederland, zijnde Rutte c.s. op
te stellen. Alle feiten zijn getoetst aan de waarheid.
De door de hoofdverdachten in het kader van het project Covid-19 in persoon gepleegde misdrijven
tegen de menselijkheid zijn in strijd met onder meer internationale verdragsrechtelijke absolute
grondrechten. De hoofdverdachten worden deze ernstige misdrijven tegen de menselijkheid
persoonlijk aangerekend. Het is tijd dat de Nederlandse bevolking haar (absolute) grondrechten doet
laten gelden.
De door de hoofdverdachten gepleegde misdrijven tegen de menselijkheid zijn dermate ernstig van
aard, dat ieder mens – in het bijzonder iedere ambtenaar in Nederland – die kennis heeft genomen
van deze gepleegde misdrijven, de strafrechtelijke plicht heeft om onverwijld aangifte tegen de
hoofdverdachten te doen en te zorgen dat deze ernstige misdrijven tegen de menselijkheid per direct
worden gestopt.

Aangifte kan als volgt worden gedaan:
1.
2.
3.
4.
5.

Vul je persoonlijke gegevens in op pagina 3.
Vul je woonplaats, de datum en je naam in op pagina 56.
Onderteken de aangifte op pagina 56.
Maak voor je eigen administratie een kopie van pagina’s 3 en 56.
Dien het volledige pakket in op een politiebureau in Nederland, waarbij een procesverbaal van aangifte door een opsporingsambtenaar zal worden opgemaakt en
vervolgens door jou (de aangever / slachtoffer) en de opsporingsambtenaar dient te
worden ondertekend.
6. Het proces-verbaal van aangifte bestaat uit de formele opname van de gegevens van de
aangever / slachtoffer en de verwijzing naar de bijgevoegde aangifte van 56 pagina’s en
55 bijlagen.
7. Als aanvullend bewijs dat je strafrechtelijk aangifte hebt gedaan kun je een kopie van
het proces-verbaal van aangifte sturen naar: Van Kessel Advocatuur B.V., t.a.v. het
secretariaat, mevrouw H.H. de Vries, Spanjaardslaan 25-I, 8917 AK, Leeuwarden.
Toestemming voor verspreiding
Alle bij het onderzoek betrokken organisaties geven hierbij toestemming aan iedereen om de
strafrechtelijke aangifte tegen Rutte c.s. de downloaden, te kopiëren en te vermenigvuldigen

Z.O.Z.

https://www.bitchute.com/video/vnyXN7d6N7uN/
De waarheid van ons huidige systeem en de great reset!

Z.O.Z.

' op YouTube

