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AANGIFTE 
 
Met deze brief doe ik aangifte tegen Mark Rutte en Hugo De Jonge, in hun functie als demissionaire premier en 
minister van Algemene Zaken resp. demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en ook in hun 
hoedanigheid als burgers van de Nederlandse Staat. Ik beschuldig hen van : 
 
a) landverraad, gepleegd in internationaal samenwerkingsverband 
b) misdrijven, waaronder dood door schuld, overtreding van nationale wetten en schending van internationale  
    verklaringen en verdragen, gepleegd in internationaal samenwerkingsverband 
c) grootschalige schending van grond- en mensenrechten, ook om andere reden dan de volksgezondheid, en 
    daarbij geen rekening houdende met proportionaliteit en subsidiariteit, gepleegd in internationaal  
     samenwerkingsverband 
 
Hun Covid-19 vaccinatiestrategie, propaganda en drang is een perfect voorbeeld van ''het doel heiligt de 
middelen''. Het doel dat zij publiekelijk aangeven is de volksgezondheid. Dat is helaas niet het enige doel.  
Ik zal dit nu nader toelichten en onderbouwen.  
 
Achter dit beleid gaat namelijk schuil de agenda van het World Economic Forum (WEF) en hun oprichter en 
voorzitter Klaus Schwab. Het WEF zetelt in Geneve in Zwitserland. Deze organisatie werkt nauw samen met  
een netwerk van andere machtige ''non-governmental organisations'', zoals de Gavi (vaccin alliance), en de 
machtigste en modernste (big tech en big pharma) bedrijven en vermogensbeheerders in de wereld. Het WEF 
is een privaat - publieke samenwerking op wereldschaal, die geen enkele verantwoordingsplicht heeft richting 
landen. Zij bestaat niet uit democratische gekozen leden. In de woorden van Klaus Schwab gaan hun 
‘’stakeholders’’ de nieuwe wereld vormen en besturen (stakeholder capitalism). Het WEF vormt ‘’global 
leaders’’ en ‘’global shapers”. Ook invloedrijke regerings- en wereldleiders van nu zijn volgens journalist Ernst 
Wolff in de ‘’leer’’ geweest bij Klaus Schwab, zoals o.a. Bill Gates, Angela Merkel, Nicolai Zarkosy en David 
Sassoli (huidige voorzitter van het Europees Parlement). Van Angela Merkel heb ik een bronvermelding van 
deze informatie :  https://www.handelsblatt.com/archiv/liste-aller-global-leaders-aus-deutschland-die-deutsche-

hoffnung/2213222.html?ticket=ST-7429677-wdcrTLlpBTuiGdboOIEN-cas01.example.org 
 

 
 
Hierbij wil ik graag verwijzen naar de analyse van Prof. de Wit van het Instituut Clingendael voor internationale 
betrekkingen en andere bronnen die deze omwenteling toelichten : 
https://youtu.be/9CuRcQFyP4U  
https://spectator.clingendael.org/nl/publicatie/hoe-great-de-great-reset-van-world-economic-forum .  
https://youtube.be/FM5lrBy5BUg 
https://www.youtube.com/watch?v=NcAO4-o_4Ug 
https://youtu.be/8TFKkbj01NQ 
 

De boeken ''Covid-19, Great Reset'' en ''Industrial Revolution 4.0'' van oprichter Klaus Schwab zijn een 
concreet bewijs van zijn persoonlijke ideeën, ideologie en intenties.  
https://www.youtube.com/watch?v=mAzCGX1SOfI  en  https://www.youtube.com/watch?v=LJTnkzl3K64 
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Hij streeft o.a. naar een digitale maatschappij waar het menselijke lichaam gekoppeld wordt met de digitale 
wereld. Transhumanisme noemt hij dat in zijn toespraken vanuit het WEF. Voor velen een vorm van  
ontmenselijking. De wereldbevolking kent dit futuristisch gedachtengoed nog helemaal niet en het is maar zeer 
de vraag of wij met zijn allen wel hierop zitten te wachten. Het leidt tot ethische vraagstukken en conflicten 
met geloof en levensovertuigingen. En technologieën kun je ook inzetten ten nadele van de bevolking. Dat 
voelt menigeen goed aan. In deze context mogen we ook niet vergeten dat Klaus Schwab  afkomstig is uit een 
fascistisch gezin, waarvan zijn vader (met zijn ‘’Nazi Musterbetrieb’’ Esser Wyss), slaven in dienst had en 
betrokken was bij de ontwikkeling van de atoombom van Hitler. Zelf heeft Klaus Schwab met het bedrijf  
Sulzer AG een wezenlijke bijdrage geleverd aan het illegale Zuid-Afrikaanse atoomwapen programma Safari-2. 
Deze achtergrond wordt doelbewust verhuld in zijn C.V. bij het WEF. Ook heeft hij, zover ik kan vinden, geen 
openlijke verklaring gegeven dat hij afstand heeft genomen van zijn verleden en het wereldbeeld van zijn 
vader. Dit is belangrijk informatie om een goede inschatting te kunnen maken van zijn betrouwbaarheid, 
integriteit, morele opvattingen, ideologie en intenties.  
 
Het WEF ''verkoopt'' haar diensten wereldwijd als een bijdrage aan het oplossen van de grote wereld-
problemen en het realiseren van de ''edele'' 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties 
en de WHO.  Op 13 juni 2019 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de VN en WEF  
voor de agenda 2030 : 
https://www.weforum.org/press/2019/06/world-economic-forum-and-un-sign-strategic-partnership-framework 

 
We hebben hier echter te maken met een zeer gevaarlijk ''Paard van Troje''.  Omdat deze ‘’edele’’ 
doelen misbruikt worden door het WEF en vermengd worden met de eigen doelen van Klaus Schwab, 
van het WEF en van hun zakenpartner Bill Gates.  Zie https://www.youtube.com/watch?v=a6oBSyrYTvk 
 
Gelukkig had ik de 8 predictions of 2030 van het WEF nog bewaard (zie bijlage 4). Het staat overigens nog  
wel op hun nieuwe website, maar wat verborgen, op pag. 4 
https://www.weforum.org/search?query=Global+agenda. 
Enkele predictions van het WEF waren ‘’You will own nothing and you will be happy’’ en een ander was  
‘’The values that built the West will have been tested to breaking point.’’ Dat laatste gebeurt momenteel. 
Namelijk een wereldwijde massieve schendig van grond- en mensenrechten en ongekend dictatoriaal 
optreden. Met als meest vergaande voorbeeld Australië. 
 
Het WEF is inmiddels erg breed en fijnmazig vertakt, wereldwijd. Veel vooraanstaande leiders, wereldwijd en 
binnen de EU, maar ook in de Nederlandse regering en parlement, zijn verbonden aan, en vormd door, het 
WEF Zoals bijvoorbeeld de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, de Duitse 
bondskanselier Angela Merkel, Mark Rutte, Hugo de Jonge en Sigrid Kaag (zie bijlage 1).  
Zij allen hebben een directe en/of indirecte bijdrage aan het realiseren van deze wereldwijde omwenteling, 
ook in Nederland.  Met regelmaat hoor je regeringsleiders begrippen gebruiken zoals ''Great reset'' en ''Build 
back better'' in hun toespraken. Dit zijn begrippen afkomstig uit de gedachtengoed en de ideologie van Klaus 
Schwab.  

De zwaar beveiligde besprekingen, die het WEF jaarlijks houdt in het Zwitserse Davos, vinden achter gesloten 
deuren plaats en zijn alleen toegankelijk voor genodigden en betalende leden. Ze zijn deels geheim en 
vertrouwelijk. Voor de foundation members is de geheimhoudingsplicht vastgelegd in de ‘’charter for 
foundation members, Annex 1, artikel 1’’: https://www3.weforum.org/docs/WEF_FM_Charter.pdf 
Het is zeer discutabel dat volksvertegenwoordigers en regeringsleiders van democratisch landen, zoals 
Mark Rutte, akkoord gaan met geheimhoudingen en weigeren transparant te zijn over waar zij mee bezig zijn  
in dit machtige forum. Tenslotte moeten zij verantwoording afleggen aan het Nederlandse parlement voor hun 
politieke betrokkenheid, uitspraken en -afspraken. Uit de beantwoording van vragen van een tweede kamerlid 
zien we dat Mark Rutte geen openheid van zaken wil geven. Er komen slechts vage antwoorden waar je alle 
kanten mee op kunt. Een duidelijk teken dat Mark Rutte het niet zo nauw neemt met onze democratie : 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/09/09/beantwoording-vragen-over-het-karakter-van-en-
de-relaties-van-kabinetsleden-met-het-world-economic-forum 
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In maart 2021 heeft de WHO (onderdeel van de VN) aangegeven dat deze covid-19 crisis 5 jaar gaat duren.  
De covid-19 crisis wordt de facto gebruikt en misbruikt als een ''great opportunity'' en ‘’Great Reset “ 
(woorden van Klaus Schwab). Dit om de Industrial Revolution 4.0 gestalte te geven en een ‘’new world order’’ 
te vestigen. De crisis wordt gebruikt voor 1) het redden financiële sector, 2) het introduceren van een "central 
bank digital currency'', 3) op biometrische activiteiten gebaseerde crypto currency en 4) een mass surveillance 
system en social credit system. Dit laatste wordt, heel handig, als middel ''aangeprezen'' om de CO2-uitstoot 
van mensen te kunnen reduceren en daarmee (de angst voor) het klimaatprobleem op te lossen.  
Het koppelen van data is al jaren aan de gang, ondanks de privacywet (AVG). Men wil dat elke burger een 
digitale identiteit heeft. Wetenschappers waarschuwen hiervoor, zie bijlage 6 (artikel uit het blad ftm). 
 
Deze Klaus Schwab, de netwerker pur sang, met zijn aardige en nette voorkomen en de perfecte ‘’social 
skills”, gebruikt, en misbruikt Covid-19  om zijn doelen eindelijk te bereiken. Hij en zijn volgelingen 
‘’bedienen’’ zich van het instrument ’’traumatisering’’ om bevolkingen wereldwijd in de richting te sturen 
waar hij ze hebben wil. Hij kent dit mechanisme. Het is hem immers met de paplepel ingegoten in zijn 
fascistisch gezin van herkomst. Getraumatiseerde mensen kunnen namelijk gestuurd worden.  
De bevolking komt in vecht- of vluchtmodus door hun angst. Ze demonstreren en vechten, of ze kijken 
angstig weg en steken de kop in het zand. Volgers gebruiken deze situatie om hun eigen machtswellust 
eindelijk eens bot te vieren.  
 
Door angst kunnen mensen niet meer helder en logisch nadenken, en gaan dissociëren. Deze verschijnselen  
zijn momenteel alom merkbaar. Het recept wat hij gebruikt is al eens eerder gebruikt door zijn voorganger in 
de vorige eeuw. We kennen de gevolgen….. Het betreft het volgende succesvolle recept: 
1. Bevolking angstig maken : angstig maken voor een virus, angstig maken voor draconische maatregelen,  
    angstig maken dat vrijheden en rechten worden afgepakt (o.a. het verlies van recht om te reizen en  
    recht om te demonstreren), hard optreden tegen ongehoorzamen en hen discrimineren en uitsluiten  
    uit de maatschappij om een voorbeeld te stellen, angstig maken voor ongevaccineerden, angstboodschappen 
    zoals ‘’You will own nothing and you will be happy’’  
2. Vijandbeeld creëren : ongevaccineerden worden als schuldigen van de misère neergezet en als vijand 
     en worden gediscrimineerd en uitgesloten (zoals vroeger de joden) 
3. Verdeel en heers : mensen belonen die gehoorzamen, ze krijgen ‘’zogenaamd’’ meer rechten en vrijheden. 
4. Concurrentie onder zijn volgers veroorzaken:  mensen die doen wat hij wil, worden door het WEF beloond    
    met macht, invloed en goede posities in regeringen en bedrijfsleven (global shapers, gobal leaders). 
5. Machtswellust : dit type mensen gebruiken als handlangers/marionetten om de bevolkingen te sturen. 
6. Controle :  inzet van digitale technieken om bevolkingen en tegenstanders onder controle te houden. 
7. Herhaling : ‘’main stream’’ media misbruiken voor propaganda en herhaling van de angstboodschap. 
8. Propaganda en censuur : bewust werken aan eenzijdige informatieverstrekking en censureren van kritiek. 
9. Gehoorzaamheid van de bevolking gebruiken en het onderliggend trauma. Gebruik maken van het feit dat  
    mensen opgevoed zijn om gehoorzaam te zijn en gehoorzaamheid als deugd wordt beschouwd. 
 
De enige weg uit dit trauma is het  herkennen van het trauma, dus : WAKKER WORDEN, zie :  

https://www.youtube.com/watch?v=n3gMZvgtJ3s 
https://www.youtube.com/watch?v=G7iDnJT2Kww 
https://www.youtube.com/watch?v=cPfz8U-Yogo&t=256s 
 

De  PCR test speelt een centrale rol in de angstpandemie rondom Covid-19. Zonder de PCR test zou het 
kaartenhuis snel instorten. Er wordt namelijk wereldwijd de suggestie gewekt dat een besmetting en een 
een positieve testuitslag betekent dat je Covid-19 hebt. Dit is echter in heel veel gevallen niet waar. 
De test kan bijvoorbeeld geen onderscheid maken in actieve virusdeeltjes ten gevolge van infectie en een 
inmiddels vernietigd virus van een eerder doorgemaakte infectie of vernietigd door je aangeboren 
immuunsysteem. Bovendien worden de tests zo gevoelig ingesteld (met een Ct-waarde van 30 of hoger) dat  
een hoeveelheid virusdeeltjes gemeten wordt die niet meer in staat is om onder normale omstandigheden een 
infectie te veroorzaken. De PCR test kan, indien de Ct waarde laag is, wel een indicatie geven van een infectie, 
maar er is altijd een onderzoek van een arts nodig om Covid-19 ziekte vast te stellen. Bovendien is er nog 
een verschil tussen geïnfecteerd zijn en ziek zijn. Het vaststellen of iemand echt Covid-19 heeft, is voor de 
volksgezondheid van belang, maar dat wordt juist niet gedaan !  Huisartsen komen er vaak niet meer aan te 
pas. 

https://www.youtube.com/watch?v=n3gMZvgtJ3s
https://www.youtube.com/watch?v=G7iDnJT2Kww
https://www.youtube.com/watch?v=cPfz8U-Yogo&t=256s
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Met de te gevoelig ingestelde PCR-test wordt voornamelijk de verspreiding van het virus gemonitord, daarbij 
accepterende dat er grote foutpercentages zitten in de testresultaten.  
Het gewenste en bewust gebruikte ‘’bijeffect’’ van deze fout positieve uitslagen is dat de bevolking een 
verkeerd beeld krijgt van de ernst van de pandemie en in angst gehouden wordt. Mensen gaan onnodig 
in quarantaine. Mensen die eerder positief getest zijn krijgen een coronatoegangsbewijs, terwijl ze de  
ziekte helemaal niet doorgemaakt hebben. Pure schijnveiligheid en ook nog eens een vorm van juridische 
willekeur. Ik heb deze ‘’waanzin’’ rondom de PCR test nader toegelicht en onderbouwd in bijlage 3 van deze 
aangifte. 
 
Tot op heden loopt alles nog geheel volgens het plan van Klaus Schwab. Nog steeds wordt de PCR test 
wereldwijd op de foutieve manier toegepast om mensen in angst te houden, ondanks kritiek uit 
wetenschappelijke hoek en ondanks uitspraken van rechters over de PCR-test. De politiek gaat hierin mee en 
doorziet dit spel niet. Gevaccineerden en ongevaccineerden bevechten elkaar. Er heerst alom angst en 
ontreddering. De bevolkingen wereldwijd werken mee aan discriminatie van ongevaccineerden. Zij krijgen de 
schuld. Machtswellustige handlangers, zoals Mark Rutte en Hugo de Jonge, doen hun ‘’werk’’ uitstekend.  
De tweespalt in de samenlevingen wordt steeds groter en groter en het geweld neemt alsmaar toe. Klaus 
Schwab kondigde al vooraf aan dat er een ‘’angry world’’ aankomt. Het zo machtige WEF, met zijn 
veelbelovende global leaders en -shapers, die zogenaamd zo begaan zijn met de wereld, neemt heel opvallend, 
geen enkele actie om weer rust en vrede in deze wereld te brengen. Zij hebben er namelijk geen belang bij.  
De big tech en big pharma bedrijven varen wel bij Covid-19. En het globalisme vaart wel bij de destabilisatie 
van de democratieën.  
 
Om de omwenteling naar de globalistische ‘’new world order’’ te bewerkstelligen wordt door Klaus Schwab en 
zijn WEF massaal ingezet op digitale technieken, zoals een digitaal vaccinatiebewijs, koppeling van data-
netwerken met persoonsgegevens en 5G. En tenslotte wil hij het lichaam mensen koppelen met digitale 
techniek (transhumanisme). Mede daarom is vaccinatie een belangrijk speerpunt van het WEF.  

Vaccinatie met de digitale vaccinatiebewijzen worden daarbij doelgericht ingezet als voertuig om een digitaal 
mass surveillance en social credit systeem op te bouwen en in te voeren. Dit in combinatie met een centraal 
beheerde digitale munt. En mogelijk zelfs voor transhumanisme. Daarom moet iedereen gevaccineerd worden. 
Dit gebeurt momenteel wereldwijd in rap tempo. Het digitale vaccinatiebewijs(coronatoegangsbewijs) is de 
eerste stap richting een digitale pass waarop al je persoons-, medische-, belastings-, bank- en 
betalingsgegevens staan en ook je social credits. Uit een bericht uit België zien we dat de ING bank nu al 
stappen heeft gezet om het digitale medische bewijs te combineren met financiële persoonsgegevens . 
Hindernissen in privacy-wetgeving om persoonlijke gegevens te delen en te koppelen worden met grote spoed, 
''opgeruimd'', zonder dat er veel ruchtbaarheid aan gegeven wordt in de main stream media : 
https://ibestuur.nl/nieuws/ap-aan-eerste-kamer-blokkeer-nieuwe-datakoppelwet-van-minister-grapperhaus 

In Zweden gaat de bevolking al over tot het implanteren van microchips, dat ‘’scheelt een hoop gedoe met 
pasjes’’ : 
https://www.businessinsider.nl/duizenden-zweden-laten-een-microchip-implanteren-scheelt-een-hoop-gedoe-met-pasjes/ 

Hoe e.e.a. gestuurd wordt, met medewerking van andere NGO's en bedrijven, laat dit voorbeeld prachtig zien:   
https://www.ftm.nl/artikelen/basis-qr-code-
twijfelachtig?share=8gwZO4FkPdLOUrjZD8XtKv6HzqzSdQrJMjMLhyUfAJQ9Eb%2BVrnUC6x6L7rU5i%2BM%3D  
Het RIVM gebruikt een (inferieur) model van het Tony Blair Institute for Global Change om de effectiviteit van 
de 2G maatregel te onderbouwen. Dit instituut werkt nauw samen met ID2020. Dit is een organisatie die als 
primair doel heeft een digitale pas voor alle wereldburgers. Met daarop identiteitsgegevens, biometrische 
gegevens, gegevens over sociaal gedrag etc. ID2020 bestaat uit o.a. de Rockefellers en Gavi. En Gavi is een 
wereldwijde vaccinatieclub onder aanvoering van Bill Gates. En Bill Gates is de enige ''strategic founder 
partner'' van het WEF. En zie daar : we zijn weer terug bij Klaus Schwab.  
 
Hiermee is aangetoond dat vaccinatie en het vaccinatiebewijs (coronatoegangsbewijs) zeker niet alleen gaat 
over de volksgezondheid ! 

 
 

https://ibestuur.nl/nieuws/ap-aan-eerste-kamer-blokkeer-nieuwe-datakoppelwet-van-minister-grapperhaus
https://www.businessinsider.nl/duizenden-zweden-laten-een-microchip-implanteren-scheelt-een-hoop-gedoe-met-pasjes/
https://www.ftm.nl/artikelen/basis-qr-code-twijfelachtig?share=8gwZO4FkPdLOUrjZD8XtKv6HzqzSdQrJMjMLhyUfAJQ9Eb%2BVrnUC6x6L7rU5i%2BM%3D
https://www.ftm.nl/artikelen/basis-qr-code-twijfelachtig?share=8gwZO4FkPdLOUrjZD8XtKv6HzqzSdQrJMjMLhyUfAJQ9Eb%2BVrnUC6x6L7rU5i%2BM%3D
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De nauwe belangenverstrengeling van de NGO’s (zoals het WEF en GAVI) met regeringsleiders en politiek 
vormt de ideale voedingsbodem voor corruptie. Tot welk niveau deze publiek-private samenwerking gaat  
zie je bij voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Zij is groot voorstander van EU brede 
vaccinatieplicht, en bezig om vrijstelling te organiseren van de Neurenberg code. En wat zien we ?  
Ze is getrouwd met Heiko von der Leyen. En die is president van Biontech/Pfizer en medisch directeur van 
het biotechbedrijf Orgenesis dat gespecialiseerd is in cel- en gentherapien ! 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/statement_20_2510   en https://www.wsj.com/market-
data/quotes/ORGS/company-people/executive-profile/201009501 .   

Dit is de publiek-private samenwerking zoals het WEF en andere NGO’s die graag zien !  
 
Deze informatie komt gewoon van de websites van deze organisaties en vormt het bewijs dat hier GEEN 
sprake is van complottheorieën, maar van een keiharde werkelijkheid van nu. Een werkelijkheid waar in de 
main stream media bewust niet over wordt gecommuniceerd. Dit om de bevolkingen bewust ''dom'' te 
houden.  
 
Woorden als '''wappie'', ''antivaxer'' of het Duitse ''Querdenker'', worden doelbewust gebruikt om kritische 
mensen te vernederen en belachelijk te maken. De meeste mensen willen echter niet belachelijk gevonden 
worden, en kunnen zich dat in hun beroep ook niet veroorloven. Zeer zeker wetenschappers niet.  
Ze nemen daarom afstand tot kritische geluiden en kritisch denkende burgers. En dit helpt prima mee om 
doelbewust de bevolking ''dom'' te houden. Er is mede daardoor sprake van verraad door intellectuelen : 
https://janbhommel.nl/het-verraad-van-de-intellectuelen/   
Het is zeer zeker een knap staaltje van toegepaste gedragswetenschap dat wereldwijd wordt ingezet en 
misbruikt om de omwenteling te realiseren. 
 
Na het vertrek van voormalig staatssecretaris Mona Keijzer, die kritisch was op het coronabeleid van de 
demissionaire regering, is nu ook topambtenaar (Astrid Raaphorst) vertrokken. Dit met de boodschap :  
‘’Hoe het kabinet als stoomwals onze democratie uit lijkt te hollen baart mij grote zorgen’’ :  
https://www.ninefornews.nl/topambtenaar-vertrekt-hoe-kabinet-als-stoomwals-onze-democratie-uit-lijkt-te-hollen-baart-

mij-grote-zorgen/  (incl. een link naar haar verklaring). 
 

Ook de rechtspraak schijnt inmiddels door deze politiek gestuurd te worden. De gebeurtenissen rondom de 

uitspraak van de rechter over de avondklok spreken boekdelen en staan bij elke burger in Nederland in zijn of 

haar hoofd gegrift. Meer dan opvallend is ook, dat geen enkele van de vele rechtszaken die zijn aangespannen 

tegen de Staat, over de coronamaatregelen, enig gehoor vonden bij de Nederlandse rechtspraak. Ik zou 

graag wel eens willen weten wat het OM van het volgende vindt : In het hoger beroep van het kort geding 

tegen de Staat (25 mei jongstleden bij het Gerechtshof in Den Haag), tegen het vaccinatiebeleid van de Staat, 

kwam rechter mw mr. A.E.A.M. Van Waesberghe tot het volgende oordeel  : 

a  Er zijn geen vorderingen in de onderhavige procedures die verband houden met de bewijslast.  

b. ‘’Het algemene bewijsaanbod aan het eind van de appeldagvaarding wordt door het hof gepasseerd. 

Bewijslevering is in haar algemeenheid niet passend in een kort geding waarin immers slechts om het treffen 

van (voorlopige)voorzieningen wordt gevraagd en het bewijsaanbod bevat ook overigens geen concrete 

stellingen die, indien bewezen, in deze zaak tot een ander oordeel van het hof zouden kunnen leiden’’. 

De rechter stelde de appellant op geen enkel punt in het gelijk. De rechter is ook niet nader ingegaan op de 

overtreding van het Verdrag van Aarhus welke ter zitting naar voren werd gebracht en waarvan de twee 

advocaten van landsadvocaat Pels Rijcken zichtbaar ongemakkelijk werden. Echt onbegrijpelijk allemaal.  

Het rook naar doorgestoken kaart. Achteraf bleek dat de rechter directe belangen had bij een organisatie die 

door VWS gefinancierd wordt. En zij oordeelde over een zaak die gericht was tegen het vaccinatiebeleid van 

VWS. http://ors.openstate.eu/relations/instantie/Rechtshof+Den+Haag/mw.+mr.+A.E.A.M.+van+Waesberghe+ 

Dit riekt naar belangenverstrengeling. Ook in die zin kan eenieder zich ernstig achteraf afvragen of hier wel 

recht gesproken is. Wat mij betreft is dit een schande voor de rechtspraak in Nederland. 

 

De controlerende rol die de main stream media zou moeten hebben op het regeringsbeleid, de kritische 

onafhankelijke journalistiek, schijnt opeens verdwenen te zijn. Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis 

hebben we te maken met fact-checkers en censuur van kritische berichten in social media.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/statement_20_2510
https://www.wsj.com/market-data/quotes/ORGS/company-people/executive-profile/201009501
https://www.wsj.com/market-data/quotes/ORGS/company-people/executive-profile/201009501
https://janbhommel.nl/het-verraad-van-de-intellectuelen/
https://www.ninefornews.nl/topambtenaar-vertrekt-hoe-kabinet-als-stoomwals-onze-democratie-uit-lijkt-te-hollen-baart-mij-grote-zorgen/
https://www.ninefornews.nl/topambtenaar-vertrekt-hoe-kabinet-als-stoomwals-onze-democratie-uit-lijkt-te-hollen-baart-mij-grote-zorgen/
http://ors.openstate.eu/relations/instantie/Rechtshof+Den+Haag/mw.+mr.+A.E.A.M.+van+Waesberghe
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Bijna elk weekend zijn er massale demonstraties tegen het corona- en vaccinatiebeleid. Het journaal en de 

kranten geven er nauwelijks aandacht aan en geven een compleet verkeerd beeld over het aantal 

demonstranten. Ik spreek hier uit eigen ervaring. Het kan niet anders dan dat zelfs de main stream media 

gestuurd wordt door de politiek.  

Een van de factcheckers is dpa (Deutsche Presse Argentur). Zij roepen van de daken dat zij onafhankelijk en 

onpartijdig zijn op hun website, maar het venijn zit de staart : “Regierungen, Institutionen und Organisationen 

sind zwar Kunden der dpa, Anteile haben sie aber nicht’’. Precies .. de regeringen, instituten en organisaties zijn 

hun klanten…. En wij weten allemaal : bij een goed bedrijf is de klant koning en ‘’Wie betaalt, bepaalt’’ : 
https://www.dpa.com/de/unternehmen/eigentuemer-leitung#eigentuemer-leitung 

Dit is niet anders bij de social media. Ook zij laten hun oren hangen naar de belangrijkste klanten. Niet 

uitgesloten kan worden dat zij (betaalde) opdrachten krijgen van het WEF. Bill Gates of Gavi om al te kritische 

geluiden de mond te snoeren. De vermoedens stapelen zich op. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar het volgende 

bericht : https://dissident.one/2021/12/09/24774/ en https://dissident.one/2021/03/27/pers-in-zijn-zak-bill-gates-koopt-

media-om-de-berichtgeving-te-controleren/.  Maar ook richtlijnen die zijn opgesteld om misinformatie 

aan te pakken zoals : https://www.hhs.gov/sites/default/files/surgeon-general-misinformation-advisory.pdf 

Hierin staan vreemd genoeg geen methoden omschreven hoe je echt nieuws van fake nieuws onderscheidt. 

Gisteren, op 10 december werden plotseling, zonder waarschuwing, de volgende websites uit de lucht  

gehaald : a) Vrijheid en waarheid, b) Facebook voor ongevaccineerden, c) Nee tegen QR maatschappij, d) Nee 

tegen de Coronamaatregelen en d) Nee tegen de coronamaatregelen Prive. Informatieplatforms voor 

tienduizenden mensen ! Een ander duidelijk voorbeeld van censuur op social media is de verwijdering van een 

uiterst waardevol en kritische bericht over de gevaren van Covid-19 vaccins, geplaatst door Prof. dr. Pierre 

Capel. Hij is emeritus hoogleraar besmettingsleer (in het bijzonder experimentele immunologie) : 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_OSoqGcVd7s 

 
 
Er zijn veel signalen op dit moment dat er internationaal hard samengewerkt wordt om een vooropgezet plan 
nu wereldwijd uit te rollen. Het gonst overal dat het ‘’oude normaal’’ nooit meer terugkeert. Het is een plan dat 
is opgesteld door, en met het geld gestuurd wordt van, de meest vermogende en machtige investeerders en 
NGO’s ter wereld. Zoals o.a. de WHO, WEF, Bill & Melinda Gates foundation en zijn Gavi. Dit om een 
omwenteling van de wereld te bereiken. De internationale samenwerking op het gebied van vaccineren is al 
veel eerder gestart. Het Gavi is opgericht in 2000 en in mei 2012 hebben 194 landen van de VN zich verbonden 
aan het global-vaccine-plan : https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/strategies/global-

vaccine-action-plan 

 
Kort voor de uitbraak van de Covid-19 pandemie, op 18 oktober 2019, werd door het WEF en de Bill & Melinda 
Gates foundation een conferentie gehouden in het John Hopkins Center for Health Serurity in partnership in 
New York. Over de voorbereidingen op een Corona pandemie. Het zogenaamde ‘’Event 201’’ Was dat puur 
toeval ? : https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/ 
 

https://www.dpa.com/de/unternehmen/eigentuemer-leitung#eigentuemer-leitung
https://dissident.one/2021/12/09/24774/
https://dissident.one/2021/03/27/pers-in-zijn-zak-bill-gates-koopt-media-om-de-berichtgeving-te-controleren/
https://dissident.one/2021/03/27/pers-in-zijn-zak-bill-gates-koopt-media-om-de-berichtgeving-te-controleren/
https://www.hhs.gov/sites/default/files/surgeon-general-misinformation-advisory.pdf
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_OSoqGcVd7s
https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/strategies/global-vaccine-action-plan
https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/strategies/global-vaccine-action-plan
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/
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Volgens het woordenboek van Van Dale is een complot een samenzwering of een bende van samenzweerders. 

Volgens Wikipedia is een complot ‘’een geheime afspraak tussen een aantal personen om iets te ondernemen 

tegen een andere persoon of groep. Hierbij kan worden gedacht aan het plegen van een staatsgreep, het 
ontketenen van een oorlog.  Dit lezende, en wetende dat a) er wereldwijd vanuit de WHO een strategie is 
afgesproken om deze pandemie te ‘’bestrijden’’ met vaccins, b) de vaccins en vaccinbewijzen speerpunt zijn 
van het WEF en Bill Gates op weg naar een ‘’new world order’’ en ‘’build back better’’, c) er wereldwijd 
factcheckers actief zijn om kritische geluiden van het internet te halen, d) de regeringen kritische denkers 
structureel vernederen, discrimineren, uitsluiten en de mond te snoeren en e) wereldwijd mensenrechten 
geschonden worden (zie hierna), kan niet anders geconcludeerd worden dat er inderdaad sprake is van een 
complot. En wel op wereldschaal ! 
 

 
 
Dit is momenteel overal merkbaar. De bevolkingen, maar ook volksvertegenwoordigers, worden doelbewust 
niet geïnformeerd over deze doelen van het WEF en Gavi en het plan hoe deze doelen worden gerealiseerd. 
Het gebeurt allemaal achter gesloten deuren. Vraag de bevolking maar eens wie Klaus Schwab is en waar 
Bill Gates met de wereld naar toe wil, samen met hem. Het grootste deel van de bevolking kan je geen 
antwoord geven. Mensen uit de bevolking en het parlement, die hiervan desondanks kennis hebben genomen, 
worden structureel en publiekelijk, ten onrechte, als complotdenkers betiteld zodat mensen niet meer naar 
hen luisteren. Een prachtig voorbeeld hiervan is de wijze waarop het tweede kamerlid Gideon van Meijeren de 
demissionair premier Mark Rutte ontmaskert en betrapt op a) het beledigen en betichten van complotdenken 
en b) een zware leugen over Rutte’s eigen betrokkenheid bij het WEF, zie : https://youtu.be/kiLg2kgTSNQ 

 

     
 

 
 

Om de grote omwenteling te bereiken worden de bevolkingen en volksvertegenwoordigers doelbewust 
afgeleid met Covid-19. Ze worden met draconische en disproportionele corona maatregelen geconfronteerd 
die ernstig ingrijpen op hun dagelijks bestaan. Maatregelen die aantoonbaar disproportioneel zijn in relatie tot 
de sterftecijfers ten gevolge van Covid-19, maar door de bevolking niet meer als zodanig herkend worden door 
desinformatie en indoctrinatie via (gestuurde) main stream media en censuur van kritische geluiden.  
Om de omwenteling mogelijk te maken worden de grond- en mensenrechten massaal geschonden, 
zogenaamd in naam van de volksgezondheid.  Zonder daarbij rekening te houden met proportionaliteit, 
subsidiariteit en tijdelijkheid. Rechten van de mens mogen echter alleen tijdelijk, en slechts tot op zekere 
hoogte, worden ingeperkt ter bestrijding van een pandemie. En slechts onder bepaalde randvoorwaarden : 
https://mensenrechten.nl/nl/coronavirus-en-mensenrechten 
https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-and-human-rights-in-th/16809e1f40 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Staatsgreep
https://youtu.be/kiLg2kgTSNQ#    
https://youtu.be/kiLg2kgTSNQ#    
https://youtu.be/kiLg2kgTSNQ#    
https://youtu.be/kiLg2kgTSNQ#    
https://mensenrechten.nl/nl/coronavirus-en-mensenrechten
https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-and-human-rights-in-th/16809e1f40


8 / 74 
 

Diverse leden van het Europese Parlement hebben onlangs hun noodklok geluid over de massieve schendingen 
van de mensenrechten, in een aantal persconferenties en op internet. Niet alleen in Nedeland, maar ook in 
omringende landen laten parlementsleden zich kritisch uit over deze schendingen : 
https://www.youtube.com/watch?v=hq55vOwKpTM 
https://www.youtube.com/watch?v=t7gO1byQozk 
https://www.facebook.com/Christine.Anderson.AfD/videos/1592778287736220/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-
GK1C&ref=sharing 
https://www.facebook.com/groups/235606791256326/permalink/450904466393223/?sfnsn=mo&ref=share 

 
Zelfs Amnesty International heeft een oproep gedaan meer rekening te houden met grond- en mensenrechten 
en de proportionaliteit in de maatregelen te betrachten : 
https://www.amnesty.nl/actueel/wetsvoorstellen-coronatoegangsbewijzen-niet-in-lijn-met-mensenrechten 

In Wallonie heeft de rechtbank zelfs besloten om de coronamaatregelen onwettig te verklaren : 
https://www.hln.be/binnenland/rechtbank-noemt-coronapas-in-wallonie-onwettig-trek-die-situatie-recht-anders-
dwangsom-van-5-000-euro-per-dag~a05a5430/ 

 
Hetzelfde is onlangs gebeurd in Oostenrijk : 
https://report24.news/wiener-gerichtsurteil-zerschmettert-oesterreichische-corona-politik/ 

 
Er wordt misbruik gemaakt van de angst die de bevolking heeft voor ziekte. En deze angst wordt door Mark 
Rutte en Hugo de Jonge bewust gevoed via de media. Bepaalde bedrijfstakken worden ongemeen hard 
getroffen in economische zin. De Nederlands bevolking wordt door hen gechanteerd en onder druk gezet met 
vaccinatie, in ruil voor de (loze) belofte dat zij daarmee hun vrijheden en rechten weer terugkrijgen en het virus 
bestreden zal worden. De bevolking wordt als het ware door hen gegijzeld en door de angst voor de ziekte. Het 
is een psychologische oorlogsvoering tegen de bevolking. Er wordt op immense schaal een Stockholm 
syndroom gecreëerd. D.w.z. de mensen gaan hun onderdrukkers zien als bevrijders uit hun benarde situatie en 
de sympathie voor hen neemt toe. En daarmee ook de afkeer van mensen die daarin niet mee gaan.  
 
Ongevaccineerden en kritisch denkenden (waaronder ook artsen en gerenommeerde wetenschappers) die dit 
spel doorzien , worden door hen publiekelijk beledigd, gestigmatiseerd, en als complotdenkers weggezet en 
gediscrimineerd. Een goed voorbeeld is de volgende belediging door Hugo de Jonge en het aanzetten tot haat 
in het openbaar jegens kritische artsen van het Artsencollectief :  https://www.ninefornews.nl/de-jonge-over-arts-

die-ivermectine-goed-idee-vindt-die-moet-natuurlijk-wel-op-zijn-jasje-worden-gespuugd/. 
Dit terwijl de bedenker van de mRNA techniek, Robert Malone, voorstander is van gebruik van Ivermectine 
en het zelf gebruikt heeft bij zijn long covid-19 (zie verder in deze aangifte). Dit medicijn is veilig en wordt in 
grote delen van de wereld met succes ingezet, zie : https://c19adoption.com/ . 
 
Deze openlijke beledigingen, stigmatisering, intimidatie en discriminatie wordt ook gericht op mensen die om 
reden van gezondheid, levensovertuiging of geloof weigeren om zich te vaccineren met deze experimentele 
gentherapie vaccins. Ze zetten bovendien grote delen van de bevolking aan tot discriminatie en haat jegens 
ongevaccineerden. Hugo de Jonge creëert met zijn uitlatingen een situatie in de samenleving waarin mensen 
denken dat het legitiem is om kritische denkers en ongevaccineerden vrijelijk te mogen beledigen en te 
discrimineren, zonder dat hier sancties op staan. Het gaat heel ver. Een aantal psychiaters van een Universiteit 
en Nationale Politie meenden zelfs kritische denkers als schizofrenen te mogen ''framen'' : 
https://www.sikkom.nl/onderzoek-umcg-benader-een-complotdenker-als-iemand-met-schizofrenie/. 
Hierop heb ik uiteraard op passende wijze schriftelijk gereageerd en hun zogenaamde wetenschappelijke 
onderbouwing er volledig onderuit gehaald. Ik zou ook nog aangifte tegen hun kunnen doen. 
 
Onder het bewind van Mark Rutte zijn demonstranten tegen de coronamaatregelen met buitensporig geweld 
geconfronteerd door politie en de mobiele eenheden. Tientallen agenten met gewetensbezwaren hebben bij 
de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 (BPOC 2020) getuigd over de gang van zaken binnen de 
politiecorpsen. Verantwoordelijk demissionair Minister Grapperhaus van Justitie ontkende dit buitensporig 
geweld volledig en weigerde de rapportage met geanonimiseerde getuigenissen in ontvangst te nemen. De 
burgercommissie BPOC 2020 werd met bedreigingen van meerdere kanten geconfronteerd waardoor het 
onmogelijk werd om de getuigen openbaar te maken. Kortom, zelfs buitensporig geweld en dreigementen 
worden niet geschuwd om de voorgenomen politieke doelen te bereiken. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hq55vOwKpTM
https://www.youtube.com/watch?v=t7gO1byQozk
https://www.facebook.com/Christine.Anderson.AfD/videos/1592778287736220/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/Christine.Anderson.AfD/videos/1592778287736220/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/groups/235606791256326/permalink/450904466393223/?sfnsn=mo&ref=share
https://www.amnesty.nl/actueel/wetsvoorstellen-coronatoegangsbewijzen-niet-in-lijn-met-mensenrechten
https://www.hln.be/binnenland/rechtbank-noemt-coronapas-in-wallonie-onwettig-trek-die-situatie-recht-anders-dwangsom-van-5-000-euro-per-dag~a05a5430/
https://www.hln.be/binnenland/rechtbank-noemt-coronapas-in-wallonie-onwettig-trek-die-situatie-recht-anders-dwangsom-van-5-000-euro-per-dag~a05a5430/
https://report24.news/wiener-gerichtsurteil-zerschmettert-oesterreichische-corona-politik/
https://www.ninefornews.nl/de-jonge-over-arts-die-ivermectine-goed-idee-vindt-die-moet-natuurlijk-wel-op-zijn-jasje-worden-gespuugd/
https://www.ninefornews.nl/de-jonge-over-arts-die-ivermectine-goed-idee-vindt-die-moet-natuurlijk-wel-op-zijn-jasje-worden-gespuugd/
https://c19adoption.com/
https://www.sikkom.nl/onderzoek-umcg-benader-een-complotdenker-als-iemand-met-schizofrenie/
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Ongevaccineerden worden sinds kort met de coronatoegangsbewijs en 2G wetgeving in toenemende mate 
uitgesloten van het maatschappelijk en cultureel leven en van (sport en andere) voorzieningen. Winkeliers, 
horeca-ondernemers etc. worden via hun nieuwe wetten aangaande de coronatoegangsbewijs en 2G verplicht 
en aangezet tot discriminatie van ongevaccineerden. Met als sanctie flinke boetes als zij niet hieraan 
meewerken. Er wordt zelfs al gedreigd met ontslag van werknemers die geen bewijs van vaccinatie of 
doorgemaakt ziekte hebben. Gesprekken hierover vinden momenteel plaats met de vakbonden, die overigens 
fel tegenstander hiervan zijn. Ongevaccineerden worden door  Mark Rutte en Hugo de Jonge openlijk en 
continue als schuldigen aangewezen voor het nog steeds niet kunnen bedwingen van het virus en overbelasting 
van de ziekenhuizen en IC's. Terwijl zij zelf politiek verantwoordelijk zijn voor de tekorten die in de zorg zijn 
ontstaan door jarenlang bezuinigingen. Bovendien zijn zij politiek verantwoordelijk voor het niet opschalen van 
de ziekenhuiszorg en IC-zorg tijdens de Covid-19 crisis.  Door niet te investeren in uitbreiding van de zorg 
kunnen de Corona crisis in stand houden ten behoeve van de andere, eerder genoemde, doelen. Een voorbeeld 
is van de 2G strategie die geheel geen winst oplevert voor de gezondheid : 
 

 
 
Door Mark Rutte en Hugo de Jonge worden doelbewust gedragswetenschap, indoctrinatie, manipulatie, 
intimidatie, chantage, desinformatie, leugens en verdeel en heers technieken ingezet om de bevolking 
permanent angst aan te jagen voor covid-19 en te dwingen om zich te vaccineren. Het vaccineren wordt 
publiek als sociaal gedrag neergezet en het niet vaccineren als asociaal gedrag. Daarmee wordt doelbewust een 
tweespalt in de samenleving gecreëerd en mensen tegen elkaar uitgespeeld. Dit alles met als doel de bevolking 
te verzwakken, mentaal en fysiek, hen te domineren en te demoraliseren. Er worden geen middelen geschuwd 
om mensen te indoctrineren : https://mobile.twitter.com/i/status/1466482304096817152  

Ofschoon de vaccins voor de korte tijd bescherming bieden tegen ernstige Covid-19, is wetenschappelijk 
aangetoond, en is ook in de praktijk gebleken, dat aan deze gentherapie vaccins ernstige gezondheidsrisico's  
en levensbedreigende risico's kleven. Direct na vaccinatie, maar mogelijk ook op lange termijn. Er is op dit 
moment een opvallende en ‘’onverklaarbare’’ oversterfte, aldus de main stream media, zie :  
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/40/in-september-opnieuw-oversterfte 
https://pieteromtzigt.nl/blog/oversterfte-verdient-nader-onderzoek 
https://www.youtube.com/watch?v=0LQJxvL-0Bs 
 
De potentiele lange termijn gevolgen van vaccinatie kunnen bijvoorbeeld zijn een negatieve invloeden op de 
fertiliteit (die nog steeds niet onderzocht worden), auto-immuun respons, kankers en de Antibody Dependent 
Enhancement (ADE), zie : 
 https://www.nvmm.nl/media/4122/2021-ntmm-21-2-vp2-walk-mulder-vaccins-sars-cov2-29e-jaargang-april-2021-05.pdf  
 
Mark Rutte en Hugo de Jongen dwingen en verplichten mensen om zich te vaccineren. Er zijn echter 
diverse berichten in de media, zelfs in de main stream media, over vreemde onbekende deeltjes in de covid-19 
vaccins. Van een aantal bronnen is het erg lastig om te achterhalen in hoeverre deze informatie op 
waarheid berust. Toch stapelen zich deze berichten vanuit verschillende bronnen. Met name de stof 
grafeenoxide komt met regelmaat terug in de berichten. Zeer recent verscheen een bericht van de Duitse  
Dr. Andreas Noack op social media, die in de media als complotdenker wordt betiteld. Hij had ontdekt dat er 
vlijmscherpe grafeenhydroxide nanodeeltjes in de vaccins zaten van 50 nanometer groot en 1 molecuul dik.  
En wel in alle covid-19 vaccins. De man schijnt kort geleden vermoord te zijn door de Duiste politie. De politie 
ontkent dat echter. Erg vreemd. De Volkskrant melde dat men in Japan in het Moderna vaccin vreemde 
deeltjes had gevonden. Ze zijn toen tijdelijk gestopt met het vaccineren met het Moderna vaccin. 
Een paar maanden geleden ontdekten artsen uit Duitsland tijdens autopsies dat er rare deeltje in het bloed 
zaten van overledene gevaccineerden. Zij hebben hierover een persconferentie gegeven. Het zijn deeltjes die 
niet in een bloedbaan thuishoren en bloedvaten van binnenuit kunnen beschadigen. De Deutsche Gesellschaft 
fuer Pathologie distantieerde zich ervan, zonder een nader onderzoek en zonder onderbouwing. Erg verdacht. 
 
 

https://mobile.twitter.com/i/status/1466482304096817152
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/40/in-september-opnieuw-oversterfte
https://pieteromtzigt.nl/blog/oversterfte-verdient-nader-onderzoek
https://www.youtube.com/watch?v=0LQJxvL-0Bs
https://www.nvmm.nl/media/4122/2021-ntmm-21-2-vp2-walk-mulder-vaccins-sars-cov2-29e-jaargang-april-2021-05.pdf
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Wat blijkt echter na enig speurwerk ? De nano technologie voor medische toepassing schijnt inmiddels een 
industrietak te zijn. Ik wil met name verwijzen naar een artikel van de Daegu University  in Korea (zie 
onderstaande link). Dit is een particuliere universiteit.  Prof. Hee-Jo Lee is daar bezig met nano technologie op 
basis van grafeen en grafeenoxide. Er zijn ook diverse publicaties opgenomen van hem bij Researchgate.net. Bij 
het World Economic Forum is een Agenda Contributor die dezelfde achternaam heeft, Joo Ok Lee. Ook die 
komen we tegen in relatie tot nano technologie (nano lithografie). Ik trek hieruit de conclusie dat Klaus Schwab 
volledig op de hoogte is van deze technologie en de potentiële mogelijkheden. Met deze technologie is het 
mogelijk om één van zijn hoofddoelen te realiseren, waar hij het vaak over heeft. Namelijk het transhumanisme 
d.w.z. de koppeling van het menselijk lichaam met digitale techniek en computers. Een ‘bijwerking’ is wel dat 
deze deeltjes niet thuis horen in de bloedbanen en schade toe brengen aan ons lichaam. De deeltjes zijn hard, 
zeer scherp, niet afbreekbaar door het lichaam, en toxisch. Misschien dat het gezag-hebbende blad Circulation 
daarom ontdekte dat de binnenwanden van de aderen van het hart beschadigd worden ? 
https://www.mdpi.com/2076-3417/11/5/2291/htm 
https://www.pathologie-konferenz.de/   (incl. beeldmateriaal van de deeltjes) 
https://www.globalresearch.ca/urgent-announcement-covid-19-caused-graphene-oxide-introduced-several-ways/5749441 
https://www.docdroid.net/Ov1M99x/official-interim-report-in-english-university-of-almeria-pdf 
https://www.ninefornews.nl/ex-medewerker-pfizer-bevestigt-ja-er-zit-grafeenoxide-in-het-coronavaccin-en-dit-is-de-
reden/ 
https://thereisnopandemic.net/2021/11/30/stew-peters-show-graphene-oxide-wireless-networks-bioweapon-shots-
contain-wireless-nanosensor-29-november-2021/ 
https://www.pathologie-dgp.de/die-dgp/aktuelles/meldung/statement-der-dgp-zur-pressekonferenz-todesursache-nach-
covid-19-impfung/ 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/moderna-vaccins-in-japan-vervuild-met-zwarte-deeltjes-en-een-roze-
substantie-hoe-kan-zoiets-gebeuren~b1bbaa76/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210825_97698356 
https://www.ninefornews.nl/klokkenluider-andreas-noack-vermoord-na-onthullingen-over-grafeenoxide-in-coronaprik/ 
https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/welk-geheim-openbaarde-dr-andreas-noack-om-kort-daarna-vermoord-te-
worden/ 

 

 
 
Ook de ‘’nano lipide particles’’ waarmee het mRNA in de cellen wordt afgeleverd, en de spikes eiwitten die het 
lichaam gaat produceren na vaccinatie, blijken toxisch te zijn voor het lichaam. Bij de plek van injectie is 
necrose vastgesteld. Daarbij komen nog andere gezondheidsproblemen zoals ontstekingen in de hartspier en 
andere organen, trombose en infarcten. En ook anafylactische shock (extreme allergische reactie van het 
lichaam) komt voor. Elke keer dat mensen opnieuw moeten worden gevaccineerd neemt ook het risico toe.  
Ook houden zij geheel geen rekening met de specifieke risico's van de Covid-19 vaccinatie voor mensen met 
onderliggend lijden. Mensen met co-morbiditeit en verzwakt immuunsysteem zijn destijds uitgesloten van de 
clinical trials van Biontech/Pfizer vaccin. Toch worden ze gewoon gevaccineerd zonder waarschuwing. 
Maar ook wordt geen rekening gehouden met de gezondheidsrisico's van deze vaccins voor gezonde mensen. 
In Nederland zijn inmiddels duizenden gevallen geregistreerd van ernstige bijwerkingen, waaronder vele 
doden ten gevolge van het vaccineren. Zelfs de PCR testen en antigeentesten zijn gevaarlijk door het 
ethyleenoxide wat in de wattenstaafjes zit. Dit alles wordt doelbewust buiten de media gehouden. De massale 
registratie van ernstige gezondheidsschades en doden door de Buiten Parlementaire Onderzoekscommissie 
2020 (BPOC 2020) werden door het Lareb niet in ontvangst genomen voor nader onderzoek. Ik kan deze 
desgevraagd als bewijs aanleveren. De deskundige data-analyses van Maurice de Hond, de rapportages 
van de BPOC 2020 en wereldwijde wetenschappelijke studies en open brieven van gerenommeerde 
wetenschappers aan de WHO en EMA, met een kritisch geluid, krijgen geen aandacht van hen. Ze worden door 
Mark Rutte en Hugo de Jonge (en hun adviseurs) niet gezien, niet serieus genomen, niet nader bestudeerd, niet 
met de tweede kamer besproken en terzijde gelegd. Zoals bijvoorbeeld : 
 

https://www.mdpi.com/2076-3417/11/5/2291/htm
https://www.pathologie-konferenz.de/
https://www.globalresearch.ca/urgent-announcement-covid-19-caused-graphene-oxide-introduced-several-ways/5749441
https://www.docdroid.net/Ov1M99x/official-interim-report-in-english-university-of-almeria-pdf
https://www.pathologie-dgp.de/die-dgp/aktuelles/meldung/statement-der-dgp-zur-pressekonferenz-todesursache-nach-covid-19-impfung/
https://www.pathologie-dgp.de/die-dgp/aktuelles/meldung/statement-der-dgp-zur-pressekonferenz-todesursache-nach-covid-19-impfung/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/moderna-vaccins-in-japan-vervuild-met-zwarte-deeltjes-en-een-roze-substantie-hoe-kan-zoiets-gebeuren~b1bbaa76/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/moderna-vaccins-in-japan-vervuild-met-zwarte-deeltjes-en-een-roze-substantie-hoe-kan-zoiets-gebeuren~b1bbaa76/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210825_97698356
https://www.ninefornews.nl/klokkenluider-andreas-noack-vermoord-na-onthullingen-over-grafeenoxide-in-coronaprik/
https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/welk-geheim-openbaarde-dr-andreas-noack-om-kort-daarna-vermoord-te-worden/
https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/welk-geheim-openbaarde-dr-andreas-noack-om-kort-daarna-vermoord-te-worden/
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1)  De inzichten van de uitvinder van de mRNA techniek : 
     https://www.youtube.com/watch?v=GQfcSgwuPr0 

     https://www.youtube.com/watch?v=U1pEtrEr2_s  

      
2) De aantasting van de binnenbekleding van vaatwanden en daardoor tromboses met als gevolg hartinfarcten  
    en andere infarcten : 
    https://vernoncoleman.org/videos/finally-medical-proof-covid-jab-murder 
    https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712 
 

3) De toxiciteit van de spikes eiwitten die het lichaam gaat produceren door de mRNA vaccins. 
    https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34100279/  

4) De toxiciteit van de PCR- en antigeen teststaafjes (bevatten ethyleenoxide) : 
     https://www.wochenblick.at/schock-50-fache-menge-krebserregendes-ethylenoxid-auf-teststaebchen-als-erlaubt/ 
 
5) Auto-immuunrespons, aantasting van delen van het immuunsysteem en vermindering van N-bodies door 
vaccinatie waardoor minder bescherming  
     https://www.facebook.com/votewichmann/videos/826560861602263/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C 

     https://fb.watch/9HuY1kk-Su/  
     https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1027511/Vaccine-
surveillance-report-week-42.pdf 

      
     "recent observations from UK Health Security Agency  (UKHSA) surveillance data that N antibody levels  
      appear to be lower in individuals who acquire infection following 2 doses of vaccination.''  
 
6) Bescherming aangeboren immuunsysteem, gevaren van vaccineren van kinderen, verkeerde Covid-19  
    maatregelen en -vaccinatiebeleid en gevaren van ontstaan van dodelijkere varianten van het virus door  
    massale vaccinatie : 
    https://www.youtube.com/watch?v=GDLyWt7LA_c 
    https://www.facebook.com/votewichmann/videos/826560861602263/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C 

     https://www.geertvandenbossche.org/ 

     "The more extensively the later age group will be vaccinated and hence, protected, the more the virus is  
       forced to continue causing disease in younger age groups''. 
 
7) Open letters, zoals : 
    https://doctors4covidethics.org/letters/doctorsforcovidethics-letters/  
 
8)  Sterkere natuurlijke afweer en belang van neutraliserende antistoffen : 
    https://www.nature.com/articles/d41586-021-02795-x 
     https://www.youtube.com/watch?v=T3DJO4p586o 
 

9)  Registraties gezondheidsschade en dood door vaccinatie: 
  
https://www.adrreports.eu/en/search_subst.html 
 
https://www.facebook.com/meldpuntnederland3/videos/608174866893126/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-
GK1C&ref=sharing 
 
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/40/in-september-opnieuw-oversterfte 
 
    https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?EVENTS=on&PAGENO=1&PERPAGE=10&ESORT&REVERSESORT&VAX=
%28COVID19%29&VAXTYPES=%28COVID- 
19%29&DIED=Yes&fbclid=IwAR2rBWzmzUUh-5eWc3N4gp6PV3aEnpIyzAX0Oazu32g8hzrPHqKfVmflV1M  
 
     https://commonsensetv.nl/op-heterdaad-betrapt-vertrouwelijk-pfizer-document-onthult-doofpotaffaire-van-
vaccinatiedoden/  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GQfcSgwuPr0
https://www.youtube.com/watch?v=U1pEtrEr2_s
https://vernoncoleman.org/videos/finally-medical-proof-covid-jab-murder
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34100279/
https://www.wochenblick.at/schock-50-fache-menge-krebserregendes-ethylenoxid-auf-teststaebchen-als-erlaubt/
https://www.facebook.com/votewichmann/videos/826560861602263/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C
https://fb.watch/9HuY1kk-Su/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1027511/Vaccine-surveillance-report-week-42.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1027511/Vaccine-surveillance-report-week-42.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GDLyWt7LA_c
https://www.facebook.com/votewichmann/videos/826560861602263/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C
https://www.geertvandenbossche.org/
https://doctors4covidethics.org/letters/doctorsforcovidethics-letters/
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02795-x
https://www.youtube.com/watch?v=T3DJO4p586o
https://www.adrreports.eu/en/search_subst.html
https://www.facebook.com/meldpuntnederland3/videos/608174866893126/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/meldpuntnederland3/videos/608174866893126/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/40/in-september-opnieuw-oversterfte
https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?EVENTS=on&PAGENO=1&PERPAGE=10&ESORT&REVERSESORT&VAX=%28COVID19%29&VAXTYPES=%28COVID-19%29&DIED=Yes&fbclid=IwAR2rBWzmzUUh-5eWc3N4gp6PV3aEnpIyzAX0Oazu32g8hzrPHqKfVmflV1M
https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?EVENTS=on&PAGENO=1&PERPAGE=10&ESORT&REVERSESORT&VAX=%28COVID19%29&VAXTYPES=%28COVID-19%29&DIED=Yes&fbclid=IwAR2rBWzmzUUh-5eWc3N4gp6PV3aEnpIyzAX0Oazu32g8hzrPHqKfVmflV1M
https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?EVENTS=on&PAGENO=1&PERPAGE=10&ESORT&REVERSESORT&VAX=%28COVID19%29&VAXTYPES=%28COVID-19%29&DIED=Yes&fbclid=IwAR2rBWzmzUUh-5eWc3N4gp6PV3aEnpIyzAX0Oazu32g8hzrPHqKfVmflV1M
https://commonsensetv.nl/op-heterdaad-betrapt-vertrouwelijk-pfizer-document-onthult-doofpotaffaire-van-vaccinatiedoden/
https://commonsensetv.nl/op-heterdaad-betrapt-vertrouwelijk-pfizer-document-onthult-doofpotaffaire-van-vaccinatiedoden/
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Uit het bovengenoemd onderzoek van het Amerikaanse VAERS (de tegenhanger van Lareb) blijkt dat de kans 
om te overlijden aan het Covid-19 vaccin 173 keer groter is dan aan een griepprik !!! 
 
De lange termijn risico's worden door de producenten van de vaccins niet onderzocht. Zowel de producenten 
als de rijksoverheid nemen geen enkele aansprakelijkheid voor de vaccinatieschade. Hugo de Jonge roept 
daarentegen dat de vaccins veilig zijn en ''uit en ter na getest zijn''. Men vaccineert  onder zijn bewind zonder 
informed consent. En dat nota bene met gentherapie vaccins die zich nog in een test stadium bevinden en 
alleen een voorwaardelijke goedkeuring hebben. Hij zet daarmee uitvoeringsdiensten zoals de GGD’s aan tot 
schending van de Verklaring van Genève, de Verklaring van Helsinki, de Neurenberg code, de Verklaring van de 
Rechten van het Kind en het Verdrag van Aarhus. Maar ook nationale wetgeving wordt overtreden zoals de 
Wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en Wet medisch wetenschappelijk onderzoek op mensen, 
die deels op de voornoemde verklaringen zijn gebaseerd.  
 
Bill Gates is voor een dergelijke handelwijze in India al aangeklaagd bij het hooggerechtshof voor 
moord met doodstraf als eis  :  
https://www.xandernieuws.net/algemeen/bill-gates-bij-hooggerechtshof-india-aangeklaagd-voor-moord-eis-de-doodstraf/ 
 
(Huis)artsen die andere hoopvolle medicijnen inzetten om Covid-19 (vroeg) te behandelen werden van meet af 
aan, d.w.z. al in de eerste coronagolf in 2020, op de vingers getikt en met forse boetes geconfronteerd. Het 
gaat om medicijnen die in veel landen van deze wereld met succes worden toegepast met goedkeuring van de 
regering. Men had er kennelijk belang bij dat er geen bekend en veilig medicijn als succesvol werd erkend. 
Omdat daarmee meteen de noodzaak was om te vaccineren. En daarmee zou ook het politieke draagvlak 
verdwenen zijn om Covid-19 in groep A infectieziekten in te delen. Een indeling die, zo lijkt het haast,  
onbegrensde bevoegdheden biedt aan een minister van VWS om draconische en mensenrechten schendende 
maatregelen te treffen. En terug naar de context : reguliere medicijnen pasten niet in de doelstelling van het 
WEF en de Gavi. 
 
De zorgcapaciteit in ziekenhuizen en IC's zijn onder het bewind van Mark Rutte en Hugo de Jonge nog steeds 
niet opgeschaald ondanks dat er sprake is van een pandemie. Onbegrijpelijk voor een groot deel van de 
bevolking. De heftige maatregelen gingen toch om ontlasting van de zorg, of niet dan ? Ook hiervoor geldt 
hetzelfde. Als de zorgproblemen opgelost zouden zijn geweest,  zou de druk op vaccinatie wegvallen. 
Dus ook weer niet in het belang van de doelstellingen van het WEF en Gavi. 
 
Mensen lopen vooral in  binnenruimten Covid-19 infectie en -ziekte op. Dit zal gebeuren als de ''virale load'' in 
binnenlucht hoger is dan dat het immuunsysteem aan kan. Het coronavirus is een verkoudheidsvirus.  Deze 
respiratoire virussen zijn ''vliegers'' en verspreiden zich hoofdzakelijk via aerosolen (waterdamp) die zich in de 
uitgeademde lucht bevinden. De hoeveelheid virussen in een binnenruimte en de verspreiding van de virussen 
in de binnenruimte is afhankelijk van de volgende factoren : 
a) luchtverversing 
b) luchtvochtigheid (luchtbevochtiging in koude jaargetijde) 
e) aantal personen  
f) verblijfsduur 

Hierover bestaat voldoende wetenschappelijk bewijs, onder andere het gedegen onderzoek naar het 
‘’superspread event’’ tijdens de Carnaval in Gangelt/Heinsberg in 2020 (bron: Maurice de Hond).  
Maar ook zijn er al zeer positieve ervaringen hiermee opgedaan in Staphorst : 
 
https://nos.nl/artikel/2408605-werkzaam-of-niet-basisscholen-staphorst-zijn-blij-met-luchtfilters-tegen-corona 
 
Deze belangrijke natuurkundige factoren, en de onderlinge samenhang, zijn tot op heden onvoldoende erkend 
en gebruikt om de pandemie te bestrijden en het aantal doden te beperken, onder het bewind van Mark Rutte 
en Hugo de Jonge. Dit is een grove schande gelet op de draconische andere maatregelen die genomen zijn om 
de samenleving op slot te zetten en de eenzijdige en extreme drang om iedereen te vaccineren. 
We kennen nu de achterliggende agenda waarom met deze kennis tot op heden niets is gedaan. 
 
Van de maatregelen zoals lockdowns, avondklok, sluiting van horeca, winkels, mondmaskers etc. heeft Mark 
Rutte en Hugo de Jonge daarentegen nog steeds niet wetenschappelijk en onomstreden aangetoond dat ze 

https://www.xandernieuws.net/algemeen/bill-gates-bij-hooggerechtshof-india-aangeklaagd-voor-moord-eis-de-doodstraf/
https://nos.nl/artikel/2408605-werkzaam-of-niet-basisscholen-staphorst-zijn-blij-met-luchtfilters-tegen-corona


13 / 74 
 

werken. Uit vergelijk met landen die nauwelijks dit soort maatregelen nemen, zoals Zweden, blijkt geen 
significant positief effect. Ook hebben ze geen inzage gegeven in de modellen waarmee zij het effect van deze 
maatregelen berekenen. Dit ondanks dat kritische Kamerleden hierom gevraagd hebben en de WOB verzoeken 
hierover gedaan zijn. M.a.w. er is nog steeds geen enkel beeld hoeveel doden hiermee voorkomen worden. 
 
Hoeveel ''rode vlaggen'' zijn er nodig om vast te stellen dat er iets niet klopt met zijn/hun publiek verhaal dat 
het alleen maar over de volksgezondheid gaat ? 
 
 
Ik doe aangifte tegen Mark Rutte en Hugo de Jonge van dood door schuld omdat zij willens en wetens 
hebben nagelaten, om naast vaccinatie, andere maatregelen te treffen om het aantal doden door, en ten 
gevolge van, Covid-19 te beperken. Gelet op het groot aantal doden zou gesproken kunnen worden over 
massamoord. Het gaat om het volgende : 
 

 
 
Mark Rutte en Hugo de Jonge sluiten inmiddels een vaccinatieplicht niet meer uit. Hugo de Jonge intimideert 
en bedreigt mensen hiermee door openlijk uitlatingen te doen dat hij weet waar de ongevaccineerden 
wonen. Dit leidt inmiddels tot oproepen op social media om aangifte te doen tegen Hugo de Jonge : 
https://www.ninefornews.nl/de-jonge-over-ongevaccineerden-we-weten-waar-ze-wonen/  
https://armyoflove.nl/aangifte-hugo-de-jonge/?fbclid=IwAR1T5uMQTYuK_TIjxVsEvZzBL5144DkSXDnzaJbJ0-
lbco4vNDjd4NDjd4EooHs 
 

Ook in de omringende landen van de EU wordt gesproken over vaccinatieplicht : 
https://www.bnr.nl/nieuws/gezondheid/10460671/eu-voorzitter-moeten-het-hebben-over-vaccinatieplicht 

 
Ikzelf heb enkele jaren geleden een herseninfarct gehad en een netvliesbloeding en wil geen Russisch roulette 
spelen door mij te laten injecteren met een gentherapie middel dat bloedstolsels kan veroorzaken en hart- en 
vaatontstekingen en nog andere ernstige gezondheidsschades. Dit kan eindigen in de dood, blindheid of andere 
niet herstelbare gezondheidsschade. Ondanks dat ik daarmee een valide reden heb om me niet te vaccineren 
wordt ik door Mark Rutte en Hugo de Jonge beledigd, gediscrimineerd, uitgesloten van cultureel en maat-
schappelijke activiteiten en bedreigd met een verplichte gezondheidsschadelijke vaccinatie en verlies van werk 
als ik me niet laat vaccineren. Ook mijn kinderen en kleinkinderen worden bedreigd met een verplichting om 
deze gezondheidsschadelijke vaccinatie te nemen, op straffe van sancties. Ik wil mijn kleinkinderen gezond zien 
opgroeien in een vrije wereld waarin ze zich kunnen ontplooien en waarin ze niet gebukt gaan onder onder-
drukking en vreemde ziektes. Mijn levensovertuiging is dat je niet moet knoeien met de levensbron die ligt 
besloten in ons DNA. Behalve dat het getuigt van grenzeloze hoogmoed en domheid, roept het complexe 
ethische vraagstukken op die wij mensen helemaal niet aankunnen. Het is het begin van het einde van de mens. 

https://www.ninefornews.nl/de-jonge-over-ongevaccineerden-we-weten-waar-ze-wonen/
https://armyoflove.nl/aangifte-hugo-de-jonge/?fbclid=IwAR1T5uMQTYuK_TIjxVsEvZzBL5144DkSXDnzaJbJ0-lbco4vNDjd4NDjd4EooHs
https://armyoflove.nl/aangifte-hugo-de-jonge/?fbclid=IwAR1T5uMQTYuK_TIjxVsEvZzBL5144DkSXDnzaJbJ0-lbco4vNDjd4NDjd4EooHs
https://www.bnr.nl/nieuws/gezondheid/10460671/eu-voorzitter-moeten-het-hebben-over-vaccinatieplicht
https://www.bnr.nl/nieuws/gezondheid/10460671/eu-voorzitter-moeten-het-hebben-over-vaccinatieplicht
https://www.bnr.nl/nieuws/gezondheid/10460671/eu-voorzitter-moeten-het-hebben-over-vaccinatieplicht
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N.B. Een gedwongen vaccinatie druist in tegen de belangrijkste rechten van de mens. Het Europese Hof van de 
Rechten van de Mens heeft zich hier onlangs tegen  uitgesproken, namelijk op 8 april 2021 in de zaak 
ECLI:CE:ECHR:2021:0408JUD004762113 : 
 
De verdragsstaten mogen, wat het Hof betreft, een verplicht vaccinatieprogramma invoeren. Vaccinaties 
mogen niet dwingend worden opgelegd, maar het niet nemen van het COVID-19-vaccin kan mogelijkerwijs 
wel bepaalde gevolgen hebben voor de mensen in kwestie. Het is voorts aan de nationale wetgever om te 
bepalen welke consequenties dit dan zouden kunnen zijn.  Het is aan het Hof om te oordelen of deze 
proportioneel zijn, zoals ook gebeurd is in de Tsjechische zaak. 
 
Helaas is er geen enkele rechtvaardiging om de vaccinatieplicht in te voeren, laat staan voor gedwongen 
vaccinatie, om reden van de volksgezondheid, en zeker niet voor andere doelen, omdat : 
1) Covid-19 slechts een IFR heeft van 0,23 d.w.z. niet veel hoger dan griep en voornamelijk bepaald door  
     mensen op zeer hoge leeftijd; 
2) er in Nederland geen minder vergaande en alternatieve maatregelen zijn geprobeerd, zoals : 
…. a) brede toepassing van alternatieve methoden (luchtkwaliteitsverbetering binnenruimten *) en  
         medicijnen ** om zieken te behandelen en om de pandemie te bestrijden; 
….b) uitbreiding van de zorgcapaciteit van de ziekenhuizen en intensive care; 
3) geen rekening gehouden wordt met de benefit/risk balance t.a.v. overlijden, per doelgroep. En onvoldoende 
     kennis van, en oog is voor, de ernstige en dodelijke bijwerkingen van de vaccins; 
4) de Covid-19 vaccins onvoldoende bescherming bieden tegen overdracht van Covid-19 op anderen en 
     onvoldoende bescherming bieden tegen overlijden door Covid-19 *** 
 

* 
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2035857/Opeens-geen-besmettingen-meer-op-Staphorster-basisscholen-vermoedelijk-
door-luchtfilter 

https://nos.nl/artikel/2408605-werkzaam-of-niet-basisscholen-staphorst-zijn-blij-met-luchtfilters-tegen-corona 
 
**    
https://c19adoption.com/  

 
***   
https://mensenrechten.nl/nl/nieuws/noodzaak-van-2g-beleid-en-uitbreiding-coronatoegangsbewijs-onvoldoende-
aangetoond  en  https://youtu.be/qrMyxMgJN2w 
 

  

https://www.rtvoost.nl/nieuws/2035857/Opeens-geen-besmettingen-meer-op-Staphorster-basisscholen-vermoedelijk-door-luchtfilter
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2035857/Opeens-geen-besmettingen-meer-op-Staphorster-basisscholen-vermoedelijk-door-luchtfilter
https://nos.nl/artikel/2408605-werkzaam-of-niet-basisscholen-staphorst-zijn-blij-met-luchtfilters-tegen-corona
https://c19adoption.com/
https://mensenrechten.nl/nl/nieuws/noodzaak-van-2g-beleid-en-uitbreiding-coronatoegangsbewijs-onvoldoende-aangetoond
https://mensenrechten.nl/nl/nieuws/noodzaak-van-2g-beleid-en-uitbreiding-coronatoegangsbewijs-onvoldoende-aangetoond
https://youtu.be/qrMyxMgJN2w
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IN DEZE AANGIFTE BEROEP IK MIJ OP DE VOLGENDE NATIONALE WETGEVING  
 
Er is sprake van de volgende misdrijven en overtredingen en schendigen door Mark Rutte en Hugo de Jonge: 
(Leeswijzer : WvS = Wetboek van Strafrecht, BW = Burgerlijk Wetboek en WMWO = Wet medisch 
wetenschappelijk onderzoek met mensen)  
 
Artikel 161 WvS. bevoegdheid om aangifte te doen 

Artikel 41 lid 1 WvS, verdediging eigen lijf tegen wederrechtelijke aanranding 
 
Ik zal hier naar handelen en aangifte van doen als de Staar over gaat tot gedwongen vaccinatie d.w.z. met 
geweld vaccineren. Dit is wederrechtelijk op grond van de uitspraak van het  Europese Hof van de Rechten van 
de Mens. 
 
Arikel 97a WvS, landverraad  

Artikel 97a WvS zegt het volgende over deze kwestie : 
"Hij die met een in het buitenland gevestigd persoon of lichaam in verbinding treedt met het oogmerk om een 
zodanig persoon of lichaam tot het verschaffen van steun aan het voorbereiden, bevorderen of teweegbrengen 
van omwenteling te bewegen, om een zodanig persoon of lichaam in het daartoe opgevatte voornemen te 
versterken of aan een zodanig persoon of lichaam daarbij hulp toe te zeggen of te verlenen, of om omwenteling 
voor te bereiden, te bevorderen of teweeg te brengen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of 
tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie."  

Mijn vordering is daarom om Mark Rutte en Hugo de Jonge te veroordelen en te bestraffen voor landverraad 
als bedoeld in artikel 97a van het Wetboek van Strafrecht en ook het aanzetten tot, en medeplichtig zijn aan, 
landverraad op internationale schaal vanwege hun directe betrokkenheid om een omwenteling teweeg te 
brengen, zijnde een nieuwe wereldorde, met een in het buitenland gevestigd persoon of lichaam (World 
Economic Forum en Gavi). Dit met een levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste 30 jaar, gelet 
op de ernst en werkingssfeer van zijn daden. 
 
Artikelen 137c en 137d  WvS groepsbelediging, discriminatie en aanzetten tot discriminatie/haat en artikel 
429quater WvS discriminatie vanuit ambt, bedrijf of beroep  
 
De coronatoegangsbewijs is een discriminerende maatregel en sluit een grote groep mensen buiten de 
maatschappij. Met uitsluiting van niet gevaccineerde mensen van sociaal-, cultureel en maatschappelijk leven 
middels de wettelijk verplichte coronatoegangsbewijs en 2G, op basis de Wet tijdelijke maatregelen Covid-19 
en de aangepaste Publieke Wet Gezondheid, is sprake van discriminatie en uitsluiting van een groep mensen 
vanuit een ambt en beroep. Het gaat hierbij om discriminatie en uitsluiting van de groep mensen die op basis 
van hun levensovertuiging of geloofsovertuiging en/of lichamelijke aandoening, weigeren om zich met de 
Covid-19 vaccins (gentherapie) te laten injecteren..  
 
Artikel 429quater van het WvS zegt hierover het volgende  : 
 
1.  Hij die in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf personen discrimineert wegens hun ras, hun  
    godsdienst, hun levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid wordt gestraft  
    met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de derde categorie. 

2.  Met dezelfde straf wordt gestraft hij wiens handelen of nalaten in de uitoefening van een ambt, beroep of  
    bedrijf zonder redelijke grond, ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat ten aanzien van personen met 
    een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap de erkenning, het genot of de uitoefening  
    op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch,  
    sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan of 
    aangetast. 
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Gelet op de zeer grote schaal waarop deze discriminatie momenteel gebeurd, vanuit zijn beroep en ambt, is 
mijn vordering daarom om Mark Rutte en Hugo de Jonge te bestraffen met een hechtenis van ten hoogste 
twee maanden, op grond van het bovengenoemd artikel. En ook telkens opnieuw als zij wederom dit artikel 
overtreden. 
 
Met uitsluiting van niet gevaccineerde mensen van sociaal-, cultureel en maatschappelijk leven middels de 
wettelijk verplichte coronatoegangsbewijs en 2G, op basis de Wet tijdelijke maatregelen Covid-19 en de 
aangepaste Publieke Wet Gezondheid, is tevens sprake van het aanzetten van anderen tot discriminatie van 
een groep mensen, namelijk ambtenaren en ondernemers. Het gaat hierbij om discriminatie en uitsluiting van 
de groep mensen die op basis van hun levensovertuiging of geloofsovertuiging en/of lichamelijke aandoening, 
weigeren om zich met de Covid-19 vaccins (gentherapie) te laten injecteren. 

Artikel 137d van het WvS zegt hierover het volgende : 

1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van 
mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of 
levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of 
verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de 
derde categorie. 
 

2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee 
of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde 
categorie opgelegd. 

Gelet op de zeer grote schaal waarop dit aanzetten tot haat of discriminatie wegens godsdienst en 
levensovertuiging momenteel gebeurt, vanuit hun beroep en ambt, is mijn vordering daarom om Mark Rutte 
en Hugo de Jonge te bestraffen voor dit misdrijf met een hechtenis van ten hoogste een jaar, op grond van het 
bovengenoemd artikel. En ook telkens opnieuw als zij wederom dit artikel overtreden. 

Bovendien is er sprake van beledigende uitlaat door Minister de Jonge over een groep mensen wegens hun 
godsdienst of levensovertuiging en hun medische situatie. 

Artikel 137c van het WvS zegt hierover het volgende : 

1.  Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een 
groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele 
gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie. 
 

2.  Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee 
of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde 
categorie opgelegd. 

Gelet op de zeer grote schaal waarop beledigingen wegens geloof en levensovertuiging momenteel gebeuren, 
vanuit hun beroep en ambt, is mijn vordering daarom om Mark Rutte en Hugo de Jonge te bestraffen voor dit 
misdrijf met een hechtenis van ten hoogste twee jaren, op grond van het bovengenoemd artikel, vanwege de 
grote schaal waarop het optreedt en omdat zij aantoonbaar er een gewoonte van maken. En ook telkens 
opnieuw als zij wederom dit artikel overtreden. 
 
Nadere toelichting : 
 
Minister de Jonge gaat er gemakshalve vanuit dat de gehele bevolking in staat is en welwillend is om 
gevaccineerd te worden. Uitspraken van Minister de Jonge:  
 
Op de persconferentie van 8 maart 2021 letterlijk gezegd: “Ik heb geen begrip, nul begrip voor mensen die zich 
niet willen laten vaccineren.”  
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15 april tijdens debat in antwoord op een vraag van Kamerlid Van Haga: “Een toegangstest wordt nooit 
verplicht, in gen enkele situatie” en “Je hoeft niet naar het theater, je kunt ook een dvd opzetten”. 
3 juli in een interview met nu.nl: "Het heeft iets decadents om te denken dat je kunt bedanken voor het enige 
middel dat ons uit deze crisis helpt, maar tegelijkertijd kunt rekenen op de solidariteit en de bescherming van 
anderen die zich wel laten vaccineren." 
14 augustus op twitter: “De keus tussen wel of niet vaccineren, is eigenlijk kiezen tussen vaccineren of de 
levensgrote kans dat je ziek wordt. (…)” 
10 september op twitter: “(…) vaccinatie is de sleutel waarmee we ons land van het slot halen (…).  
14 september op twitter: “(…) vaccineren is een daad van solidariteit (…)” 
22 september op twitter: “Haal die prik. Doe het voor jezelf, doe het voor je omgeving, doe het om de vrijheid te 
beschermen die we op het virus aan het herwinnen zijn.”  
In een interview met het AD, d.d. 25 september 2021, zegt Hugo de Jonge: “Ik ken duizend goede redenen om 
je te laten vaccineren en nul om het niet te doen.”  
Bij een bezoek aan het Medische Centrum Leeuwarden op 14 oktober : “Ongevaccineerde patiënten houden 
bedden bezet die eigenlijk bedoeld zijn voor anderen”. 
25 oktober 2021 in het AD: “Het is een epidemie van de ongevaccineerden” 

Als gevolg van deze polariserende uitspraken en van de verstrekkende maatregel van de coronapas, worden 
ongevaccineerden gezien als boosdoeners van de maatschappij, als de schuldigen van de vrijheidsbeperkende 
maatregelen. Er is geen enkel begrip voor mensen die zich niet laten vaccineren. Als Minister de Jonge nul 
begrip voor ongevaccineerden heeft, waarom zou de rest van de samenleving begrip voor hen moeten 
opbrengen?  
  
Er wordt ook op geen enkele manier rekening gehouden met het feit dat er mensen zijn die zich niet kunnen 
laten vaccineren. Ook wordt geen rekening gehouden met mensen die een legitieme reden hebben om zich 
niet te willen laten vaccineren. Alle ongevaccineerden worden op één hoop gegooid en al langere tijd weggezet 
als tweederangsburgers; burgers die niet meer volledig meetellen. Zij moeten zich laten testen voordat zij een 
café, een restaurant, een kantine, een cultureel centrum, een museum, de bioscoop, het zwembad, het 
pretpark of de binnensportruimte willen betreden. Hierdoor worden zij gediscrimineerd vanwege hun 
medische status, hun godsdienst, levensovertuiging en hun mening.  
  
De groep mensen die zich nog niet gevaccineerd hebben bestaan o.a. uit mensen die : 
a) zich niet kunnen laten vaccineren, omdat zij een chronische ziekte en/of handicap hebben en van hun 
    behandelaar te horen hebben gekregen dat zij zich beslist niet mogen laten vaccineren; 
b) zich niet durven te laten vaccineren, omdat zij het te risicovol vinden om een vaccin te nemen dat gebaseerd  
     is op een nieuwe technologie die zich nog in een testfase bevindt. Dit zijn allerlei  soorten mensen,  
     waaronder veel jonge mensen die een verwaarloosbaar risico lopen om ernstig ziek te worden bij een  
     infectie met COVID-19. Er zitten alleenstaande moeders en vaders tussen die een reële angst hebben dat als  
     hen wat overkomt hun kind als wees zal achterblijven; 
c) zich niet durven te laten vaccineren, omdat zij na de eerste prik een ernstige allergische reactie   
    ontwikkelden, daarbij lichamelijke schade opliepen, en daarom een tweede vaccinatie niet willen  
    en/of mogen nemen. 
d) vanwege hun godsdienst of levensovertuiging geen vaccin toegediend mogen krijgen. Hier zitten niet alleen  
    zeer strenggelovige mensen tussen. Mijn ervaring is ook dat er mensen tussen zitten die niets tegen vaccins  
    in het algemeen hebben, maar vanwege hun godsdienst/levensovertuiging niet willen dat er gerommeld  
    wordt met hun DNA (dat is hen heilig),  waardoor ze een vaccin dat op gentherapie is gebaseerd niet  
    toegediend mogen krijgen vanwege hun levensovertuiging. 
e) jong zijn en zich wel willen laten vaccineren (vaak alleen om een sociaal leven te kunnen leiden) maar van  
    hun ouders geen toestemming krijgen. Deze jongeren kampen vaak met depressieve  gevoelens door deze 
    tweestrijd binnen families.  
e) zwanger zijn en zich extra zorgen maken om de ongeboren vrucht en geen enkel risico willen lopen.  
    Na verschillende farmaceutische missers, waaronder de Softenon-affaire, is hier ook alle reden toe.  
  
Dit zijn mensen die zich om welke reden dan ook niet willen of kunnen laten vaccineren, maar zij zijn niet per se 
ongezond, onverantwoordelijk of kritisch op de overheid. Vaak verre van dat. Het is mijn ervaring dat het juist 
mensen zijn die heel erg op hun gezondheid letten en zich erg hebben verdiept in de werking en historie van 
vaccins en hun producenten. Door de druk die gezet wordt vanuit de Staat zijn zij sceptisch geworden.  

http://nu.nl/
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 Al deze mensen worden als persoon en als groep gediscrimineerd, omdat zij, anders dan gevaccineerden, niet 
meer op gelijke voet deel kunnen nemen aan de maatschappij. Ze worden uitgesloten. Ze mogen niet meer 
meedoen. Denk aan werknemers die niet meer in de kantine kunnen gaan zitten om hun lunch te nuttigen, de 
ongevaccineerde collega die niet deel kan nemen aan de spontane borrel met zijn collega’s, de jongere die niet 
meer na schooltijd met zijn vrienden naar de McDonalds kan gaan, de bejaarde die geen museum of concert 
kan bezoeken en ook niet meer zo makkelijk een testlocatie kan bezoeken.   
  
Volgens Minister Hugo de Jonge is er geen sprake van een ongelijke behandeling, omdat de testverplichting 
gratis is. Alsof de kosten de enige drempel zijn. Iedereen kan volgens hem terecht in een bioscoop of 
restaurant. De Staat zou het juist mogelijk maken dat iedereen nog kan samenkomen.  
  
Er is echter wel sprake van een ongelijke behandeling, ook al is de testverplichting gratis. Allereerst is het niet 
voor iedereen feitelijk mogelijk om de test te ondergaan. De gratis test die bij de GGD’s wordt afgenomen is 
een invasieve test. Daarbij wordt een wattenstaafje zeer diep in de neus en keel gedrukt. Soms zo diep, dat de 
neus daardoor gaat bloeden. Het is een zeer onprettige test, vooral voor mensen die een fobie hebben tegen 
een ingreep in de neus, of mensen die nasale klachten hebben. Voor deze mensen is de drempel om een 
dergelijke invasieve test te ondergaan erg hoog. De Staat biedt hen geen alternatief door hen een niet-
invasieve test aan te bieden. 
Een niet-invasieve test, in de vorm van een speekseltest, behoort tot de mogelijkheden, maar dergelijke tests 
worden verricht door laboratoria, niet zijnde de GGD, die hiervoor al gauw een bedrag van € 120,- vragen. Voor 
veel mensen is dit veel te veel geld. Niemand heeft dit ervoor over om vervolgens eenmalig naar de bioscoop 
of het restaurant te kunnen. Al deze mensen worden sinds 25 september 2021 gediscrimineerd. Zij voelen zich 
tweederangsburgers. Zij moeten hun vrienden of familie vertellen dat zij niet meekunnen naar de theater-
voorstelling van hun gezamenlijke vriend of vriendin waar ze zo lang naar hadden uitgekeken. Zij kunnen niet 
meer gaan sporten. Sport die ze mogelijk hard nodig hebben voor hun gezondheid. Ook hun kinderen kunnen 
niet meer gaan sporten of naar zwemles, omdat ze niet oud genoeg zijn om zichzelf om te kunnen kleden en 
douchen en hun ouders het sportgebouw niet meer mogen betreden. De Staat doet er gemakzuchtig over, 
maar de gevolgen zijn verschrikkelijk. Niet alleen de ouders zitten thuis. Ook de kinderen zitten thuis.  
 
Daarnaast is alle spontaniteit er compleet vanaf. Mensen die het er wel voor over hebben om een invasieve 
test te ondergaan om deel te nemen aan het sociale leven, kunnen dit onmogelijk doen wanneer hun vrienden 
spontaan besluiten om als groep een café of restaurant te bezoeken. Zij kunnen niet meer spontaan een 
horecagelegenheid betreden. Het kost uren voordat zij op een testlocatie zijn, daar moeten wachten, de uitslag 
hebben en weer terug op hun bestemming zijn. Deze mensen moeten hun activiteiten ver vooruit plannen. Wie 
doet dat nog? Zeker voor studenten is dit een onmogelijke opgave en het alternatief is dat ze dan maar feestjes 
geven in de studentenhuizen zelf (deze werden voorheen aangemerkt als “brandhaarden”). Daarnaast is ook 
voor gevaccineerden een onaangename tweedeling ontstaan. Met andere woorden: de discriminatie heeft 
invloed op allen.  
  
Er zijn talloze voorbeelden van situaties waarin de coronapas tot discriminatie leidt. Mensen kunnen tijdens het 
winkelen niet even een café inlopen om een toilet te bezoeken. Dit is voor vrouwen extra discriminerend, 
omdat zij geen gebruik kunnen maken van de plaskrul op het plein. Zwangere dames moeten bovendien vaker 
naar het toilet en zij hebben vaker de behoefte om uit te rusten. Hoe vreselijk is het voor hen, dat zij nu extra 
worden geraakt? 
  
In de praktijk komt het erop neer dat het recht van deze mensen op het genot en de uitoefening op voet van 
gelijkheid van de fundamentele vrijheden op sociaal en cultureel terrein en op andere terreinen van het 
maatschappelijk leven, teniet wordt gedaan en compleet wordt aangetast.  
  
De coronapas is niet noodzakelijk en de hiervoor geciteerde uitlatingen van Minister de Jonge zijn onnodig 
grievend voor alle mensen die zich niet kunnen, willen, mogen en durven te laten vaccineren. De coronapas is 
niet noodzakelijk, er zijn minder ingrijpende maatregelen mogelijk om de samenleving tegen het virus te 
beschermen en daarbij is inmiddels vastgesteld dat gevaccineerden ook nog even besmettelijk kunnen zijn. Je 
zou na twee jaar zeggen dat er toch een punt is aangebroken dat De Staat het breder trekt en kijkt naar meer 
en andere oplossingen voor het virus dan telkens weer de vrijheidsbenemende maatregelen in te voeren en nu 
zelfs voor een specifieke groep; de ongevaccineerden! Tevens zijn er geen cijfers of metingen voorhanden op 
grond waarvan zou blijken dat het weren van ongevaccineerden in de maatschappij effectief is. Tot slot is het 
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een disproportioneel middel. Om de IC-capaciteit te ontlasten is het niet noodzakelijk om discriminerende 
maatregelen tegen ongevaccineerden te nemen, hen uit te sluiten van de samenleving en een tweedeling in de 
maatschappij te creëren. Vooral nu de vaccinatiegraad zo hoog is. Het gaat om 13% die niet gevaccineerd is. De 
verwachting dat dit percentage zal afnemen is er niet of nauwelijks. De Staat moet accepteren dat er altijd een 
kleine groep mensen zal zijn die zich niet kan, wil, mag of durft te laten vaccineren. Voor hen moet een 
uitzondering gelden. Iedereen is de baas is over zijn eigen lichaam en hieraan valt niet te tornen. Dit grondrecht 
op onaantastbaarheid van het lichaam moet ten allen tijde gerespecteerd worden. Hiervoor verwijs ik ook 
naar de recente uitspraak van het Europese Hof van de Rechten van de Mens dat er nooit sprake mag zijn 
van gedwongen vaccinatie (zie hieronder). 
  
De uitlatingen van Minister de Jonge dienen geen enkel legitiem doel. Het zorgt voor onverdraagzaamheid 
tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Hij, als demissionair minister van Volksgezondheid, weet dit als 
geen ander. Er is al langer een tendens van een tweedeling merkbaar en zijn uitspraken zetten groepen tegen 
elkaar op. Door desondanks dergelijke uitlatingen te doen en te blijven doen, waarbij hij ongevaccineerden als 
groep beledigt en de samenleving munitie geeft en blijft geven om hen als tweederangsburgers weg te zetten, 
heeft hij minst genomen het  voorwaardelijke opzet om anderen aan te zetten tot discriminatie van en haat 
tegen ongevaccineerden. Minister de Jonge aanvaardt door zijn gedrag namelijk bewust de aanmerkelijke kans 
dat gevaccineerden aangezet worden tot discriminatie van en haat tegen ongevaccineerden. 
  
Ik verwijs in dit kader naar een uitspraak van de Hoge Raad van 16 december 2014 (1479), waarin in r.o. 4.4.4. 
is overwogen dat bij de beoordeling of een uitlating onnodig grievend is, indien het gaat om een uitlating door 
een politicus in het kader van het publiek debat, het niet uitsluitend om uitlatingen gaat die aanzetten tot haat 
of geweld of discriminatie, maar ook (vanwege de verantwoordelijkheid van de politicus om te voorkomen dat 
hij uitlatingen verspreidt die strijdig zijn met de wet en met de grondbeginselen van de democratische 
rechtsstaat) om uitlatingen die aanzetten tot onverdraagzaamheid. 
 
Artikel 285 WvS = Bedreiging met de dood  

Dit is het geval indien vaccinatieplicht wordt ingevoerd en het ontaard in gedwongen vaccinatie. 
 
Artikel 289 WvS = opzettelijk en met voorbedachte rade een ander van het leven beroven  
 
Dit is het geval omdat onder het bewind van Mark Rutte en Hugo de Jonge, zonder informed 
consent wordt gevaccineerd en de vaccins door hen ten onrechte als veilig worden aangeprezen. 
Dit is ook het geval indien vaccinatieplicht wordt ingevoerd en het ontaard in gedwongen vaccinatie.  
 
Artikel 307 WvS = dood door schuld 
 
Ik doe aangifte tegen Mark Rutte en Hugo de Jonge van dood door schuld omdat zij willens en wetens hebben 
nagelaten, om naast vaccinatie, andere maatregelen te treffen om het aantal doden door, en ten gevolge van, 
Covid-19 te beperken.  
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Artikel 287 - 294 en 296 WvS = verplichte aangifte tegen misdrijven tegen het leven gericht 
 
Artikel 287 WvS opzettelijk iemand van het leven beroven 
Artikel 289 WvS  opzettelijk en met voorbedachte rade een ander van het leven beroven 
Artikel 294 WvS  opzettelijk iemand tot zelfdoding aanzetten. 
 
Zoals hierboven nader is toegelicht zijn er duidelijke aanwijzingen dat er nano deeltjes in de vaccins zitten,  
als ‘’hulpstoffen’’ die niet in een lichaam thuishoren en schadelijk of dodelijk kunnen zijn. 
 
Ik zal aangifte doen op basis van de artikelen 287,289 en 294 van het Wetboek van Strafecht mocht 
onomstotelijk blijken dat in de Covid-19 vaccins dodelijke hulpstoffen zitten die a) de werking van de 
vaccins verhogen en/of b) zijn toegevoegd om digitale communicatie met het menselijk lichaam mogelijk 
te maken en/of c) onderdeel zijn van een depopulatie strategie. De verantwoordelijke bewindslieden 
die hiervan kennis hebben, bijvoorbeeld via het WEF, en dit achtergehouden hebben voor de bevolking,  
zullen dan voor deze misdaden tegen de mensheid zwaar veroordeeld moeten worden. 
 
Artikel 282 en 160 lid 3 WvS = verplichte aangifte voor wederrechtelijke vrijheidsberoving  
 
Hiervan ga ik aangifte doen in geval de Staat mij oppakt en gevangen neemt vanwege deze aangifte. 
Mijn vertrouwen in de Minister van Justitie Grapperhaus is totaal verdwenen, gelet op de wijze waarop 
hij demonstraties tegen de coronamaatregelen met buitensporig geweld (en romeo’s) liet aanpakken. 
Maar ook vanwege bedreigingen die de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 ontving 
omdat zijn openbaarheid wilden geven over polities die getuigd hebben bij de commissie. Daarbij komt nog 
de verdenkingen van betrokkenheid van medewerkers van zijn ministerie aan duistere praktijken met kinderen. 
En tenslotte de recente ontwikkelingen rondom de arrestatie en rechtsgang van Huig Plug waarbij hij en 
en zijn advocaat niet alle belastende stukken vooraf mochten inzien. Dit valt onder machtsmisbruik. 
 
Artikel 446 t/m 448 boek 7 BW  = Wet geneeskundige behandelovereenkomst = verplicht informed consent  

Met de uitvoering van het Covid-19 vaccinatieprogramma van de rijksoverheid wordt het Wet Geneeskundige 
Behandelovereenkomst (WGBO) zwaar overtreden. 
Op grote schaal zijn en worden mensen gevaccineerd door de GGD's, met de toezegging van Mark Rutte en 
Hugo de Jonge (en uitvoeringsinstanties) dat de vaccins veilig zijn en ''uit en ter na getest'', zonder daarbij toe 
te passen een informed consent door een (huis)arts en zonder raadpleging van het persoonlijk medisch dossier 
door een (huis)arts om mogelijke persoonlijke risico's van het vaccineren te kunnen duiden en overwegen. In 
de wetenschap dat : 
 
a. de Covid-19 vaccins de testfase 3 nog niet hebben afgerond en slechts een ''conditional marketing  
    authorisation'' gekregen hebben voor bestrijding van een pandemie;  
b. de onderzoeken naar de veiligheid van deze vaccins nog steeds gaande zijn in ''real world use'' en pas zijn  
    afgerond in 2023/2024; 
c. de clinical trials geen betrekking gehad hebben op mensen met co-morbiditeiten, immuniteitsproblemen etc; 
d. er nog steeds geen onderzoek loopt naar de invloed van de vaccins op fertiliteit; 
e. de lange termijn effecten van dit nieuw type vaccins nog onbekend is; 
f.  gerenommeerde wetenschappers wereldwijd inmiddels onderzoekresultaten en bewijzen hebben van zeer  
    schadelijke gevolgen voor de gezondheid van dit nieuw type vaccins 
g. zowel de producenten van de vaccins, als de rijksoverheid, geen enkele aansprakelijkheid aanvaart door voor 
    vaccinatieschade; 
h. er nog geen wetenschappelijke onderzoeksresultaten zijn naar balans tussen de mogelijke gezondheidswinst  
    en vaccinatieschade door vaccinatie, per leeftijdsgroep en 
    per doelgroep met bepaalde gezondheidsklachten en -aandoeningen;     
g. er zeer veel ernstige gezondheidsschades en overlijdens optreden ten gevolge van dit nieuw type vaccins,  
    met verwijzing naar de registraties van o.a. Lareb. En ook  verwijzende naar de toename instroom van  
    gevallen bij cardiologie afdelingen en onverklaarbare oversterfte nadat de vaccinaties zijn begonnen. 
 
Mark Rutte en Hugo de Jonge hebben zich publiek als geneeskundig adviseur gedragen in de zin van de WBGO, 
met hun vaccinatiepropaganda en misinformatie over de gezondheidsrisico's van Covid-19 vaccinatie. Zij  
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hebben deze vaccinatiestrategie voorbereid en ingevoerd. De bevolking wordt door hen niet eerlijk, 
transparant en volledig ingelicht over risico's van Covid-19 vaccinatie en ook niet door de uitvoeringsinstanties 
van de Covid-19 vaccinaties, zoals de GGD. 

Mijn vordering is daarom om Mark Rutte en Hugo de Jonge te veroordelen en te bestraffen vanwege 
overtreding van de genoemde artikelen van het Burgerlijk Wetboek, en het aanzetten daartoe van 
uitvoeringinstanties van de Covid-19 vaccinatie, op zeer grote schaal. Er is hier tevens sprake van 
een misdrijf in de zin van artikel 289 van het Wetboek van Strafrecht, namelijk met opzet en voorbedachte  
rade een ander van het leven beroven. 
 
Artikelen 3,3a,4,5,6 en 7 WMWOM  en Verklaring van de Rechten van het Kind 
 
De Covid-19 vaccins hebben alleen een ''conditional marketing authorisation'', hebben nog niet volledig de 
testfase 3 doorlopen en zijn nog niet grootschalig getest op kinderen in clinical trials. Ook zijn in deze tests 
bepaalde groepen kinderen uitgesloten met specifieke gezondheidsklachten en -aandoeningen. 
De Covid-19 vaccins bevinden zich dus nog in testfase. 
 
Mark Rutte en Hugo de Jonge houden zich op geen enkele wijze aan de nationale wetgeving en internationale 
Verklaringen en Verdragen die gaan over medische experimenten met medicijnen, waar uiteraard ook 
vaccinaties onder vallen. Voor het meedoen aan medische experimenten  eist de nationale wetgeving 
toepassing van informed consent en het afsluiten van een verzekering tegen gezondheidsschade ten gevolge 
van het experiment.  Het gaat hier over de Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen. Deze wet is 
gebaseerd op de Verklaring van Helsinki en de Neurenbergcode en bevat (leeftijdsgebonden) beperkingen voor 
wat betreft mensen en kinderen die (nog) niet wilsbekwaam geacht worden om aan medische experimenten 
mee te mogen doen. Dit ter bescherming van het kind en andere wilsonbekwamen.  
 
Deze wet bevat de volgende hier vermeldingswaardige eisen voor deelname aan onderzoeken met 
experimentele medische middelen: 

Artikel 3 : alleen bij minimale risico's en een vergoeding voor deelname aan het onderzoek 
Artikel 3a :criteria voor het stoppen met onderzoek bij onaanvaardbare risico's 
Artikel 4 :  vanaf 16 jaar door mensen die hun belangen kunnen behartigen 
Artikel 5 : vrijheid van deelname 
Artikel 6 : vanaf 16 jaar toegestaan, vanaf 12 jaar alleen met toestemming van ouders 
Artikel 7 : verplichting om aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. 
 
De vaccinatiestrategie voor kinderen jonger dan 16 jaar en andere wilsonbekwamen, gebeurt momenteel in 
strijd met deze Wet en ook met de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst. Zij worden door hun ouders, 
begeleiders en uitvoeringsinstanties tot vaccinatie aangezet met de nog steeds experimentele Covid-19 vaccins. 
De prikbussen bij scholen, waar kinderen zonder ruggenspraak en zonder toestemming van ouders 
gevaccineerd worden, spreken boekdelen.  
 
Een ander voorbeeld zijn de voorbereidingen om zelfs kinderen vanaf 5 jaar te gaan vaccineren op basis van de 
goedkeuring van de EMA (European Medicines Agency) die recent (25-11-2021) is gegeven. Dit in de 
wetenschap dat de EMA zich niet bemoeit met, en rekening houdt met, nationale wetgeving en de Verklaring 
van Geneve, Verklaring van Helsinki, de Neurenberg code en de Verklaring van de Rechten van het Kind. 
Mijn klachten over de transparantie, werkwijze en onafhankelijkheid van de EMA heb ik samengevat  
in bijlage 2. 

De onderzoeken C4591001 en C4591010 naar de veiligheid van het Biontech/Pfizer vaccin zijn (bijvoorbeeld) 
nog steeds ‘’ongoing’’, d.w.z. deze lopen nog. Ze vinden plaats in ‘’real world use’’ (vrij vertaald : kinderen 
wereldwijd worden als proefkonijn gebruikt). En ze zijn nog steeds niet afgerond. De onderzoeken worden pas 
afgerond medio 2023. Kijk maar eens in het  Risk Management Plam van Comirnaty (Biontech/Pfizer vaccin) op 
de website van de EMA, waarvan hieronder een relevant stukje. En ook toepassing van covid-19 vaccinatie op 
kinderen bevindt zich nog steeds in het pedriatric investigation stadium. Zie o.a.: 
https://www.ema.europa.eu/en/news/comirnaty-covid-19-vaccine-ema-recommends-approval-children-aged-5-11 
 

https://www.ema.europa.eu/en/news/comirnaty-covid-19-vaccine-ema-recommends-approval-children-aged-5-11
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EMA : "The safety and efficacy of the vaccine in both children and adults will continue to be monitored closely as 
it is used in vaccination campaigns in EU Member States through the EU pharmacovigilance system and 
ongoing and additional studies conducted by the company and by European authorities." 
 
Hieronder een voorbeeld van informatie van de EMA over het onderzoek C4591001 : 
 

 
 
 
Er is op geen enkele manier wetenschappelijk aangetoond dat kinderen vanaf 5 jaar baat hebben bij het 

vaccineren met Covid-19 vaccins. Dit gelet de gezondheidsrisico's die ik eerder in deze aangifte omschreven 

heb. Het sterftecijfers zonder vaccinatie wordt niet vergeleken met  het sterftecijfer ten gevolge van vaccinatie. 

Onbegrijpelijk, omdat dit wezenlijk is voor de keuze om wel of niet vaccineren. We weten dat een een jaar tijd 

slechts enkele kinderen zijn overleden door Covid-19, en deze hadden zelfs onderliggend lijden. Dit staat 

in de adviezen van de Gezondheidsraad aan het ministerie van VWS. Dus het risico voor kinderen in deze 

leeftijdsgroep om te sterven aan Covid-19 is extreem laag. Dit ligt geheel anders met vaccineren. EMA maakt 

de balans echter heel anders op. Zij vergelijken het aantal kinderen die ziek worden ten gevolge van wel of niet 

vaccineren. Ziek worden is voor kinderen echter helemaal niet relevant omdat kinderen over het algemeen 

milde ziekteverschijnselen krijgen, waar zij niet aan overlijden. Kijk maar eens hier hoe de EMA  tot hun ronduit 

stupide en slecht onderbouwde eindconclusie komen :   
https://www.ema.europa.eu/en/news/comirnaty-covid-19-vaccine-ema-recommends-approval-children-aged-5-11 

 

EMA : "The efficacy of Comirnaty was calculated in almost 2,000 children from 5 to 11 years of age who had no 

sign of previous infection. These children received either the vaccine or a placebo (a dummy injection). Of the 

1,305 children receiving the vaccine, three developed COVID-19 compared with 16 out of the 663 children  who 

received placebo.'The most common side effects in children aged 5 to 11 are similar to those in people aged 12 

and above. They include pain at the injection site, tiredness, headache, redness and swelling at the site of 

injection, muscle pain and chills. These effects are usually mild or moderate and improve within a few days of  

vaccination.  The CHMP therefore concluded that the benefits of Comirnaty in children aged 5 to 11 outweigh 

the risks, particularly in those with conditions  that increase the risk of severe Covid-19 

 

https://www.ema.europa.eu/en/glossary/efficacy
https://www.ema.europa.eu/en/glossary/pharmacovigilance
https://www.ema.europa.eu/en/news/comirnaty-covid-19-vaccine-ema-recommends-approval-children-aged-5-11
https://www.ema.europa.eu/en/glossary/efficacy
https://www.ema.europa.eu/en/glossary/chmp
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Geert van de Bossche legt in de onderstaande persconferentie uit waarom kinderen juist NIET gevaccineerd 
mogen worden met deze Covid-19 vaccins. Kinderen zijn van nature goed beschermd tegen heel veel 
virussen en ook tegen (varianten van) coronavirussen door hun nog goed werkend aangeboren 
immuunsysteem. Door te vaccineren wordt de werking van dit immuunsysteem belemmerd, het wordt als 
het ware weggedrukt. Daarmee  zijn kinderen veel minder beschermd tegen allerhande andere ziekten. 
Uitgaande hiervan is het vaccineren met Covid-19 vaccins van deze leeftijdsgroep een misdaad tegen 
kinderen : 
https://www.youtube.com/watch?v=GDLyWt7LA_c 
  
Er is mijn inziens sprake van op grove wijze handelen in strijd met de rechten en belangen van het kind. 
 
Mark Rutte en Hugo de Jonge zijn aanstichters van de overtredingen van deze wet en handelen in strijd met de 
Rechten van het Kind en nationale wetgeving m.b.t. medisch wetenschappelijke experimenten met kinderen 
en overige relevante internationale Verklaringen en Verdragen. 
 
Mijn vordering is daarom om Mark Rutte en Hugo de Jonge te veroordelen en te bestraffen vanwege het 
aanzetten van ouders, begeleiders en de uitvoeringsinstanties van Covid-19 vaccinatie tot overtreding van de 
bovengenoemde wet en de Rechten van het kind, op zeer grote schaal.  
 
 
IN DEZE AANGIFTE BEROEP IK MIJ OP DE VOLGENDE INTERNATIONALE VERKLARINGEN EN VERDRAGEN  
 
N.B. Deze staan boven nationale wetgeving en behoren in de nationale wetgeving te zijn verwerkt. 

1. Declaration of Geneva (2017) 
2. Declaration of Helsinki 
3. Declaration rights of the child 
4. Convention of Aarhus 
 
 
Declaration of Geneva (2017) 
In de context van de vaccinatie en medische behandeling wil ik wijzen op de volgende verplichtingen  
van een (huis)arts : 
1. I SOLEMNLY PLEDGE to dedicate my life to the service of humanity; 
2. THE HEALTH AND WELL-BEING OF MY PATIENT will be my first consideration; 
3. I WILL RESPECT the autonomy and dignity of my patient; 
4. I WILL MAINTAIN the utmost respect for human life; 
5. I WILL PRACTISE my profession with conscience and dignity and in accordance with good medical practice; 
6. I WILL SHARE my medical knowledge for the benefit of the patient and the advancement of healthcare; 
7. I WILL NOT USE my medical knowledge to violate human rights and civil liberties, even under threat; 

 
In geval van vaccinatieplicht is er, in geval artsen hieraan meewerken, sprake van handelen in strijd met de 
derde en zevende regel. En wellicht ook met de tweede, vierde, vijfde en zesde regel. Van de zesde regel, de 
verplichting voor artsen om medische kennis te delen ten behoeve van hun patiënten en de bevordering van de 
gezondheidszorg, is weinig terechtgekomen bij de vaccinatiecampagne. Omdat de huisartsen omzeild werden 
en er massaal gevaccineerd werd bij de GGD’s. 
 
Decalration of Helsinki 
Gelet op het feit dat de Covid-19 vaccins nog niet volledig getest zijn en de wereldwijde studie pas in 2023 
afgerond wordt, constateer ik meerdere overtredingen van de verklaring, o.a. de regels over informed 
consent (artikel 25 t/m 30 van de Verklaring. Een statement of ethical consideration waaar artikel 22 om 
vraagt heb ik bij de covid-19 vaccins nog niet gezien. En bij kwetsbare groepen en personen worden niet  
de nodige voorzichtigheid betracht, zoals artikel 20 voorschrift, maar zij zijn als eerste aan de beurt bij 
vaccinatie. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GDLyWt7LA_c
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Convention of Aarhus 
Op 30 maart 2020 is de ‘’Tijdelijk regeling afwijkende behandeling vergunningsaanvragen gentherapie 
in verband met bestrijding covid-19’’ in werking getreden: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2020/03/30/bijlage-1-spoedregeling-ggo-i-v-m-coronavirus 
Met deze regeling heeft de Staat o.a. de inspraak van burgers willen omzijlen. Terwijl juist dit het belangrijkse 
doel is van het Verdrag van Aarhus. Dit verdrag is bovendien bindend voor Nederland en veel andere Europese 
landen. De Staat heeft de strijdigheid van artikel 9 van het verdrag (2001/18/EG) gelegitimeerd met artikel  
9.2.2.6 van de Wet Milieubeheer. Maar dat is nationale wetgeving. En het Verdrag van Aarhus is international 
regelgeving die boven nationale regelgeving staat. Kortom, er is in strijd gehandeld met dit internationale 
verdrag. Maar er is meer gebeurd ! In de vaccinatiecampagne van VWS, onder leiding van demissionair 
minister Hugo de Jonge, zijn de vaccins nooit meer gentherapie genoemd. De gemiddelde burger is geheel niet 
op de hoogte gebracht dat de Covid-19 vaccins (mRNA en vectors) onder gentherapie vallen en daarmee 
genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) in het milieu gebracht worden. In dat men hiertegen in verweer 
had moeten kunnen gaan. Door de vergunningsplicht schrappen kon deze hindernis handig uit de weg geruimd 
worden en kon de inspraak verlegd worden nadat de feiten al gepleegd waren. Feitelijk is nu elke person die 
een Covid-19 vaccin gehad heeft, een ggo die in het milieu terecht gekomen is. Omdat het immuunsysteem zelf 
spike-eiwitten produceert die in het milieu terechtkomen of via bloedbanken verspreid worden. Het immuun-
systeem van gevaccineerden werkt ook anders na vaccinatie als van ongevaccineerden. Welk effect dat heeft 
op de ontwikkeling van alle andere pathogenen in ons lichaam (op termijn) is nooit onderzocht. Er is helemaal 
aan voorbij gegaan. 
 
Handvest EVRM / EVRM 
https://www.europa-nu.nl/id/vh7dovyjhuzi/handvest_van_de_grondrechten  en 
https://ecer.minbuza.nl/ecer/eu-essentieel/handvest-grondrechten 
In deze laatste link wordt ook doorverwezen naar de artikelen van het EVRM  
 
De volgende artikelen van het Handvest worden geschonden met de coronatoegangsbewijs, 2G en 
vaccinatiedwang : 1,2,3,6,7,8,10,11,12,15,20,21,22,24 
 
Universele Rechten van de Mens 
https://mensenrechten.nl/nl/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens  
Alle landen van de Verenigde Naties hebben de verklaring van de Universele Rechten van de Mens hebben 
ondertekend. De volgende artikelen worden geschonden met de coronatoegangpas, 2G en vaccinatiedwang : 
3,5,7,18,19,20,23,27,30 
 
Een zekere inperking van grond- en mensenrechten is mogelijk, om reden van de volksgezondheid, ter 
bestrijding van een pandemie. Daarbij moet echter rekening gehouden worden met proportionaliteit en 
subsidiariteit en deze inperkingen mogen alleen gelden zolang dat noodzakelijk is, om reden van de 
volksgezondheid. 
 
Ik doe aangifte tegen hun disproportionele schendingen van grond- en mensenrechten en het ook geen 
rekening houden met subsidiariteit. Daarnaast bestaat bij mij gerede twijfel of bepaalde schendingen slechts 
van tijdelijke aard zijn. Zij hebben namelijk wet- en regelgeving voorbereid en ingevoerd die o.a. : 
 
1. leidt tot discriminatie en uitsluiting van een specifieke groep in de samenleving en het aanzetten van 
    anderen daartoe, met gerede twijfel aan de tijdelijke aard; 
2. het recht op geweten, eigen gedachten, levensovertuiging en geloof schendt, met gerede twijfel aan de  
    tijdelijke aard; 
3. de privacy van burgers ernstig schendt, met gerede twijfel aan de tijdelijke aard. 
 
Artikel 1 Grondwet en artikel 4 EVRM  
 
Artikel 1 van de Nederlandse grondwet zegt het volgende over deze kwestie : 
 
"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens 
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,  
geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2020/03/30/bijlage-1-spoedregeling-ggo-i-v-m-coronavirus
https://www.europa-nu.nl/id/vh7dovyjhuzi/handvest_van_de_grondrechten
https://ecer.minbuza.nl/ecer/eu-essentieel/handvest-grondrechten
https://ecer.minbuza.nl/ecer/eu-essentieel/handvest-grondrechten
https://mensenrechten.nl/nl/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens
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Er staat uitdrukkelijk dat discriminatie niet toegestaan is op basis van levensovertuiging. Veel van de niet 
gevaccineerden, willen niet met middelen gevaccineerd worden die gebruik maken van gentechnologie, op 
basis van hun levensovertuiging. Bovendien staat er ''op welke grond dan ook''. Daarmee wordt discriminatie 
uit oogpunt van volksgezondheid uitgesloten als reden voor discriminatie en uitsluiting van bevolkingsgroepen.  
 
De schendig van grond- en mensenrechten gebeurt momenteel op mondiale schaal. De coronatoegangsbewijs 
(green pass) en 2G wordt ook in andere Europese landen toegepast. In Oostenrijk is zelfs een lockdown 
uitgevaardigd voor (alleen) niet gevaccineerden. In Australië zijn de meest vergaande maatregelen genomen 
en vinden momenteel zelfs voorbereidingen plaats om niet gevaccineerden onder te brengen in kampen. 
 
Voor een uitgebreide onderbouwing van de schending van grond- en mensenrechten, en beoordeling van de 
proportionaliteit en subsidiariteit, verwijs ik u ook naar het bijlage 5 van deze aangifte. Dit document is ook 
gestuurd naar de Europese Ombudsman, enkele leden van het Europese parlement, de voorzitter van de 
Europese Commissie en het College van de Rechten van de Mens. 
 
 
TENSLOTTE 
 
Ik verzoek u om deze aangifte in behandeling te nemen en Mark Rutte en Hugo de Jonge strafrechtelijk te 
vervolgen voor landsverraad, misdrijven, overtredingen van de wet en schendingen van internationale 
Verklaringen en Verdragen, en het aanzetten van anderen daartoe. 
 
Ik zal ook aangifte doen tegen de Staat als er wetgeving wordt ingevoerd waardoor ongevaccineerden de 
toegang tot werk, uitkering en winkels met levensmiddelen wordt verboden. 
 
Ik ben overigens niet de enige die aangifte gedaan heeft tegen Hugo de Jonge. Wybren van Haga en Pedro 
en Jade Kuit gingen mij o.a. voor : 
 
https://www.npo3.nl/zien-wybren-van-haga-doet-aangifte-tegen-hugo-de-jonge/08-11-2021/WO_POWN_16684867 
 
https://www.ad.nl/alphen/alphense-vader-en-dochter-doen-aangifte-tegen-minister-de-jonge-om-dood-door-
schuld~a1bc58cc/ 
 

Daarnaast heeft de BPOC 2020 een aanklacht liggen bij het Internationaal Strafhof in den Haag 
https://bpoc2020.nl/2021/06/25/bpoc2020-bundelt-krachten-met-advocaten-in-noorwegen-denemarken-polen-zweden-

slowakije-en-de-vs-in-aanklacht-bij-icc/ 
 
 
Gelet op het feit dat De Staat in Den Haag zetelt, en het nationaal belang van deze aangifte, is deze aangifte 
rechtstreeks bij het Openbaar Ministerie gedaan in Den Haag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
ing. E.J. Kuijper 
Seringenstraat 36 
6591SC Gennep 
 
 
“WE MOETEN BEGINNEN OM MET DEZE WAANZIN TE STOPPEN, VOOR HET TE LAAT IS” 
 
 

‘’We warned that one day you would not be able to control what you have created, 

   THAT DAY IS HERE’’     

 

 Citaat Chief Arvol looking Horse 

https://www.npo3.nl/zien-wybren-van-haga-doet-aangifte-tegen-hugo-de-jonge/08-11-2021/WO_POWN_16684867
https://www.ad.nl/alphen/alphense-vader-en-dochter-doen-aangifte-tegen-minister-de-jonge-om-dood-door-schuld~a1bc58cc/
https://www.ad.nl/alphen/alphense-vader-en-dochter-doen-aangifte-tegen-minister-de-jonge-om-dood-door-schuld~a1bc58cc/
https://bpoc2020.nl/2021/06/25/bpoc2020-bundelt-krachten-met-advocaten-in-noorwegen-denemarken-polen-zweden-slowakije-en-de-vs-in-aanklacht-bij-icc/
https://bpoc2020.nl/2021/06/25/bpoc2020-bundelt-krachten-met-advocaten-in-noorwegen-denemarken-polen-zweden-slowakije-en-de-vs-in-aanklacht-bij-icc/
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BIJLAGEN BIJ DEZE AANGIFTE : 
 
1. Overzicht van (Nederlandse) politici betrokken bij het World Economic Forum (WEF) 
2. Mijn klachten over de transparantie, werkwijze en onafhankelijkheid van de EMA 
3. PCR testen 
4. 8 predictions of 2030 van het WEF 
5. Complaints against violation of fundamental human rights with greenpass – 2G 
6. Artikel : ‘’Wetenschappers waarschuwen voor nieuwe digitale identiteit’’ 
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BIJLAGE 1  :  Overzicht van (Nederlandse) politici betrokken bij het World Economic Forum (WEF) 
 

Bill & Melinda Gates – Strategic Foundation Agenda Contributor | World Economic Forum 

Ursula von der Leyen - Chairman European Commission - member of the Board of Trustees  |  

World Economic Forum 

George Soros Agenda Contributor | World Economic Forum 
Dan Andrews – Agenda Contributor | World Economic (Australia) 
Sheila Warren – Agenda Contributor | World Economic Forum 
 
Mark Rutte – Agenda Contributor | World Economic Forum 

Sigrid Kaag – Agenda Contributor | World Economic Forum 

Feike Sybesma – Agenda Contributor | World Economic Forum 

Christine Lagarde – Agenda Contributor | World Economic Forum 

Laurence D. Fink – Agenda Contributor | World Economic Forum) 

Sharon Dijksma | World Economic Forum 
Hugo de Jonge | World Economic Forum 
Bruno Bruins | World Economic Forum 
Dirk-Jan Omtzigt | World Economic Forum (broer van Pieter Omtzigt) 
Wopke Hoekstra | World Economic Forum 
Lilianne Ploumen | World Economic Forum 
Carola Schouten | World Economic Forum <——-Christen Unie 
Ingrid Van Engelshoven | WEF | Women Economic Forum 
Femke Halsema | World Economic Forum 
Ferdinand Grapperhaus | World Economic Forum (zoon van minister Grapperhaus) 
 
Angela Merkel | World Economic Forum 
Mark Zuckerberg | World Economic Forum 
Emmanuel Macron | World Economic Forum 
Jacinda Ardern | World Economic Forum (Nieuw Zeeland) 
Danny Rothschild | World Economic Forum 
 
Sympathisanten depopulatieagenda: 
Corinne Ellemeet (speciaal ouderen en abortuspil) 
Jesse Klaver (klimaathype) 
Kathaleine Buitenweg (Davosbezoekster) 
 
DAVID ROCKEFELLER FELLOW 
Rob Jetten, Parliamentary Leader, D66 (Democrats 66); Member of Parliament, The Hague 
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BIJLAGE 2 : Mijn klachten over de transparantie, werkwijze en onafhankelijkheid van de EMA. 
 
 

1. Er is geen onafhankelijk toezicht op de EMA. Zij zijn niet geaccrediteerd. M.a.w. er is geen deskundige 

onafhankelijke organisatie die hen audit en hun verrichten controleert. Dit is essentieel voor een 

keuringsinstantie als de EMA omdat zij financieel afhankelijk  zijn van, en vervlochten zijn met, de 

producenten van de vaccins en andere medicijnen die zij keuren. Hieruit ontstaan namelijk 

belangenverstrengelingen en -conflicten. Dit kan ten koste gaan van de kwaliteit en de veiligheid van 

de vaccins en de gezondheid van de gebruikers van de vaccins. 

 

2. De EMA vermeldt in hun (voorwaardelijke) goedkeuringen van vaccins niet of er ook rekening 

gehouden is met, of geadviseerd wordt  om rekening te houden met, de nationale wetgeving de 

internationale Verklaringen en Verdragen zoals a) the Declaration of Geneva (the modern Hippocratic 

Oath),b) the Declaration of Helsinki (principles of medical research) c) Declaration rights of the child, 

d) Neurenberg code en e) Convention of Aarhus. Dit zou toegevoegd moeten worden als disclaimer bij 

elke goedkeuring van de EMA 

3. De EMA vermeld bij hun (voorwaardelijke) goedkeuringen van vaccins niet welke doelgroepen 
wel/niet hebben deelgenomen aan de clinical trials. Zij zouden een waarschuwing moeten opnemen 
en randvoorwaarden voor het gebruik van een vaccin bij doelgroepen waarop het vaccin nog niet is 
getest.  Wat houdt anders die voorwaardelijkheid in ? Bij voorbeeld het Biontech/Pfizer vaccin was 
niet beproefd op mensen met comorbiditeiten in de clinical trials. 
 

4. De EMA heeft de gezondheidswinst van de Covid-19 vaccins bepaald door te vergelijken hoeveel 
mensen er ziek worden, met en zonder vaccinatie. Dit is echter maar een enkel aspect. Veel 
significanter is de bepaling 
van de verhouding : gezondheidswinst/gezondheidsverlies door vaccinatie. Die zou moeten worden 
bepaald door de kans op overlijden aan de ziekte te vergelijken met de kans op overlijden ten gevolge 
van vaccinatie. Vooral bij leeftijds- en doelgroepen die slechts milde ziekteklachten ontwikkelen is dit 
vergelijk veel belangrijker voor de keuze of men zich laat vaccineren.  
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BIJLAGE 3 : PCR testen 
 
Het instrument om deze collectieve angstpandemie te onderhouden is totale misinformatie over wat besmetting is en 
wat een positief PCR testresultaat nu werkelijk betekent.  
 
In de gedachten van de bevolking, politici en veel "experts" betekent besmet zijn en het hebben van een positieve PCR 
testuitslag dat je Covid-19 hebt. Inmiddels is dat ook zo beschreven door de Amerikaanse CDC, zie onder ‘’case 
classification’’: https://ndc.services.cdc.gov/case-definitions/coronavirus-disease-2019-2021/ 
 
Verder naast de waarheid kun je echter niet zitten. Het overgedragen virus is pas gevaarlijk als je er door geïnfecteerd 
bent geraakt. D.w.z. het virus is er in geslaagd om je cellen binnen te dringen en zich in je lichaam te vermenigvuldigen. 
Pas dan ontstaan ziekteverschijnselen en wordt je gevaarlijk voor anderen omdat je pas dan veel virussen uitstoot. 
Kijk maar een hoe besmetting en infectie zijn gedefinieerd in de Wet Publiek Gezondheid bij artikel 1 onder l en m. 
 
De PCR test is echter geen enkel bewijs dat je geïnfecteerd bent. Hoogstens een indicatie. Er is echter altijd een  
aanvullend lichamelijk onderzoek nodig. De uitvinder van deze test, Kary Mullis heeft ook aangegeven dat er geen 
diagnose mogelijk is met een PCR-test, zie  : https://www.youtube.com/watch?v=iWOJKuSKw5c 
 
Dit staat ook op de verpakkingen van deze test en werd ook aan mij bevestig door de leverancier Roche 
in een email, zie onderdaan in deze bijlage. 
 
De PCR test kan namelijk geen onderscheid maken tussen actieve intacte virussen en brokstukken van virussen van een 
eerder doorgemaakte infectie of brokstukken die ontstaan zijn nadat de virusssen (meteen) vernietigd werden door ons 
aangeboren immuunsysteem. Luister in dit verband ook naar virologe Marion Koopmans van het OMT en gezondheidsraad 
die dit uiteindelijk ook toegeeft (ook zij haalt overigens de termen besmetting en infectie door elkaar) : 
https://www.youtube.com/watch?v=flsF7trvq2c 
 
Mensen die een Covid-19 infectie hebben, en echt ziek zijn, laten vaak al bij amplificatiewaarden (Ct waarden) van 11 tot 20 
een positief testresultaat laten zien. De PCR testen worden echter uitgevoerd met veel hogere Ct waarden, namelijk vanaf 
30 tot ver boven de 40. Met deze veel te hoog ingestelde gevoeligheid van de test krijg je al een positief testresultaat als er  
enkele virusdeeltjes in je lichaam zijn opgespoord. Dit is een hoeveelheid die normaliter niet in staat is om een infectie 
te veroorzaken. Daarbij komt ook nog eens dat bij een toepassing van Ct = 35 of hoger tot wel 97%  fout positieve 
testuitslagen ontstaan !. Zie : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32442256/ 
Toepassing van zo hoge Ct waarden geeft een totaal verkeerd beeld over hoeveel mensen Covid-19 hebben. 
Let op : dit is de situatie hoe we wereldwijd de PCR test gebruiken en interpreteren! 
 
Ook de WHO geeft aan dat de mate waarin een geteste persoon virussen uitstoot omgekeerd evenredig is met Ct waarde 
die gebruikt wordt : https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05 
 
“The cycle threshold (Ct) needed to detect virus is inversely proportional to the patient’s viral load.’’ 
 
Rechtbanken in Portugal en Oostenrijk hebben uitgesproken, op basis van o.a. het bovenvermelde wetenschappelijk 
onderzoek, dat het geen zin heeft, en ook  geen betrouwbaar resultaat meer te verwachten is, als men meet met hogere 
Ct waarden dan 24 of 25, zie  : 
http://www.verwaltungsgericht.wien.gv.at/Content.Node/rechtsprechung/103-048-3227-2021.pdf 

https://www.manilatimes.net/2021/02/27/opinion/columnists/topanalysis/historic-portuguese-ruling-on-pcr-test-

germans-holding-an-inquiry/845714 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?OpenDocument 

https://ndc.services.cdc.gov/case-definitions/coronavirus-disease-2019-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=iWOJKuSKw5c
https://www.youtube.com/watch?v=flsF7trvq2c
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32442256/
https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05
http://www.verwaltungsgericht.wien.gv.at/Content.Node/rechtsprechung/103-048-3227-2021.pdf
https://www.manilatimes.net/2021/02/27/opinion/columnists/topanalysis/historic-portuguese-ruling-on-pcr-test-germans-holding-an-inquiry/845714
https://www.manilatimes.net/2021/02/27/opinion/columnists/topanalysis/historic-portuguese-ruling-on-pcr-test-germans-holding-an-inquiry/845714
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?OpenDocument
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Er wordt met een hoge Ct waarde getest om te onderzoeken hoe ver het virus zich heeft verspreid. Dit is vooral 
interessant voor virologen en epidemiologen. En ook nog eens met een zeer forse foutmarge. Maar er wordt  
op deze manier NIET getest hoeveel mensen geïnfecteerd en Covid-19 hebben. Want dat zijn er logischerwijs veel minder.  
Zo komen we ook niet te weten op welke plaatsen de meeste infectie-overdracht ontstaat. Erg jammer, en volgens velen 
onacceptabel, want juist dat is relevant voor de bevolking. 
 
Om de ernst van de pandemie te kunnen benadrukken en mensen bang te  houden komen daarom bijna alleen virologen 
en epidemiologen aan het woord. En nauwelijks immunologen en artsen. En daarom zien we dan ook dat het altijd weer 
gaat over corona-maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen i.p.v. over maatregelen om de 
infectieoverdracht te reduceren. Zoals bijvoorbeeld door gezonder te leven en de hoeveelheid virussen in binnenruimten te 
beperken. Bijvoorbeeld door voldoende luchtverversing, luchtfiltering en beperking van het aantal personen in een 
binnenruimte. 
 
Wat we hieruit moeten concluderen is dat verkeerd gebruikte PCR testen bewust ook als instrument worden ingezet om 
de wereldbevolking angstig te maken. En bij mensen die permanent angstig zijn werkt het immuunsysteem slechter. 
En dit past allemaal uiterst goed in het plan om iedereen aan het vaccin te krijgen. 
 
Al in 2016 zijn door de WHO afspraken gemaakt met alle landen dat zij de richtlijnen van de WHO volgen. Het toepassen 
van PCR testen met Ct waarden tot wel 40 of zelf 50 is door de Duitser Christian Drosten ingebracht bij de WHO. Hij vind dat 
de PCR test wel voor diagnose kan worden ingezet, in tegenstelling tot de uitvinder van de test.  
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Van: Bosschieter, Marion <marion.bosschieter@roche.com> 

Date: wo 19 mei 2021 09:23 

Subject: Bijsluiter COVID zelftest 

To: <edkuijper.advies@gmail.com> 

Geachte heer Kuijper, 

Ik heb uw mail betreffende de bijsluiter doorgestuurd naar onze global organisatie en hierop het volgende antwoord 

ontvangen. 

You are fully correct that RT-PCR positivity does not equal to "infectivity", and that a positive RT-PCR result (especially if the 

Ct value is very high) could also result from persisting RNA fragments in the sample.  

With that said, in the current situation, international health authorities continue to consider RT-PCR as a valid, if not 

prefered, method for SARS-CoV-2 diagnosis [1-3]. More importantly, antigen test providers are required to evaluate their 

antigen test performances against RT-PCR methods [4-5].  

We have consciously chosen the wording in the IFU to be fully transparent with the country authorities and our customers, 

so that informed users like you could get the most information from our package inserts. Should you require more detailed, 

Ct-stratified performance data please don't hesitate to let us know.   

1. WHO Diagnostic testing for SARS-CoV-2: Interim guidance 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334254/WHO-2019-nCoV-laboratory-2020.6-

eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

2. RIVM  

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#diagnostiek 

3. US CDC 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/testing-overview.html#TestingInfection 

4. WHO Antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays: Interim guidance 

https://www.who.int/publications/i/item/antigen-detection-in-the-diagnosis-of-sars-cov-2infection-using-rapid-

immunoassays 

5. US FDA 

https://www.fda.gov/media/137907/download 

 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet / kind regards,  

  

Marion Bosschieter-Lust 
Product Manager SARS-CoV-2 Rapid Tests  
Sales Application Specialist Serology 
Aanwezig ma t/m do 
  

Roche Diagnostics Nederland BV 

Centralized Diagnostics  

Transistorstraat 41  

1322 CK Almere The Netherlands 
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BIJLAGE 4  :  8 predictions of 2030 van het WEF 
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COVID-19: What you need to know about the coronavirus pandemic on 12 

July 

12 Jul 2021 

 

More on the agenda  

For more information, watch sessions on the Global Economic Outlook, the Global Science 

Outlook and The Future of Consumption from our Annual Meeting 2017.  

As Brexit and Donald Trumpâ�™s victory show, predicting even the immediate future is no 

easy feat. When it comes to what our world will look like in the medium-term â�“ how we 

will organise our cities, where we will get our power from, what we will eat, what it will 

mean to be a refugee â�“ it gets even trickier. But imagining the societies of tomorrow can 

give us a fresh perspective on the challenges and opportunities of today. 

We asked experts from our Global Future Councils for their take on the world in 2030, and 

these are the results, from the death of shopping to the resurgence of the nation state. 

1. All products will have become services. â�œI don't own anything. I don't own a car. I 

don't own a house. I don't own any appliances or any clothes,â€ • writes Danish MP Ida 

Auken. Shopping is a distant memory in the city of 2030, whose inhabitants have cracked 

clean energy and borrow what they need on demand. It sounds utopian, until she mentions 

that her every move is tracked and outside the city live swathes of discontents, the ultimate 

depiction of a society split in two. 

 

2. There is a global price on carbon. China took the lead in 2017 with a market for trading 

the right to emit a tonne of CO2, setting the world on a path towards a single carbon price and 

a powerful incentive to ditch fossil fuels, predicts Jane Burston, Head of Climate and 

Environment at the UKâ�™s National Physical Laboratory. Europe, meanwhile, found itself 

at the centre of the trade in cheap, efficient solar panels, as prices for renewables fell sharply. 

 

3. US dominance is over. We have a handful of global powers. Nation states will have 

staged a comeback, writes Robert Muggah, Research Director at the IgarapÃ© Institute. 

Instead of a single force, a handful of countries â�“ the U.S., Russia, China, Germany, India 

and Japan chief among them â�“ show semi-imperial tendencies. However, at the same time, 

the role of the state is threatened by trends including the rise of cities and the spread of online 

identities, 

 

Image: REUTERS/Francois Lenoir  
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4. Farewell hospital, hello home-spital. Technology will have further disrupted disease, 

writes Melanie Walker, a medical doctor and World Bank advisor. The hospital as we know it 

will be on its way out, with fewer accidents thanks to self-driving cars and great strides in 

preventive and personalised medicine. Scalpels and organ donors are out, tiny robotic tubes 

and bio-printed organs are in. 

5. We are eating much less meat. Rather like our grandparents, we will treat meat as a treat 

rather than a staple, writes Tim Benton, Professor of Population Ecology at the University of 

Leeds, UK. It wonâ�™t be big agriculture or little artisan producers that win, but rather a 

combination of the two, with convenience food redesigned to be healthier and less harmful to 

the environment. 

6. Todayâ�™s Syrian refugees, 2030â�™s CEOs. Highly educated Syrian refugees will 

have come of age by 2030, making the case for the economic integration of those who have 

been forced to flee conflict. The world needs to be better prepared for populations on the 

move, writes Lorna Solis, Founder and CEO of the NGO Blue Rose Compass, as climate 

change will have displaced 1 billion people. 

Image: REUTERS/Muhammad Hamed  

7. The values that built the West will have been tested to breaking point. We forget the 

checks and balances that bolster our democracies at our peril, writes Kenneth Roth, Executive 

Director of Human Rights Watch. 

8. â�œBy the 2030s, we'll be ready to move humans toward the Red Planet.â€ • 

Whatâ�™s more, once we get there, weâ�™ll probably discover evidence of alien life, 

writes Ellen Stofan, Chief Scientist at NASA. Big science will help us to answer big questions 

about life on earth, as well as opening up practical applications for space technology. 

 

Image: REUTERS/Jim Urquhart  
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BIJLAGE 5 :  Complaints against violation of fundamental human rights with greenpass - 2G 
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Médiateur européen                                                         14 November 2021 

1 avenue du Président Robert Schuman          

CS 30403                                                                                             ing. E.J. Kuijper 

F-67001 Strasbourg Cedex                                                             Seringenstraat 36 
                                                                                                              6591SC Gennep (NL) 

Dear European Ombudsman,                          

 

I am a citizen of the Netherlands. With this letter I am using my right, as any citizen of the 

Union and any natural or legal person residing or having its registered office in a Member 

State, to refer to the European Ombudsman cases of maladministration in the activities of the 

institutions, bodies, offices or agencies of the Union, with the exception of the Court of 

Justice of the European Union acting in its judicial role (article 43 of the “charter of 

fundamental rights of the European Union’’, 2012/C 326/02).  

 

First : it is clear that we all want a solution for the Covid-19 pandemic. The member states of 

the European Union (EU) think that the Covid-19 vaccines are the only solution. And that it is 

possible to defeat the virus with these vaccines in combination with other measures. They 

mandatory drastic measures, change laws in high speed and forcing all citizen to get 

vaccinated.  

But in the attempts to reach the desired goal, things gone terrible wrong. 

Unfortunately not only in the EU, but worldwide. Human fundamental 

rights are violated on a very large scale. Ethical aspects are not taken into 

account anymore.  

This letter is about my complaints against the European Parliament, European 

Commission and the European Medicines Agency (EMA). And also against the Dutch 

government.  These are complaints about : 

 

1. the way the Dutch government and other the member states practice the European  

    green pass,  is not in line with art. 6 ,7 and 11 of EU 2021/953. The measures are not    

    proportional and discriminating. They also violate  a number of  other human  

    fundamental rights with this green pass (see chapter 3 of this letter). 

 

    Art. 6  “Member States may, in accordance with Union law, limit the fundamental right of free 
     movement on grounds of public health. Any restrictions to the free movement of persons within  
     the Union that are put in place to limit the spread of SARS-CoV-2 should be based on specific and  
     limited public interest grounds, namely the safeguarding of public health as emphasised by  
     Recommendation (EU) 2020/1475. It is necessary for such limitations to be applied in accordance  
     with the general principles of Union law, in particular proportionality and non-discrimination. Any  
     measures taken should therefore be strictly limited in scope and time, in line with the efforts to  
     restore free movement within the Union, and should not extend beyond what is strictly necessary 
      to safeguard public health.” 
 
     Art. 7 “The free movement of persons who, according to sound scientific evidence, do not pose a  
     significant risk to public health, for example because they are immune to and cannot transmit  
     SARS-CoV-2, should not be restricted, as such restrictions would not be necessary to achieve the  
     objective of safeguarding public health. Where the epidemiological situation allows, such persons      
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     should not be subject to additional restrictions to free movement linked to the COVID-19  
     pandemic, such as travel-related testing for SARS-CoV-2 infection or travel-related quarantine or  
     self-isolation, unless such additional restrictions are, based on the latest available scientific  
     evidence and in line with the precautionary principle, necessary and proportionate for the  
     purpose of safeguarding public health, and non-discriminatory. 
 
     Art. 11  “non-discriminatory digital certificates’’ 

 

2. the introduction of 2G measures’, and underlying national laws, are also not in line 

    with  art. 6,7 and 11 of EU 2021/953. There is no doubt that this measure violating the  

    human fundamental right of non-discrimination and also other human fundamental  

    rights. 

 

3. the regulation EU 2021/953 does not take in account the other human fundamental 

   rights than non-discrimination that are being violated with the green pass (and 2G). 

4. the Covid-19 tests and green pass of EU 2021/953 are based on false test methods and  

    false assumptions. The PCR test is not capable to differentiate between an active virus  

    and a destroyed part of a virus from the past that is no more dangerous. People that  

    are infected are spreading the virus, but PCR  test is not capable to prove an Covid-19  

    infection. They are only an reliable indicator  of an infection if the Ct value is limited 

    to about 25. Higher values lead to false positive tests (see decisions of the courts in 

    Portugal and Austria). The European Parliament refuses to take this in account and  

    do not limit the Ct value in their regulations. 

5. the European Parliament and European Commission do not follow the  

     recommendations of the European Counsil in articles 7.3.1, 7.3.2, 7.3.5, 7.4.1 and 

     7.5.2 of resolution 2361 / 2021. 

6. the national practices of Covid-19 vaccination are violating the required  

     “informed consent” and the Declaration of Helsinki and Nuremberg code.  

    These vaccines have not passed all safety tests yet. They don’t have passed the 

     phase 3, they are still experimental. They have got an “conditional marketing  

     authorisation’’  because there is a pandemic, not because all safety aspects are  

     studied enough. The trials on safety are ongoing in “real world use’’. So informed 

     consent should be mandatory. 

     The EMA does not take in account that medical scientific experiments with children  

     and mentally disabled persons are not allowed and are violating the Nuremberg code 

     and all national laws that are based on this code.  

7. the European Parliament and European Commission has violated the Aarhus  

     Convention that is obligatory for EU member states inclusive the Netherlands.  

     The main goal of this convention is to inform citizens on time of the introduction of  

     genetic modified organisms in the environment. And to offer them a maximum 

     opportunity to give their opinion. But right at the start of the first outbreak of  

     Covid-19, the Dutch government, and other EU member states, did not activ inform 

     citizens that the Covid-19 vaccins would be genetic modified organisms. And they 

     did not start the discussion about this issue. Most citizens are still not aware that  

      these vaccines are classified as gene therapy, because of lack of informed consent.  
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     the Dutch government altered the regulation procedure to get licence for production 

     of these Covid-19 vaccines.    The goal was to exclude and avoid discussions with 

     citizens bevor introduction in the enviroment. That is complete contrary to the 

     Aarhus convention.  

8.  the EMA is not monitored and audited by an external independent European  

      (accreditation) organisation. This monitoring and auditing is necessary because  

      of possible conflicts of interests. The EMA is after all financial dependent on  

      their customers (big pharma). 

9.  Recently there has been press conferences, from 4 members of the European  

     Parliament, who made an emergency call about massive violation of human  

     fundamental rights in the EU member states : 
 

       https://www.youtube.com/watch?v=UAnkkMm7LuU 

 

     The European Parliament and European Commission does not stop immediately 

      this disproportionate violation of human fundamental rights in the European Union. 

 

 

This letter describes mainly the situation in the Netherlands. But it can be projected 

also to other EU member states. Because they all follow each other with their strategy 

and measures. 

The green pass is recently mandatory by law in the Netherlands. The next step of the 

Dutch government is introducing and mandatory the 2G measures on the end of the 

month. Eventually they will enlarge the application of the green pass for regulating 

access to working places. 

 

The green pass is an instrument to exclude people who are : 

a) not vaccinated with Covid-19 vaccines, or 

b) cannot show a negative Covid-19 test result, or 

c) being healthy again after Covid-19 and cannot prove it.   

 

People who have serious concern about the Covid-19 vaccination and the Covid-19 tests and 

refuses them, are excluded from social activities, sports, public events and public buildings. 

Although most of these people have no Covid-19 infection !  

 

In some member states this green pass is already mandatory for working places, There is a  

“No Jab No Job” policy.  People have been fired from their jobs, because they do not have a 

green pass, f.e.in Italy. But is has already happened in the Netherlands, although it is not 

mandatory yet.  Outside Europe, f.e. in Australia it is even worse. Politicians are excluded 

from the parliament as representants of citizens if they refuse to take the jab. People cannot 

buy anything, even food, without a jab etc.   

 

In Austria unvaccinated citizens are not allowed anymore to leave their homes except 

for very essential activities. It is like they are in jail ! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UAnkkMm7LuU
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In de EU regulation EU 2021/953 is mentioned that this regulation is non 

discriminating. Because these rules are equal to all citizens. Citzens who 

want no vaccine can choose for testing as alternative. But this regulation 

only seems non-discriminating. Further in this letter I will show why it 

isn’t. And more human fundamental rights are violated with the green pass. 

These are not mentioned in the EU 2021/953 regulation. 

Now the member states want to go further. Testing will be no longer 

accepted (2G). So vaccination will be mandatory and unvaccinated are 

definitely will be discriminated.  
 

Reasons why citizens don’t want to be vaccinated with Covid-19 vaccins and tested : 

 

A lot of people of the member states, and worldwide, do not want to get vaccinated with these 

modern Covid-19 vaccines, and also don’t want to be tested for one or more of the following 

reasons :  

1.  They are afraid that these vaccines might be dangerous for their own health, fertility and 

     the health and fertility of their offspring. 

2.  They are afraid that these vaccines and tests might be dangerous for their own health and  

      the health of their loved ones, because of their specific health issues. 

3.   They are afraid that these swab tests, very deep in the nose, nearby the brains, could 

      cause brain damage. 

4.  They are afraid because of lack of informed consent (their governments violating the  

     laws, Declaration of Helsinki, Nuremberg code, Convention of the Rights of the Child). 

5.  They are afraid that the massive pressure on vaccination is the result of the abuse of power 

     of big pharma to gain a lot of money. 

6.  They are afraid that behind the vaccination worldwide, there is another dark agenda : 

     to reduce the world population (Eugenics). 

7.. The have deep belief that using gene technological is playing God, playing with the 

     source of live. And this will be harmful for humanity and nature on the long run. 

8.  They are very concerned about, and don’t accept the dictatorial manner of their  

     governments and their massive violation of human fundamental rights and violation of  

     the democracy and rules of law for a disease that is not more live threatening than a  

     severe influenza epidemic. 

9.  They are very concerned that the green pass will be the start of development of a digital  

     mass surveillance system, like the system in China. This is a system that will take all  

     privacy  and freedom away and will ruin the democracies. 

10. They do not thrust there governments anymore because of continuous scientific  

      misinformation, denial of scientific evidence, lies, blocking alternative Covid-19  

      medicines and because of arbitrariness in there measures. 

 

Each of them are very serious concerns of these people. 
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The human fundamental rights are being violated for public health care, to 

fight the Covid-19 pandemic (as the Dutch government has declared). 
 

The governments want to make their citizens believe that they serve the human fundamental 

right of health care with their drastic measures, green pass and 2G (forced vaccination). 

To get public healthcare is indeed a human fundamental right, see also article 35 of the 

“charter of fundamental rights of the European Union”, 2012/C 326/02 : 

Everyone has the right of access to preventive health care and the right to benefit from 

medical treatment under the conditions established by national laws and practices. A high 

level of human health protection shall be ensured in the definition and implementation of all 

the Union's policies and activities. 

The narrative of the governments is that Covid-19 vaccination will not only 

protect ourselves, but vaccinated people also protect other people. If we all 

take the jab, we can defeat Covid-19 and the Sars-Cov-2 virus. Everyone that 

refuses to take the jab is a threat to our public health and is a threat to our 

health care systems and must be forced to take the jab. 

My main questions are : 

1. Can Covid-19 / Sars-Cov-2 been defeated by vaccination ? 

2. Are they really serving the right of health care with these Covid-19 vaccines ? 

3. Are these massive violations of human fundamental rights proportional  

4. Did they took in account the subsidiarity principal enough, in their policy ?  

 

 

I think it is about time to evaluate this, before our democratizes and rules of 

laws are severely damaged or even ruined, and before we get big health 

issues due to severe “side effects’’ Covid-19 vaccines 

 

 

It should be noticed, and should be taken in account, that Council of 

Europe had made strong recommendations for vaccination, for the rights 

of the child and for non-discrimination of unvaccinated in their resolution 

2361/2021 :  
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1. Can Covid-19 / Sars-Cov-2 virus been defeated by vaccination ? 

No it cannot be defeated by vaccination. There are several reasons : 

 

1. These vaccines does not fully protect us. A significant percentage of people are  

     unprotected.   

2.  Not all people can be vaccinated because of specific health problems   

3. The virus is a respiratory virus that mutates very quickly. Vaccines cannot be made for  

     protecting us against actual and future variants of the virus. The vaccines always comes  

     too late on the market to give enough protection.  

4. The protection disappears only after a few months. There is a serious risk for health to be 

    jabbed every few months as long as we live.   

5. The vaccines are not made to protect vaccinated people against spreading the virus. 

6. The virus will survive in populations in remote areas of the world, out of reach of 

     vaccination programs. 

7. The virus will survive in animals because it is a zoonosis 

It is clear that the narrative of the Dutch government is made on false 

assumptions and false hopes. It is not acceptable, and it is not legal, to 

violate human fundamental rights on a large scale to reach a health care 

goal that is based on false assumptions and false hopes. 

We have to accept and deal with Sars-Cov-2 as a new virus in our world. Live goes on. Some 

people will die, most people survive. The same as always have been during the existing of 

mankind. Good health care, consists of proper care for our immune system and if necessary, 

supplemented with good medicines.  

 

2. Are they really serving the right of health care with Covid-19 vaccines ?  

1. The Covid-19 vaccines have side effects on our health. In some cases they have severe 

side effects on our health and even death as consequences of vaccination. Strokes, 

heart attacks, myocarditis etc. have been reported frequently as side effects. These 

side effects occur 60 x more often than with regular vaccines and long term effects of 

Covid-19 vaccines are even still unknown. The registration of the side effects is 

inadequate. Only a tip of the iceberg is registered. Honest registration and 

publication of the amount of severe side effects of Covid-19 vaccines dos not fit in the 

vaccination campaign of the governments, based on the underlying narrative.  

 

Research on possible side effects on fertility and miscarriages has not been started up or 

published in the public media. Although more than 10.000 problems of women with their 

periods have been registered by the Dutch institute for registration of side effects (Lareb). 

 

2. If the gain on health is bigger than the damages of health, vaccination 

could serve the public health care. But this balance is different for age 

groups and different for individuals  with specific underlying health 

issues and risks.. The government does not take notice, and does not take 

account for this very important issue; no research relating to this issue. 
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This evaluation is also essential for the judgement of the proportionality 

and subsidiarity of the violation of human fundamental rights with the 

green pass and its underlying compulsion to get vaccinated. 

 
The IFR of Covid-19 is worldwide 0.23. But for people younger than 70 years old the 

IFR is only 0.05. The risk of getting severe Covid-19 is extreme low for children and 

youngsters. And even very low for adults till middle age. In one year our Dutch 

“Gezondheidsraad” reported in their letter (from 29 june 2021 with nr. 837859/3219946/ 
JVDB/ym/078) only two fatalities in the age group of 15 to 19 years old. Moreover, these 

two children had other underlying health issues.  

The conclusions about the safety of the vaccines in this letter are based on the registrations 

of the side effects by the Dutch Lareb institute. But every insider knows that they 

registrate only a tip of the iceberg. Because not every citizen knows this institute and the 

doctors are not informed, and are not aware yet, that that these Covid-19 vaccines can be 

the real cause behind some servere health issues or deaths. So they do not investigate and 

report these cases at the Lareb institute. But there are other reliable sources that have been 

reported a serious amount of cases of blood cloths, strokes, heart attacks, myocarditis etc. 

and deaths after vaccination in the age group under 70 years and young adults. F.e. the 

BPOC 2020. Lareb has refused to accept these registrations. This is one of the reasons the 

BPOC 2020 has started a case about the health damage by Covid-19 vaccines at the 

International Criminal Court (ICC) in the Hague in the Netherlands.  

 

We also have to be aware that Covid-29 vaccines can be extra dangerous for people with 

specific health issues. The Dutch government do not take into account that. 

 

Several worldwide respected scientists warning us for the adverse effect of massive 

worldwide vaccination with these Covid-19 spikes generating vaccins. Two of them 

are Geert van den Bossche and the inventor of the mRNA vaccin technology Robert 

Malone : 

 
https://commonsensetv.nl/het-belangrijkste-interview-dat-u-ooit-zult-zien-met-geert-
vandenbossche/fvp-144/#fvp_150 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9E2UkhCWosg 
 

The Dutch government, the European Parliament, the European Commission and 

the EMA should notice this and take this very seriously. 

 
3. From the first outbreak of Covid-19, the government frustrated every successful attempt 

of doctors to treat Covid-19 patients with regular medicines with off label application. 

They also did not take notice of scientific evidence of the efficacy of these medicines. 

Doctors got a penalty when they prescribed these medicines. Like Hydroxychloroquine 

and Ivermectine. Think about this : if there would be a successful medicine for treatment, 

there would be no need for vaccination anymore. At this point, the financial interest of 

manufacturers of vaccines, and the contracts with the governments, come into picture.  

 

One of the results of this policy is that people who are not vaccinated, 

and also people who are vaccinated, still have no other good medical 

treatment if they get a Covid-19 infection. That means, the Dutch 

https://commonsensetv.nl/het-belangrijkste-interview-dat-u-ooit-zult-zien-met-geert-vandenbossche/fvp-144/#fvp_150
https://commonsensetv.nl/het-belangrijkste-interview-dat-u-ooit-zult-zien-met-geert-vandenbossche/fvp-144/#fvp_150
https://www.youtube.com/watch?v=9E2UkhCWosg
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government does not serve the public health care at their best, with their 

one-sided and biased Covid-19 vaccination strategy and green pass. 
 

4. The Dutch government misuses the shortage of hospital care and  

intensive care as main argument, again and again, for their drastic 

measures that violates a number of human fundamental rights. 

Measures such as the green pass and 2G. They still have not invested 

money to enlarge the capacity in hospitals and intensive care, since the 

first outbreak of Covid-19. This is a clear sign that public health is not 

their major priority and concern. These shortages are not new and 

existed already bevor the first outbreak of Covid-19. 
 

They only invest extremely in test facilities for people and in the vaccination of people 

instead of hospital care and intensive care and curing the disease. This is totally 

disproportionate. 

 

In the years bevor the Covid-19 pandemic the Dutch government has signed a  

long-term contract with the health insurance companies to stabilize the costs of 

health care. They agreed to do no extra investments in the Dutch healthcare 

system in the following years. This was one of the results of the retrenchment policy 

of this government. This contract is called “Hoofdlijnen akkoord”. 

 

This contract has been signed although we all know that the number of elderly people 

in our population is increasing and we will need more health care capacity, hospital 

beds and intensive care in the future. During the Covid-19 pandemic the Dutch 

government refuses to change this long term contract. Although the parliament has 

frequently asked for more investments in hospital beds and intensive care. 

 

To the public the Dutch government declares that it is not possible to enlarge the 

healthcare in short time. The have had nearly two years to solve this problem, but 

did not do anything in the meantime. 

 

The shortages in hospital are much older than Covid-19, but were never solved. 

People stay in hospital beds, because care at home is not available. Caused by 

a retrenchment policy for years by the Dutch government. 

 

5. In principal our human body has in principal three systems to protect us against infections 

with respiratory viruses : 

a. Mucous membranes in our lungs  

b. Innate immune system 

c. Learning immune system 

To get optimal protection against Covid-19 it is required to work on all of these systems. 

But the government did not do this principal ! 

 

There is scientific evidence that vitamin D, zinc, vitamin C, physical exercise, 

sunlight and fresh air, healthful food, social contacts, reduced stress levels have a 

profound positive effect on the efficacy our immune systems. But none of them have 

been noticed by the Dutch government. Lockdowns, social distancing, alarming  

and scary news in the public media had a negative effect on physical exercise, 
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sunlight and fresh air, social contacts, stress levels and therefore a negative effect on 

our immune system. Taking extra vitamin D, zinc and vitamin C as prophylaxis for  

 

Covid-19 has been qualified by the Dutch government as not evidence based or  

even as fake news. 

 

Conclusion : the way the Dutch government serves healthcare is one-

sided, biased and doubtfull and has clear adverse effects. 
 

The governments could not show scientific evidence that lockdowns, social distancing  

and masks will reduce Covid-19 cases. They have still not showed evidence that a 

green pass will help reducing Covid-19 cases. Comparing countries with minor 

measures, with countries with drastic measures, shows that these measures have not 

the desired effect on defeating Covid-19. But one thing is clear : these measures have 

a negative effect on our mental and physical health and our immune systems. And 

people with the green pass can transmit the virus as well. There are signs that 

vaccinated people transmit the virus even better than unvaccinated people (see 

publications in the Lancet and Nature).  

 

Conclusion : there is still no evidence, and even no sign, that a green pass 

will have benefits for the public health. So, there is no argument and no 

legality to violate human fundamental rights on a large scale with this 

mandatory green pass. 
 

Finally, the Covid-19 vaccines only intervene in the learning immune system.  

They do not boost the other parts of our immune system. In fact, there are serious signs 

that Covid-9 vaccines have a negative effect on the innate immune system. Think about 

anaphylactic shock, allergies, reduction of white blood cells after vaccination and the  

concerns about Antibody Dependent Enhancement (ADE). 

 

6. The Dutch government does not takes notice of the great importance and 

the interdependence of the following parameters, on spreading of  

Covid-19 : 

a) ventilation of rooms with enough fresh air  

b) humidification of rooms in the cold season 

c) limiting the number of people in a room  

d) limiting the length of time of staying together in a room 

 

The Dutch government passes by, and deny, the scientific evidence and 

the best strategy to protect people against infection, better than Covid-19 

vaccins, the green pass and 2G strategy.  

 

Moreover, there is nearly NO need to violate human fundamental rights 

with measures based on these parameters. These measures can be used 

as better alternative for the green pass and besides Covid-19 vaccination. 
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These parameters are not exclusive for Covid-19. They are applicable on 

all respiratory virusses. So the health benefits of these measures reach 

far behind protecting against Covid-19.  

 

That means, the Dutch government has not chosen for the best 

opportunity and best strategy to serve the public health. 
 

One of the solid scientific evidences of the importance of these parameters (except 

humidification) is the research of the super spread event during Carnaval 2020 in 

Gangelt/Heinsberg. For the scientific evidence of humidification there are several  

other sources. 

 

One of the underlying reasons for the big influence of these parameters is the way  

respiratory viruses spreading respiratory diseases. These viruses are called “flyers”. 

The main transmission path are aerosols. These are very small particles in the 

air that are able to reach the vulnerable tissues deep in the lungs. In case of respiratory 

viruses these particles emerge from the lungs of infected people and consists of water  

vapor, coming out of lungs during breathing, speaking and singing. There is scientific 

evidence that these viruses can also be spread by small solid particles of air pollution. 

In contrary sneezing or coughing is associated with relative big droplets which normally  

do not reach the tissues deep in the lungs. When a lot people stay in a room, during a 

longer time, and this room is not enough ventilated with fresh air, the percentage of 

breathing air rises to high levels. The amount of viruses in the air can reach unhealthy 

levels.  

 

With too much viruses in the air our mucous lung membrane and our innate immune 

system  are no more capable to organise enough resistance. The result is that people in this 

room are getting infected. Of course, the resistance of the body differs per individual. Old, 

sick and unhealthy people, and people suffering high stress levels, are more vulnerable for 

infection. They are infected earlier at lower levels of viruses in the air. CO2 measurers are 

suitable instruments to measure the concentration of breathing 

air in the room. These instruments can be used to detect unhealthy air in rooms. 

 

In addition the amount of water in the air is an important parameter for transmission 

of Covid-19 infections and infections of other respiratory viruses. The lower the amount 

of water in the air the better the viruses can spread in a room. And the lower the amount 

of water in the air the lower the resistance is of our mucous membranes against pathogens. 

In the cold season the air has very low amount of water. 

  

In the cold season we live houses, buildings and rooms that are sparingly ventilated with 

fresh air. The air has moreover a very low amount of water. Nearly no room has a 

adequate humidification. And at the top of this, we all gather and stay inside these 

houses, buildings and rooms, during day and night, with its unhealthy air. All conditions 

for getting infected by respiratory viruses are met. So it is no surprise that Covid-19 and 

all other respiratory diseases have a seasonal effect. 
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7. The Dutch government has not done enough to investigate the possible 

interdependence of air pollution with Covid-19, although there were 

clear signs, right after the first outbreak of Covid-19. We still don’t 

know which part it plays in de Covid-19 pandemic. In general they 

still have no clear and complete picture what the minor and major 

pathways are of the spreading of de virus. 
 

Short after the first outbreak of Covid-19 there were signs published in the main stream 

media of about the possible relation between air pollution and Covid-19 cases. The first 

outbreaks in Italy and the Netherland happened in the regions with the highest air 

pollution. The question were “is this a coincidence ?” and “Is there causality ?” 

 

International scientists started research on this phenomenon, even about the situation 

in the Netherlands. In august 2020 one of the reports of these studies was published : 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7399597/ 

 

Despite of this knowledge, the effect of air pollution and Covid-19 never played any 

role in the Covid education and the Covid-19 measures of the Dutch government. 

Why not ?  

 

The request for an investigation came finally on 26 February 2021, nearly a year after the 

first outbreak (see letter Z&O/2021-0025 from RIVM) this investigation will be finished 

in 2023. Far too late in my opinion. 

 

We, as citizens, still don’t know which part air pollution plays in the spreading of the 

virus. In this context I want to mention also other possible pathways of spreading : 

a) animals and pets (the virus is a zoonosis) 

b) water vapor, dust and other aerosols in the air (think about fog in the cold season) 

 

What about that ? 

 

8. The Dutch government has accepted and uses inappropriate and 

unreliable methods for testing and determination of Covid-19 infection 

 
The PCR test is a molecular test and cannot show the difference between an active 

and potential dangerous virus and parts of virus that has been destroyed earlier. 

The inventor of the PCR test, Kary Mullis, and even the Dutch Marion Koopmans, 

have declared that the PCR test is not capable to detect an infection. That means, you need 

a doctor to investigate if your body is infected. This has been denied by the government.  

 

PCR tests can give only an indication if there is an infection, or if there has been an 

infection in the past. But the PCR test is used in the wrong way. For a more reliable 

indication the amplification factor (Ct value) has to be limited to a maximum of about 25. 

Judges in Austria and Portugal have made a decision about this issue. 
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The Dutch government denies this fact. They accept that laboratories uses Ct values 

above 30 to 50. The Dutch government, but also worldwide, there has been made no 

standard for the Ct value. The result of this policy is that PCR test lead to too much false 

positive results and unreliable outcomes and too much scary news in the main stream 

media about the seriousness of the Covid-19 pandemic. 

A positive (or negative) PCR test result is used to prove an actual Covid-19 infection 

(or not) or an Covid-19 infection in the past (or not). These test results, based on an 

unreliable test method, with a lot of false results, without investigations by a doctor, are 

being used as input to get a green pass, or not. A very doubtful medical practice ! 

 

Serological tests (antibody blood test) are not accepted by the Dutch government as prove 

of immunity. They refuse to tell what the reason behind is. 

 

The Dutch government and the main stream media nearly always talk in public about 

contamination, instead of infection.  As if they are more interested in the spreading of the 

corona virus than prevention against infection and curing infections. 

 

This policy is definitely not in line with good public health care. 

 

 

3. Human fundamental rights that are being violated with the green pass  

 
Based on the “CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION” 2012/C 326/02 

 

 

Article 21 Non-discrimination 

1.   Any discrimination based on any ground such as sex, race, colour, ethnic or social origin, 

genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a 

national minority, property, birth, disability, age or sexual orientation shall be prohibited. 

2.   Within the scope of application of the Treaties and without prejudice to any of their 

specific provisions, any discrimination on grounds of nationality shall be prohibited. 

 

People who do not comply tot the vaccination strategy and green pass have serious concerns 

why they do not comply. One of the main reasons is that the Covid-19 vaccination strategy is 

harmful to democracy and rule of law and damaging to the economy and very harmful to the 

social connections between people. Experimenting with gene technology is playing God and 

playing with the source of life and harmful to humankind and nature on the long run. These 

believes are fundamental believes about what is good for society, humankind and nature.  

It incorporates spiritual or religious believes, that should be respected.  

This fundamental human right has an direct connection with the article 10, Freedom of 

thought, conscience and religion non-discrimination. People may not be discriminated 

because of their believes, conscience or religion. 

I also refer to 7.3.2 and 7.3.1 of the resolution 2361 /2021 of the Counsil of Europa : 

 

“Ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, duet to 

possible health risks or not wanting to be vaccinated” and  “Ensure that citizens are 

informed that the vaccination is NOT mandatory and that no one is politically, socially, or 

otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not wish to do so themselves”. 
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Article 1 Human dignity 

Human dignity is inviolable. It must be respected and protected. 

 

People without green pass are being treated as outcasts. There human dignity is threatened. 

They have no privileges anymore to join social happenings, sports and public events. They 

have no more rights to travel to other member states and other countries. They are openly 

framed in the main stream media as dangerous for society, the cause of the spreading Covid-

19 and the cause of deaths of Covid-19. They are the reason why it is so difficult to defeat 

Covid-19 and they should have no rights to get medical care if they get Covid-19. They are 

excluded from friendships, from family members and from there work. Government and  

 

mainstream media do not listen to their serious concerns. They have no interest why they 

refuse to comply to the vaccination and testing strategy and the green pass. All things they  

say is immediately and openly framed as fake news. The government does not protect these 

people and is the drive force behind this violation of human dignity. Meanwhile citizens and 

doctors are afraid to tell openly their meaning about the vaccines and strategy of their 

government. 

Article 3 Right to the integrity of the person 

1. Everyone has the right to respect for his or her physical and mental integrity. 

2. In the fields of medicine and biology, the following must be respected in particular: 

 

(a) the free and informed informed consent of the person concerned, according to the 

procedures laid down by law; 

b) the prohibition of eugenic practices, in particular those aiming at the selection of persons; 

 

c) the prohibition on making the human body and its parts as such a source of financial gain; 

d)  the prohibition of the reproductive cloning of human beings.  
The Covid-19 vaccines have got a “conditional marketing authorisation” from the European 

Medicines Agency (EMA), because there is a pandemic. Not because they are fully tested.  

The vaccine companies continuing these tests now in ‘’real world use’’. These tests will be  

terminated in 2023/2024 (source ; information from the website of the European Medicine 

Agency (EMA), f.e. Risk Management Plan Comirnaty, study C4591001 and C4591010).  

 

People are of getting the Covid-19 jabs without being informed by a medical expert about all 

the pro’s and con’s and risks of the vaccines. The government and medical experts do not 

follow the procedures laid down in the law. People get the jab without a doctor looking at 

their medical file. People with co-morbidities, people with an immune compromised state,  

people with mental disabilities like down syndrome and also others, who did not join the 

clinical trials, have already been vaccinated. Although nobody did know anything about the 

specific risks !  

 

There are profound risks for everybody that takes the jab. Blood cloths leading to strokes, 

blindness and heart attacks, myocarditis and other severe health problems of even death after 

vaccination. Long term risks are not known yet, simply because there was no time enough for 

testing.   
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Scientists have concerns about effects such as “Antibody Dependent Enhancement’’ and other 

adverse effects on the innate immune system. 

 

Effects on fertility, a great concern for many people, are not an integral part of the studies of 

the Covid-19 vaccines; f.e. Biontech/Pfizer vaccine (Comirnaty). Our Dutch institute Lareb, 

for registration of side effects, has reported more the 10.000 problems of women with their 

period, after vaccination. It cannot be excluded yet that these problems could lead to reduced 

fertility. 

There are no warnings or exclusions added to the conditional marketing authorisation of the 

Covid-19 vaccines. The use of the vaccines and the financial responsibility for health 

damages is transferred to the governments, because there is a pandemic. This is part of the 

deal. But even the government doesn’t take any financial responsibility for health damages 

due to vaccination. People who get severe health damage after vaccination, or even die, and 

also relatives of these people, are being left on their own. Not only financial. The government 

share these side effects under “collateral damage”. All for the benefit of public health. But 

there is lack of interest in protection of the health of the individual. 

In the Netherlands the government and medical workers violates the laws “Wet op de 

geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)” (article 446 and 448 Boek 7 BW) and also 

the law“Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen”. The last mentioned law is 

based on the Declaration of Helsinki and the Nuremberg code. It is not allowed by law to do 

medical experiments with people who cannot make there one decisions, like people with 

mental disabilities and children younger than 16 years.  In contrary children of 12 years and 

older are vaccinated now. People with down syndrome are already vaccinated. Pfizer is 

working actually on vaccination of children from 5 years old ! Both government and the 

manufacturer of Covid-19 vaccines do not respect the ethical aspects and  principals of 

treatment. 

It is evident that Covid-19 vaccines are a ideal source for financial gain and gain of power 

for the pharmaceutical manufacturers. They have been, and still are, the driving force for 

development and selling of these vaccines. The financial gain is extremely high because of : 

a) worldwide use by nearly everyone.  

b) the protection vanishes after a few months and everyone needs a next jab 

c) the virus mutates, so people continually need adapted vaccines to stay protected 

There was never such a great opportunity for them to gain so much money and power 

with vaccines. 

 

They put a lot of pressure on countries to vaccinate people, with their powerful NGO’s and 

investors behind them. Like the Bill & Melinda Gates foundation and Gavi (the vaccine 

alliance). They now try to convince governments to vaccinate children and young people 

although this age group has nearly no chance to get a severe health problem with a Covid-19 

infection. In the Netherland there were two fatalities in the age group 12 tot18 years old, in 

one year. These children had also other health problems.  

 

The damage of vaccination at children and young people will be far more than the damage of 

getting Covid-19.  
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The governments, also from the Netherlands, violating the physical integrity by forcing people 

to take a risky and potential dangerous Covid-19 vaccine. Being pushed by the 

pharmaceutical manufactures of the vaccins and their contract. They violate “informed 

consent” on a massive scale and also the Declaration of Helsinki and Nuremberg code, and 

the national laws that are based on that. They vaccinate people who are not been accounted 

to make decisions about their medical treatment, f.e. children beneath 16 years old. They 

violate the rights of the child (article 24) by that. The protection and wellbeing of the child is 

apparently not their major concern. 

The governments, also from the Netherlands, violating the mental integrity as well for 

unvaccinated by the mandatory green pass. Because they violating the rights to engage in 

work (article 15), human dignity (article 1) non-discrimination (article 21), freedom of 

assembly and association (article 12), freedom of thoughts, conscience and religion (article 

10) and freedom of movement and residence (article 45). These massive violating of human 

fundamental rights feels like blackmailing. So people have no real other option than taking 

the vaccine.  Both physical and mental violating of integrity are comparable with rape or 

forced prostitution. It is also a violating of human dignity (article 1). 

Article 10  Freedom of thought, conscience and religion 

1.   Everyone has the rightt to freedom of thought, conscience and religion. This right includes  

      freedom to change religion or belief and freedom, either alone or in community with  

      others and in public or in private, to manifest religion or belief, in worship, teaching,  

      practice and observance. 

2.   The right to conscientious objection is recognised, in accordance with the national laws  

      governing the exercise of this right. 

People who do not comply tot the vaccination strategy and green pass have serious concerns 

why they do not comply. I have detailed explained this above. One of the main reasons is that 

the Covid-19 vaccination strategy and green pass are harmful to democracy and rule of law 

and damaging to the economy. And moreover very harmful to the social connection between 

people. Experimenting with gene technology is playing God and playing with the source of 

life and harmful to humankind and nature on the long run. These believes are fundamental 

believes what is good for society, humankind and nature. It incorporates spiritual and/or 

religious believes and conscience, that should be respected.  

With the mandatory green pass (and in the near future 2G) the Dutch government, and the 

European Parliament as well, puts massive pressure on people to get themselves vaccinated. 

Not taking in account serious concerns (of health) and the believes of citizens who do not 

want to get vaccinated.  

At this point I refer to 7.3.1 of the resolution 2361 /2021 of the Counsil of Europa : 

 

“Ensure that citizens are informed that the vaccination is NOT mandatory and that no one 

is politically, socially, or otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not 

wish to do so themselves”. 

This fundamental human right has an direct connection with the article 21 of non-

discrimination. Because people may not be discriminated because of their believes or 

religion.  
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I also refer to 7.3.2  of the resolution 2361 / 2021 of the Counsil of Europa: 

 

“Ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, duet to 

possible health risks or not wanting to be vaccinated”. 

 

Article 24 The rights of the child 

1.   Children shall have the right to such protection and care as is necessary for their well- 

      being. They may express their views freely. Such views shall be taken into consideration  

      on matters which concern them in accordance with their age and maturity. 

 

2.   In all actions relating to children, whether taken by public authorities or private  

      institutions, the child's best interests must be a primary consideration. 

3.   Every child shall have the right to maintain on a regular basis a personal relationship and 

      direct contact with both his or her parents, unless that is contrary to his or her interests. 

 

As already explained in article 3 (Right of the integrity of the person) children are 

being vaccinated without knowledge about the balance if the benefits of vaccination outweigh 

the health risks and damages of vaccination for this age group. Moreover, this balance is not 

made on individual level, taking in account individual health risks. Children are vaccinated at 

schools from a “jab autobus”, without consent of their parents. 

 

Long term health risks of these vaccines are still unknown. For children with a long live 

ahead, and wishes in the future to get children themselves, the long term health risks are a 

very important issues. From the perspective of rights of the child it is clear that their rights 

are horrific violated when long term health risks are not taken in account. 

 

The Covid-19 vaccines have only a conditional marketing authorisation, because there 

is a pandemic. Research on the efficacy and safety is ongoing in “real world use’’. 

These vaccination is still experimental and there is informed consent required to take 

a jab. In the Netherlands we have a law called ‘’Wet op medische wetenschappelijk onderzoek 

met mensen” and the law “Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). 

Without informed consent and below the age of 16 citizens of the Netherlands are not 

allowed to participate in medical experiments. These laws are violated by the Dutch  

government in their attempts to get everyone vaccinated inclusive children. 

Recently there was a case of a child that wanted to get the vaccine, but his parents did not 

want that. The judge had made the decision that the child was allowed to take the jab. 

Probably not aware of these laws. 

 

I also refer to 7.4.1, 7.4.2  and 7.4.3 of the resolution 2361 / 2021 of the Counsil of Europe : 

 

“Ensure balance between the rapid development of vaccination for children and duly  

addressing safety and efficacy concerns and ensuring complete safety and efficacy of  

all vaccines made available to children, with te focus on the best interest of the child, 

in accordance with the United Nations Convention of the Rights of the child”, and ; 

 

“Ensure high quality trials, with due care for relevant safeguards, in accordance 

with international legal standards and guidance, including a fair distribution of the 

benefits and risks in  the children who are studied.”, and: 

  



54 / 74 
 

“Ensure that the wishes of children are duly taken into account, in accordance with 

their age and maturity; where a child’s consent cannot be given, ensure that  

agreement is provided in other forms and that is based on reliable and age appropriate 

information.” 

 

And also 7.3.1 of this resolution :  

 

“Ensure that citizens are informed that the vaccination is NOT mandatory and that no one 

is politically, socially, or otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not 

wish to do so themselves”. 

Article 35  Health care 

Everyone has the right of access to preventive health care and the right to benefit from 

medical treatment under the conditions established by national laws and practices. A high 

level of human health protection shall be ensured in the definition and implementation of all 

the Union's policies and activities. 

 

As detailed explained in the chapter 2 above the Dutch government follows a one-sided and 

biased health care strategy. This strategy involves serious health risks for citizens and strong 

adverse effect on the physical, mental health of citizens. The strategy is on cost of human 

fundamental rights.  

Alternative and probably successful strategies for health care and alternative medicines are 

being denied, bypassed or even forbidden. Even strategies that are probably better and do not 

need massive violation of human fundamental rights are bypassed or denied. 

 

Only the simple fact that the Dutch government does still not invest in the health care by 

hospitals and intensive care, the Dutch government shows that health care is not their major 

priority and concern. Conclusion : the Dutch government frustrates and violates the human 

rights of access to alternative preventive health care and medical treatments. 

Article 8  Protection of personal data 

1.   Everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her. 

2.   Such data must be processed fairly for specified purposes and on the basis of the consent  

      of the person concerned or some other legitimate basis laid down by law. Everyone has  

      the right of access to data which has been collected concerning him or her, and the right 

      to have it rectified. 

3.   Compliance with these rules shall be subject to control by an independent authority 

With the introduction of test certificates and vaccination certificates, combined in a green 

pass (or not), citizens have to show their personal medical data to strangers, to people they 

know and to employers. After that these people all know if you are tested, vaccinated or if you 

have gone through Covid-19 infection,  or none of them. Asking for this personal medical 

data and a mandatory to show this data by the green pass, is a severe violation of the 

protection of personal medical data. 

 

This medical data is often used as basic information and reason to start with discrimination 

(article 21), violating their human dignity (article 1), violating the freedom of thoughts, 

believes, conscience and religion (article 10) and violating the freedom of choose of 

occupation and right to engage in work (article 15). 
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The vaccination and test status is registered on a central point outside the personal medical 

file. F.e. at the Dutch RIVM. There are serious doubts about the security of these data and 

who can read these data. The main stream media has reported about a case where personal 

medical data of the Dutch GGD, about vaccination of citizens, was transferred to people who 

does not have the right to access this information. These are also clear signs of violation of 

protecting personal data. 

Article 7  Respect for private and family life 

Everyone has the right to respect for his or her private and family life, home and 

communications. 

 

The government committing censorship by installing factcheckers on social media and 

removal of personal messages to friends that do not comply to the Covid-19 vaccination 

strategy and believes of the government. The Dutch government also violates the private 

on this aspect. This in addition to what I have mentioned at article 8.  

Article 42  Right of access to documents 

Any citizen of the Union, and any natural or legal person residing or having its registered 

office in a Member State, has a right of access to documents of the institutions, bodies, offices 

and agencies of the Union, whatever their medium. 

As you can read above, the resolution 2361 of the Counsel of Europe, recommends at 7.3.5 : 

‘’Communicate transparently the contents of contracts with vaccine producers and make 

them publicly available for parliamentary and public scrutiny”. 

Members of our parliament (members of the FVD party) have ask several times if they can get 

these documents from the government. But the government refused to show the full contents of 

these contracts. Individuals that asked  for Covid-19 inside information of the government  

(Dutch “WOB-verzoeken”)  got no answers. Even a judge as made a decision that the 

government has to answer all the requests.  This human fundamental right of access to 

documents of our government is severe violated by the Dutch government. 

.Article 12  Freedom of assembly and of association 

1.   Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association at 

all levels, in particular in political, trade union and civic matters, which implies the right of 

everyone to form and to join trade unions for the protection of his or her interests. 

2.   Political parties at Union level contribute to expressing the political will of the citizens of 

the Union. 

 

The green pass is a direct violation of this right for untested and unvaccinated people. 

They have no access to a lot of social activities, sport events, music and theatre events etc. 

Article 15  Freedom to choose an occupation and right to engage in work 

1.   Everyone has the right to engage in work and to pursue a freely chosen or accepted 

occupation. 

2.   Every citizen of the Union has the freedom to seek employment, to work, to exercise the 

right of establishment and to provide services in any Member State. 

3.   Nationals of third countries who are authorised to work in the territories of the Member 

States are entitled to working conditions equivalent to those of citizens of the Union. 
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The Dutch government is working on modifications of the law to make it possible that 

employers are allowed to mandatory a green pass for their employees. The consequences 

of these law are that unvaccinated and untested citizens lose their possibility and right to 

engage in work and freely choose an occupation. It is possible that these people will be 

fired. This is very threatening for all unvaccinated and untested citizens. Testing is still an 

option. 

But there are a lot of practical problems to integrate these tests in daily live. Not only in the 

time schedule, but also from the cost aspects, if not for free anymore. A lot of people cannot 

afford a daily test. In fact these modification of the Dutch law will be a severe violation of this 

right. 

 

The Dutch government is also thinking about introduction of 2G. That means, they do not 

accept test certificates anymore. At that point this right is totally violated by the Dutch 

government. For the government this a strategy of abuse of power to get the result they want, 

Article 30 Protection in the event of unjustified dismissal 

Every worker has the right to protection against unjustified dismissal, in accordance with 

Union law and national laws and practices. 

 

At the moment the Dutch law will be modified and employers are allowed to mandatory a 

green pass, there is no more unjustified dismissal if a employee has been dismissed because 

of having no green pass. But, this law violates the right of freedom to choose an occupation 

and right to engage in work (article 15). It violates non-discrimination (article 21). It violates 

the protection of personal data (article 8). It violates the freedom of thoughts, conscience and 

religion (article 10) and its violates the right to the integrity of the person (article 3). 

Article 45  Freedom of movement and of residence 

1.   Every citizen of the Union has the right to move and reside freely within the territory of 

the Member States. 

2.   Freedom of movement and residence may be granted, in accordance with the Treaties, to 

nationals of third countries legally resident in the territory of a Member State. 

 

Without a green pass, testing certificate or Covid-19 vaccination certificate it is not possible 

anymore to travel to a lot of other member states of European Union. This human 

fundamental right is directly violated by member states of the  European Union, including 

the Netherlands. 

Article 47  Right to an effective remedy and to a fair trial. 

Everyone whose rights and freedoms guaranteed by the law of the Union are violated has the 

right to an effective remedy before a tribunal in compliance with the conditions laid down in 

this Article. 

Everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent 

and impartial tribunal previously established by law. Everyone shall have the possibility of 

being advised, defended and represented. Legal aid shall be made available to those who lack 

sufficient resources in so far as such aid is necessary to ensure effective access to justice. 

 

With this letter I use this human fundamental right and want to bring this case of massive 

violation of human fundamental rights to an European tribunal, based on the conditions in 

the “Charter of fundamental rights of the European Union.   
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4. Proportionality 

 
The violation of human fundamental rights is disproportionate because : 

1) Covid-19 is not as deadly as thought at the first outbreak and the declaration of a 

pandemic by the World Health Organisation. The measures are complete 

disproportionate in comparing with other infection diseases with the same  

morbidity and contagiousness. 

 

The infection rate fatality (IFR) is not 3 percent of more, as has been told early 2020. 

After nearly two years of experience we know that the IFR only 0.23 worldwide (see 

WHO). This is at the level of a strong influenza epidemic. Every year, the same 

amount of citizens dying from influenza, but we did never felt the need of violating 

human fundamental rights to fight influenza.  

 

Other examples are : 

a) A lot of citizens are dying from air pollution, more than from Covid-19, but we do not  

    make a law for stopping driving in cars and terminating industrial activities.  

b) An immense number of citizens dying from heart attacks and strokes, as consequences  

    of smoking. But we never had forbidden to smoke. We only have excluded smokers  

    from public buildings, public transport, bars and restaurants. And only during smoking. 

c) A lot of people die from traffic accidents, by all kind of movement; by walking, 

    driving, cycling, riding, flying etc. But we do not stop them to travel. 

d) A lot of people die due to unhealthy food, the use of pesticides, etc. 

 

2) The Dutch government has placed Covid-19 in the group of most dangerous and 

deadly infection diseases (group A). This group includes MERS-CoV, SARS, Pocks, 

Polio, Ebola etc. But these diseases have a much higher IFR, between 10% and 60 %. 

They are roughly a hundred times more deadly than Covid-19 ! This classification of 

Covid-19, in group A, on its own, is disproportionate 

 

Everyone will accept drastic measures to defeat infection diseases with that level of 

morbidity. But for a disease with a IFR of 0.23 ? And under 70 years old, only 0.05 ? 

Nevertheless, the Dutch government and parliament has placed Covid-19 in group A to 

generate the maximum decision making power. Power needed for mandatory their drastic 

disproportional measures. Such as the green pass and introduction of 2G. Because our 

government has a slight majority in the parliament they have nearly a “carte blanche’’ to 

make laws for their measures that violates human fundamental rights.  

 
In addition : The Sars-CoV-2 virus is international classified as category 3 virus. 

This is not the highest category. The most deadly viruses such as Ebola etc.  

belong tot category 4. These are very dangerous diseases without a cure of prophylaxes. 
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3) There are only minor differences in the spread of Covid-19 and deaths between  

countries that has only miror measures and countries which has taken drastic 

measures that violates human fundamental rights. This is the evidence that there is  

no demonstrable need for all these measures and for the attached violating of human 

fundamental rights. The measures are complete disproportionate. 

 

4) For children, younger people and people till the middle age the chance to dying by  

Covid-19 is very low. Under the age of 70 the IFR is only 0.05 worldwide and for 

young people and children neglectable. For these age groups the violating of human 

fundamental rights is complete disproportionate.  

 
From the point of view of the narrative of the government this is not disproportional, but 

above is explained why that this narrative is based on false assumptions and false hopes. 

 

5) The money that the Dutch government has spent on Covid-19 testing, vaccination, 

surveillance of green pass use, bears no relation to the lack of investments in  

hospital care and intensive care to cure patients. It is complete disproportionate. 

 

6) Violating of human fundamental rights on this large scale is not proportional to 

the minor results of the public healthcare by Covid-19 vaccination. Vaccinated 

people can spread the virus as well to other people. Vaccinated people can get a 

Covid-19 infection as well and will need intensive care eventualy. Maybe they 

get al less severe Covid-19 health problem, but not known yet is what the impact 

of these vaccins are on the total immunesystem and health in general on the long 

term. 

 

5.  Subsidiarity 

The Dutch government should consider and investigate also other  measures and strategies for 

public health care and to avoid violation of the human fundamental rights. Most of them are 

described and explained in the previous chapters. I think about the following measures and 

strategies (not limited) : 

 

1. Enlarging the hospital and intensive care, for emergency cases like pandemics; 

 

2. Start funding research on regular medicines and treatments for curing and prophylaxis; 

 

3. Stimulate personal responsibility to stay at home if you have Covid-19 symptoms; 

 

4. Install fresh air ventilation systems and humidification systems, and CO2 and humidity 

measurers, for realisation and monitoring healthy air conditions in public rooms and 

on working places where people gathering. Include a limitation of the number of 

people in these rooms. If necessary, limiting the time of staying in rooms for gathering 

with unhealthy air. The gain of health reaches far beyond protecting against Covid-19. 

It will protect against all other respiratory viruses and bacteria; 
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5. Invest more in other health care and healthy environment in general. No one-sided 

strategy to support only the learning part of the immune system, by vaccination. 

Realizing that a good working innate immune systems (requires vitamin D, C and the 

mineral zinc etc.) and protecting mucous membranes (by reducing air pollution, no 

smoking, air humidification) is as important. Improving health in general, with enough 

social contacts, sun and fresh air, physical exercise, stress reduction, weight loss and 

healthy food, will be the best building ground for lines of defences against Covid-19 

and other diseases. 

 

6. Stop pushing pressure on citizens to get vaccinated and stop with the green pass and 

2G. Comply to the resolution 2361 / 2021 from the European Counsil; 

 

7. Investigate all possible pathways of spreading of the virus and determine which part 

they really play in the Covid-19 pandemic. Important pathways to investigate are 

air pollution, animals and pets and all aerosols in the outside and inside air (water 

vapor, dust, etc); 

 

8. The EMA, the EU member states and the European Parliament and European 

Commission should be open to findings and critics of respectable scientists worldwide 

to obtain a wider view on safety and efficacy of the Covid-19 vaccines. 

 

9. Start using the informed consent and take into account the rights of the child, the 

Declaration of Helsinki and the Nuremberg code and all national laws that are based 

on that; 

 

10. Develop better worldwide and EU procedures and regulations, and develop penalties 

for member states, to ensure a more proportionate and subsidiary limiting of human 

fundamental rights in cases of pandemics. 

 

11. Modifying the European laws and national laws to create the opportunity of directly 

access to the European court of human rights in cases of massive and severe violation 

of the human fundamental rights (only in exceptional cases like this case); 

 

12. Do not violate the Aarhus Convention; 

 

13. Start an external independent monitoring and auditing of the EMA (accreditation); 

 

14. Make Covid-19 test methods more reliable and using them for the correct purpose. 

Accept serologic tests (test of antibodies in blood) to prove immunity; 

 

15. An Covid infection should always be determined by a doctor; 

 

16. Investigate the balance between the health benefits and health damages of Covid-19 

vaccines in a sufficient, proper, honest and transparent way, per age group and for 

individuals with specific underlying health issues and risks.  

 

17. Etc. 
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6. GENERAL PROVISIONS GOVERNING THE INTERPRETATION AND 

APPLICATION OF THE CHARTER  

Article 51 Field of application 

1.   The provisions of this Charter are addressed to the institutions, bodies, offices and 

agencies of the Union with due regard for the principle of subsidiarity and to the Member 

States only when they are implementing Union law. They shall therefore respect the rights, 

observe the principles and promote the application thereof in accordance with their respective 

powers and respecting the limits of the powers of the Union as conferred on it in the Treaties. 

2.   The Charter does not extend the field of application of Union law beyond the powers of 

the Union or establish any new power or task for the Union, or modify powers and tasks as 

defined in the Treaties. 

Article 52 Scope and interpretation of rights and principles 

1.   Any limitation on the exercise of the rights and freedoms recognised by this Charter must 

be provided for by law and respect the essence of those rights and freedoms. Subject to the 

principle of proportionality, limitations may be made only if they are necessary and genuinely 

meet objectives of general interest recognised by the Union or the need to protect the rights 

and freedoms of others. 

2.   Rights recognised by this Charter for which provision is made in the Treaties shall be 

exercised under the conditions and within the limits defined by those Treaties. 

3.   In so far as this Charter contains rights which correspond to rights guaranteed by the 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the meaning and 

scope of those rights shall be the same as those laid down by the said Convention. This 

provision shall not prevent Union law providing more extensive protection. 

4.   In so far as this Charter recognises fundamental rights as they result from the 

constitutional traditions common to the Member States, those rights shall be interpreted in 

harmony with those traditions. 

5.   The provisions of this Charter which contain principles may be implemented by 

legislative and executive acts taken by institutions, bodies, offices and agencies of the Union, 

and by acts of Member States when they are implementing Union law, in the exercise of their 

respective powers. They shall be judicially cognisable only in the interpretation of such acts 

and in the ruling on their legality. 

6.   Full account shall be taken of national laws and practices as specified in this Charter. 

7.   The explanations drawn up as a way of providing guidance in the interpretation of this 

Charter shall be given due regard by the courts of the Union and of the Member States. 
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Article 53 Level of protection 

Nothing in this Charter shall be interpreted as restricting or adversely affecting human rights 

and fundamental freedoms as recognised, in their respective fields of application, by Union 

law and international law and by international agreements to which the Union or all the 

Member States are party, including the European Convention for the Protection of Human 

Rights and Fundamental Freedoms, and by the Member States' constitutions. 

Article 54 Prohibition of abuse of rights 

Nothing in this Charter shall be interpreted as implying any right to engage in any activity or 

to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms recognised in 

this Charter or at their limitation to a greater extent than is provided for herein. 

 

Yours sincerely, 

 

Mr. ing. E.J. Kuijper 
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BIJLAGE   6 : 

Vandaag 11.12.2021 6:00·  16 MIN  

Wetenschappers waarschuwen voor een 

nieuwe digitale identiteit  

 

Jannes van Roermund  

Catherine Riva  

Serena Tinari  

14 Connecties  

81 Bijdragen  

Grote tech-bedrijven en overheden promoten de komst van een nieuwe, digitale identiteit voor 

iedereen. De coronacrisis geeft ze de wind in de zeilen. Experts waarschuwen voor de 

consequenties. ‘Dit is het einde van vrijheid.’  

Dit stuk in 1 minuut  

• De lobby voor een coronapas en een ‘QR-maatschappij’ wordt aangevoerd door de digital 
identity industry en die boekt resultaat: de Europese Commissie verwacht de coronapas uit 
te breiden tot een ‘volmaakte digital wallet’. 

• Brussel werkt aan een ID-systeem op basis van blockchain, de techniek die ook door de lobby 
van grote bedrijven wordt gepromoot.  

• Omdat informatie op blockchain niet verwijderd kan worden, ontstaat een permanent 
logboek van bewegingen, acties en transacties van alle burgers, vrezen experts. Ze noemen 
een digitale identiteit op basis van blockchain ‘meer dan dystopisch’. Maar zowel Den Haag 
als Brussel omarmen dit model omdat het ervoor zou zorgen dat de burger weer ‘baas wordt 
van de eigen data’.  

• Nederland is voorloper en gaat als eerste Europese land een prototype van een digitaal ID 
uitproberen.  

Lees verder  

Ze maakten geen geheim van hun enthousiasme. 

Een digitaal test- en vaccinatiebewijs ‘zal het hele veld van digital ID op weg helpen. Dit gaat 

niet enkel over covid-19, maar over iets veel groters,’ zei Andrew Bud in februari van dit jaar 

in het zakentijdschrift Forbes. Bud is oprichter en directeur van iProov, een in Londen 

gevestigd bedrijf dat gezichtsherkenningstechnologie verkoopt en de Britse corona-app 

ontwikkelde. 

https://www.ftm.nl/auteur/jannes-van-roermund
https://www.ftm.nl/auteur/jannes-van-roermund
https://www.ftm.nl/auteur/catherine-riva
https://www.ftm.nl/auteur/catherine-riva
https://www.ftm.nl/auteur/serena-tinari
https://www.ftm.nl/auteur/serena-tinari
https://www.ftm.nl/artikelen/internationale-digid-lobby?share=th5wyLShBJkWCRI%2Bw3wqxSJ4IHc4t%2BDsIYWa7xg9me%2Fhy9dthsHtD779qOSDGKU%3D#bijdragen
https://www.ftm.nl/artikelen/internationale-digid-lobby?share=th5wyLShBJkWCRI%2Bw3wqxSJ4IHc4t%2BDsIYWa7xg9me%2Fhy9dthsHtD779qOSDGKU%3D
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De topman van Simprints, een Engelse start-up die eveneens biometrische technieken 

ontwikkelt, noemde het ‘een kans om systemen voor de toekomst’ te lanceren.  

En het Franse defensie- en tech-bedrijf Thales schreef in blogberichten dat de coronapas zal 

dienen als ‘opstapje voor de invoering van een digitaal ID-bewijs’. Het vroeg overheden ‘een 

platform te creëren voor een ambitieuzere digitalisering van identiteits- en 

gezondheidsgegevens’.  

Nu, bijna twee jaar in de pandemie, zet Europa de eerste stappen naar een veel breder gebruik 

van systemen voor digitale identificatie dan de coronapas. 

 

© Twitter 

De Fransman Thierry Breton is eurocommissaris (industrieel beleid en digitale interne 

markt) en voormalig bestuurder van France Télécom en het IT-bedrijf ATOS, dat zich onder 

andere richt op betalingsverwerking. 

Het ontwerp van de Europese corona-app was slechts een ‘eerste versie van wat zich kan 

ontwikkelen tot een volmaakte digital wallet,’ zo laat de Europese Commissie aan Follow the 

Money weten. Die ontwikkeling gaat snel, meldt de woordvoerder. ‘De komende maanden 

werken we met lidstaten hieraan verder.’  
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Nederland speelt een hoofdrol in de beweging naar bredere digitale identiteit. Een Europees 

prototype wordt straks hier uitgetest.  

Het gaat om een lucratieve markt: volgens analisten is er in 2024 meer dan 30 miljard dollar 

en in 2026 misschien wel 50 miljard dollar gemoeid met producten en diensten die 

samenhangen met digitale identificatieprocessen.  

Big Tech – denk Microsoft, IBM, Mastercard – is dan ook prominent vertegenwoordigd in de 

lobby voor een mondiaal systeem van digitale identiteitsbewijzen. En diezelfde lobby is 

bijzonder actief met oproepen voor een systeem van coronapassen, schreef tech-

wetenschapper Elizabeth Renieris, verbonden aan de universiteiten van Notre Dame, Harvard 

en Stanford, in What’s really at stake with vaccine passports. 

Van QR tot eID 

Met een digitaal bewijs of eID kunnen burgers bij overheden, banken en bedrijven hun 

identiteit kenbaar maken via een unieke identificatiecode, gekoppeld aan persoonsgegevens. 

Naam, geboortedatum en geslacht, maar ook biometrische gegevens afkomstig van 

gezichtsherkenningsystemen (informatie over grootte en onderlinge afstand van ogen, mond, 

neus en oren), irisscans (vorm, kleur, patroon en textuur van de ogen) en vingerafdrukken. 

 

De Europese Commissie ziet een methode voor ‘eenduidige identificatie van een persoon om 

ervoor te zorgen dat de juiste dienst wordt verleend aan degene die daar daadwerkelijk recht 

op heeft’.  

Voorstanders van een digitaal ID verwijzen graag naar India. Daar werd in 2009 het grootste 

eID-systeem ter wereld gelanceerd: Aadhaar, een 12-cijferig identificatienummer dat nodig is 

om een huis te kopen of om toegang te krijgen tot overheidsdiensten, en dat al door 1,3 

miljard mensen wordt gebruikt. Het is gekoppeld aan een betaalsysteem van Mastercard. 

https://www.cigionline.org/articles/whats-really-stake-vaccine-passports/
https://newsroom.mastercard.com/press-releases/mastercard-develops-payment-solution-for-%E2%80%98aadhaar%E2%80%99/
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‘Systeemfouten zijn schering en inslag in Aadhaar’ 

‘Dit is het meest geavanceerde systeem ter wereld,’ zei de Amerikaan Paul Romer, toen 

hoofdeconoom van de Wereldbank, in 2017 tegen het mediabedrijf Bloomberg. ‘Het zou goed 

zijn voor de wereld wanneer dit wereldwijd wordt ingevoerd.’ 

Aadhaar heeft zijn tekortkomingen, zeggen critici. Ze wijzen bijvoorbeeld naar het geval van 

mevrouw Premani Kunwar (64). Zij stierf in 2017 nadat haar pensioen volgens 

mensenrechtenorganisaties op het account van de ex van haar echtgenoot werd gezet. Die ex 

was al 25 jaar dood. Eten kreeg ze ook niet, vanwege fouten in het systeem van 

voedseldistributie.  

Systeemfouten zijn volgens mensenrechtenactivisten schering en inslag: door een slechte 

internetverbinding, een server- of ander technisch probleem, en door verkeerd ingevoerde 

gegevens.  

Er zijn meer schrijnende verhalen. Een 11-jarig meisje stierf, volgens haar moeder bedelend 

om rijst, omdat hun gezinskaart voor de voedselbank niet aan Aadhaar gekoppeld was, schreef 

een bekende advocate. Zij vindt dat burgers ‘tot slaaf zijn gemaakt met een kaart’.  

De ophef dateert van jaren terug. Maar het systeem is niet verbeterd, schrijft de Indiase 

antropoloog en bio-ethica Sunita Sheel Bandewar in een e-mail aan Follow the Money. ‘Het is 

juist erger geworden tijdens de pandemie. En gemarginaliseerde groepen lijden het meest.’  

‘Aadhaar voor de hele wereld´ 

Volgens de non-profitorganisatie Privacy International waren onder meer de Wereldbank, de 

Bill and Melinda Gates Foundation en een groot aantal bedrijven betrokken bij de invoering 

van Aadhaar in India. Het zijn precies die organisaties die betrokken zijn bij de coronapas met 

QR-code.  

Tech-miljardair Gates is al jaren fan van Aadhaar. ‘De voordelen zijn erg groot,’ zei hij in 

2018. ‘Ik denk dat landen deze aanpak moeten overnemen omdat de kwaliteit van het beleid 

erg samenhangt met hoe snel hun economie kan groeien.’  

De Bill and Melinda Gates Foundation financiert verschillende Aadhaar-achtige projecten, zei 

Gates destijds. ‘We sponsoren de Wereldbank om de Aadhaar-aanpak naar andere landen te 

brengen.’  

Aadhaar-architect Nilekani is inmiddels adviseur van ID4D, een project van de Wereldbank 

gefinancierd door Gates, drie overheden en het Omidyar Network, een ‘filantropische 

investeringsmaatschappij’ van eBay-oprichter Pierre Omidyar.  

Toen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in augustus 2021 haar langverwachte richtlijn 

lanceerde voor de invoering van ‘coronapaspoorten’, bedankte ze expliciet dertien 

Wereldbank-medewerkers voor hun advies. Geen enkele andere organisatie had zo veel 

invloed op het rapport.  

https://www.uidai.gov.in/images/news/pm_modis_aadhaar_program_wins_world_bank_praise_amid_big_brother_fears_17032017.pdf
https://scroll.in/latest/860672/jharkhand-woman-died-of-starvation-because-aadhaar-based-systems-failed-says-non-profit-report
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3060959
https://privacyinternational.org/case-study/4698/id-systems-analysed-aadhaar
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0130&from=EN
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De totstandkoming van die richtlijn werd overigens medegefinancierd door de Bill en 

Melinda Gates Foundation. Die stichting had geen invloed gehad op de inhoud, benadrukt de 

WHO, maar indirect sijpelt het gedachtegoed van Aadhaar via de Wereldbank naar de burger.  

De WHO hielp de Europese Commissie ook bij de totstandkoming van het Green Certificate, 

het Europese coronacertificaat met QR-code.  

De Wereldbank reageerde niet op vragen van Follow the Money. 

Lees verder  

Dat invoering van een digitaal identiteitsbewijs grote gevolgen kan hebben, toont ook Nigeria, 

waar in de pandemie een eID verplicht is gesteld voor ‘openen van een bankrekening, 

aanvragen van een rijbewijs, stemmen en belastingaangifte,’ schreef het persbureau Reuters in 

augustus. 

‘Einde van vrijheid’  

Ondanks zorgen van privacywaakhonden werken zowel overheden als ondernemingen 

gestaag verder aan de introductie van een digitaal ID-bewijs – met veel persoonlijke 

informatie – voor zoveel mogelijk mensen.  

En voor veel doeleinden: een lening aangaan, kredietwaardigheid testen? Informatie over 

opleiding of carrière? Kan allemaal aan de pas worden gekoppeld. Informatie over je gedrag 

op sociale media? Idem dito.  

 

 

Dit is hoe consultancybedrijf PwC een eID voor zich ziet. © PWC 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Digital_certificates-vaccination-2021.1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0130&from=EN
https://news.trust.org/item/20210805104557-zunak
https://www.cambridge.org/core/journals/data-and-policy/article/rethinking-digital-identity-for-postcovid19-societies-data-privacy-and-human-rights-considerations/0B9A65B889C341CF535E804256C2816A
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‘Identiteit is zó fundamenteel,’ zegt hoogleraar privacy en identiteit Bart Jacobs van de 

Radboud Universiteit. ‘Fysiek is het met paspoorten aardig geregeld, maar online nog niet. 

Grote bedrijven proberen al jaren om tot een standaardisering te komen die hen goed uitkomt 

en nu hebben ze bedacht: laten we op de pandemie meeliften en een oplossing aandragen 

waarbij wij de controle hebben. Je begrijpt waar dat heengaat.’ 

‘Zo ontstaat een surveillancestaat, waarin alles wordt opgeslagen om mensen politiek en 

commercieel te sturen’ 

Als grote partijen hun zin krijgen, ontstaat volgens Jacobs ‘een surveillancestaat, waarin alles 

wordt opgeslagen om, op meerdere manieren, zowel politiek als commercieel, mensen te 

sturen’.  

De doorgaans voorzichtig formulerende Jacobs zegt te vrezen voor ‘het einde van vrijheid 

zoals we die kennen’ als politici nú de verkeerde keuzes maken. Achter de lobby voor digitale 

datavergaring zit ‘een agenda van surveillance waartegen we ons moeten verzetten,’ stelt hij. 

Self-sovereign identity: ‘baas van eigen data’ of feestje van Big Tech? 

Zowel in het bedrijfsleven als bij overheden is veel enthousiasme waar te nemen voor het 

principe van self-sovereign identity (SSI) – ‘baas van eigen data’, zodat iedereen zelf bepaalt 

wanneer welke informatie met derden wordt gedeeld. 

In de kroeg? Dan geef je alleen deze snipper informatie prijs: ‘Ik ben ten minste achttien jaar 

oud. ’Bij de hypotheekverstrekker? Dan in elk geval ook iets over je kredietwaardigheid.  

Microsoft heeft de slogan Own your digital identity. IBM spreekt van ‘een levenslange, 

draagbare identiteit die niet afhankelijk is van een centrale autoriteit en nooit van je 

afgenomen kan worden’.  

Zowel Microsoft als IBM kiezen voor het self-sovereign identity-principe op basis van 

blockchain-technologie. Daarbij wordt een administratie gevoerd – in dit geval die van 

identiteitsgegevens – op verschillende computers. Het systeem regelt zichzelf, met een 

protocol. Notarissen zijn niet langer nodig. Centraal gezag ook niet. Zo zou het systeem 100 

procent betrouwbaar moeten zijn en ook nog eens bijzonder goed bestand tegen 

hackpogingen.  

‘Veel bedrijven roepen wel SSI, maar dat is een modekreet,’ zegt hoogleraar Bart Jacobs. Hij 

stond aan de wieg van de privacyvriendelijke authenticatie-app IRMA, die ook gebruik maakt 

van SSI.  

Harvard-hoogleraar Elizabeth Renieris is beslist niet overtuigd van het concept. ‘Het klinkt als 

een manier om consumenten meer macht te geven, vooral op een moment waarop we ons 

hulpelozer voelen dan normaal. Maar tech-bedrijven willen niets liever dan dat jij je eigen 

data bezit,’ schreef ze in een opinieartikel in het online-tijdschrift Slate.  

‘Bedrijven willen dat jij je eigen data bezit want wie zijn data bezit kan ze verkopen’ 

Want wie zijn data bezit, kan ze ook verkopen. Amazon gaf mensen een bon van 25 dollar in 

ruil voor een 3D-lichaamsscan, Facebook bood vijf euro voor spraakberichten. Burgers zijn 

https://www.microsoft.com/en-us/security/business/identity-access-management/decentralized-identity-blockchain
https://www.ibm.com/blogs/blockchain/category/trusted-identity/self-sovereign-identity/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=H69l_trRArU&feature=emb_title
https://www.sidn.nl/online-identity/irma/irma-voor-online-dienstverleners
https://slate.com/technology/2020/04/sell-your-own-data-bad-idea.html
https://www.businessinsider.nl/amazon-offers-gift-cards-in-exchange-for-3d-body-scans-2019-5?international=true&r=US
https://www.theverge.com/2020/2/20/21145584/facebook-pay-record-voice-speech-recognition-viewpoints-proununciations-app
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helemaal niet geholpen met een self-sovereign identity, stelt Renieris. Zij wil identiteit als een 

universeel grondrecht zien dat per definitie niet te kapitaliseren is. 

Jacobs blijft voorstander, maar de ene SSI is de andere niet, zegt hij. Het verschil is volgens 

hem zo essentieel dat hij Raymond Knops, de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, in 

2019 een brandbrief schreef met de waarschuwing níet te kiezen voor het verkeerde systeem: 

‘Mijn doel met deze brief is om u ertoe uit te nodigen om de politieke keuze te maken voor 

een decentrale architectuur, en niet, zoals u aangekondigd heeft, via onnodige 

wetswijzigingen verdere ruimte te scheppen voor de centrale architectuur.’ 

Het verschil tussen een centrale en een decentrale architectuur is dat in de eerste 

persoonsgegevens door één partij – een overheid, een bedrijf – worden verzameld en 

opgeslagen. In een decentrale architectuur gebeurt dat niet. Maar the devil is in the details, 

zegt de computerwetenschapper. ‘Zelfs als organisaties dwepen met SSI-data of met een 

‘decentraal’ model kan de praktijk anders zijn.’  

Jacobs wijst op het systeem Datakeeper, een app voor een digitale kluis die voortkwam uit de 

Rabobank. ‘Met Datakeeper geven we de controle terug aan jou, alleen jij bepaalt met wie en 

wanneer je je gegevens deelt,’ aldus Datakeeper op de eigen website – je reinste self-

sovereign identity dus.  

Maar, zegt Jacobs, als je ze vraagt naar het verdienmodel ‘blijkt dat ze toch centraal gaan 

bijhouden wie waar inlogt. Daar vallen ze wat mij betreft door de mand.’ 

Medewerkers van Datakeeper verzorgden een presentatie bij een IRMA-bijeenkomst. Daarin 

zei een van hen: ‘De verifyer gaat zometeen betalen voor de data. (...) Dat zal het 

businessmodel worden.’  

Datakeeper zegt in een reactie nog te werken aan ‘het meest passende betaalmodel’.  

Lees verder  

Harvard-wetenschapper Elizabeth Renieris vergelijkt het huidige moment voor de politiek 

met de aanslag op de Twin Towers, een tragedie die werd aangegrepen voor vergaande 

maatregelen. ‘Als 9/11 ons in een tijdperk van massasurveillance bracht, heeft de pandemie 

het potentieel om te zorgen voor de ID-afslag, de introductie van het tijdperk van 

alomtegenwoordige identificatie en het einde van anonimiteit.’  

Directeur Vincent Böhre van stichting Privacy First merkt op dat ‘het einde van anonimiteit 

een ramp zou zijn’ voor journalisten of activisten. ‘Zeker in bepaalde regio´s kan dat 

levensgevaarlijke situaties opleveren.’ 

Böhre: ‘Maar eigenlijk moet iedere burger zich anoniem in de openbare ruimte kunnen 

begeven, kunnen winkelen, zijn mening kunnen uiten. Anders krijg je het chilling effect, een 

onbewust psychologisch gevoel dat optreedt wanneer mensen zich bespied wanen, als ze niet 

langer vrij en anoniem transacties kunnen doen, naar de horeca kunnen gaan, kunnen reizen.’  

Den Haag omarmt SSI-model 

https://medium.com/@hackylawyER/do-we-really-want-to-sell-ourselves-the-risks-of-a-property-law-paradigm-for-data-ownership-b217e42edffa
https://privacybydesign.foundation/pdf/stas-bzk-aug-19.pdf
https://datakeeper.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=QdIaK2X_5DM
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Ook de Nederlandse regering heeft een voorkeur voor self-sovereign identity (SSI), het 

principe dat de burger de baas moet blijven over zijn eigen data zoals beschreven in het vorige 

kader. ‘In plaats van de overheid krijgen mensen zelf regie over hun eigen gegevens,’ schrijft 

IDee magazine, een online-tijdschrift van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties gewijd aan het thema digitale identiteit.  

‘De mens, en het vertrouwen in de mens, staat centraal,’ zegt André de Kok, researcher bij de 

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIg), in het artikel. Burgers kunnen steeds kiezen 

welke informatie ze op welk moment delen, en welke informatie niet.  

De Kok: ‘Stel dat je bij het kopen van een fles whisky wilt aantonen dat je achttien jaar of 

ouder bent, dan hoef je je precieze leeftijd en burgerservicenummer niet aan de slijter te 

geven. In plaats van een epistel met privacygevoelige informatie deel je alleen informatie die 

op dat moment relevant is: ja, ik ben achttien jaar of ouder.’  

Lees verder  

De Europese Commissie is al vergevorderd met de bouw van een ‘raamwerk’ voor het 

onderbrengen van identiteitsgegevens volgens het principe dat iedereen ‘baas is over eigen 

data’: het Europees Self-Sovereign Identity Framework (ESSIF). Dit framework moet de 

‘gouden standaard’ worden en is weer onderdeel van de Europese Blockchain Service 

Infrastructuur (EBSI).  

Nederlandse topambtenaren zijn bij de bouw van het raamwerk betrokken. Een eerste 

prototype wordt in Nederland getest met de identiteitsgegevens van een uitwisselingsstudent. 

Het prototype bevat ook informatie van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Dienst 

Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).  

‘Als het allemaal lukt, is Nederland straks één van de eerste landen die SSI voor elkaar heeft 

met een grote mate van betrouwbaarheid,’ staat vol trots beschreven in een online-tijdschrift 

van het ministerie. Een woordvoerder van Binnenlandse Zaken benadrukt dat het gebruik van 

self-sovereign Identity in blockchain nog in een onderzoeksfase verkeert. ‘Het 

maatschappelijk doel staat voorop, niet de technologie.’ 

Hoogleraar Jacobs is weinig gecharmeerd van de keuzes van de Nederlandse staat. ‘Toen de 

Europese Commissie aangaf een eID te willen, leek dat grotendeels gebaseerd op de 

technologie achter ons authenticatie-platform IRMA. Wij hadden het al gebouwd. Open 

source, privacyvriendelijk. Dus je denkt: kom eens kijken.’  

‘Maar in plaats daarvan begon Nederland te werken aan een blockchain-project. Daarvoor 

worden bovendien miljoenen uitgegeven. Ik vind het persoonlijk van de pot gerukt.’  

De lobby 

Wereldwijd zijn overheden de afgelopen jaren flink onder druk gezet door de digital ID-lobby 

van multinationals, denktanks en andere organisaties die de coronavaccinatiecampagne zien 

als instrument om hun doel te behalen.  

Nieuw is dat idee niet. Denktank ID2020 beschreef in 2018 hoe een vaccinatiecampagne in 

Bangladesh kon dienen als ‘toegangsdeur’ naar verdere digitalisering. ‘Vaccinatie biedt een 

https://magazines.rvig.nl/idee/2020/13/de-mens-centraal-bij-self-sovereign-identity
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geweldige kans om kinderen al vroeg in hun leven een duurzame, draagbare en veilige 

digitale identiteit te geven,’ schreef de organisatie op Medium. 

ID2020 is de meest invloedrijke digital ID-lobbyist. Deze denktank werd al ver voor de 

pandemie opgericht door onder meer Gavi the Vaccine Alliance, die er naar streeft om 

wereldwijd de toegang tot vaccinaties te vergroten. Andere founding fathers zijn de 

filantropische Rockefeller Foundation, het consultancybedrijf Accenture en de tech-gigant 

Microsoft. 

Inmiddels zijn meer bedrijven bij ID2020 aangehaakt, waaronder Mastercard, Facebook en de 

eerder genoemde biometrische start-up Simprints. De denktank ‘herbergt enkele van de 

grootste spelers,’ zegt Alexandrine Pirlot de Corbion van Privacy International. ‘Qua 

schaalgrootte hebben ze een enorm marktaandeel in verschillende aspecten van digital ID.’  

 

In april 2020 publiceerde ID2020-directeur Dakota Gruener een rapport over 

‘immuniteitscertificaten’. Dat verscheen officieel onder de vlag van de Universiteit van 

Harvard, maar Gruener sprak haar warme dank uit aan ‘de directie, het technische 

adviescomité en medewerkers’ van ID2020 alsmede aan enkele wetenschappers en 

medewerkers van Apple en Microsoft. 

‘Ik kan niet deel uitmaken van een organisatie die wordt beïnvloed door corporate belangen 

en lippendienst bewijst aan mensenrechten’ 

Kort na publicatie nam hoogleraar Elizabeth Renieris, op dat moment technisch adviseur van 

ID2020, ontslag. Ze schreef in haar afscheidsbrief: ‘Ik kan niet langer onderdeel zijn van een 

organisatie die ernstig wordt beïnvloed door corporate belangen en slechts lippendienst 

bewijst aan mensenrechten.’ 

https://medium.com/id2020/immunization-an-entry-point-for-digital-identity-ea37d9c3b77e
https://ethics.harvard.edu/files/center-for-ethics/files/12immunitycertificates.pdf
https://finance.yahoo.com/news/resignation-identity-initiative-raises-doubts-214013105.html
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Renieris voorzag vanwege ‘vaccinatiepaspoorten op basis van blockchain’ grote gevolgen 

voor mensenrechten en burgerlijke vrijheden. Vooral de techniek maakte haar argwanend. Ze 

schreef met twee collega-wetenschappers vlak voor haar ontslag een blogbericht over ‘de 

gevaren van blockchain bij coronapassen’. Ze noemde die ‘meer dan dystopisch’.  

Blockchain 

Blockchain is een decentraal netwerk dat transacties en handelingen op een permanente 

manier registreert. De technologie heeft als kenmerk dat het hacken, wijzigen of wissen van 

gegevens niet mogelijk is. Daarmee is het extreem goed beveiligd.  

Precies daarin zit het bezwaar van Renieris. ‘Blockchain is bedoeld als een permanent en 

onveranderlijk digitaal log, dat is inherent in strijd met het principe van opslagbeperking’.  

Volgens de Europese gegevenswet AVG moeten data worden verwijderd zodra ze niet langer 

nodig zijn of wanneer mensen hun toestemming intrekken. Maar bij blockchain kán er niets 

meer worden verwijderd, schreef Renieris. 

‘Volgens de wet moeten data worden verwijderd, maar bij blockchain kán er niks meer 

worden verwijderd’ 

Zo komt er steeds meer informatie in het systeem, informatie die niet meer weg te halen is. 

Data voor de eeuwigheid.  

Volgens Renieris wilde ID2020 aanvankelijk in Grueners rapport over immuniteitscertificaten 

verwijzen naar blockchain als gewenste oplossing. Dat onderdeel werd uiteindelijk, stelt ze, 

bewust weggelaten om niet met haar in discussie te hoeven gaan. Maar daarmee waren de 

aspiraties niet verdwenen. 

Anderhalf jaar later hebben meer dan 125 bedrijven, instellingen en overheidsorganisaties 

zich verenigd in het Good Health Pass Collaborative, een samenwerkingsverband dat streeft 

naar een wereldwijde standaard voor de coronapas. Veel bedrijven met biometrische 

producten als gezichtsherkenningstechnieken zijn aangesloten. ID2020 is coördinator. Aan het 

meest recente persbericht van de Good Health Pass Collaborative valt af te lezen welke 

technologie geldt als bon ton: iedereen wil blockchain.  

Big Tech 

Bij pleitbezorgers van een coronapas zijn vrijwel altijd dwarsverbanden te vinden met het 

bedrijfsleven.  

Belangrijke partijen zijn Microsoft, met identiteit ‘bovenaan de agenda’ en een zeer 

omvangrijk lobbynetwerk, Mastercard, dat in 2018 een ‘strategisch samenwerkingsverband’ 

sloot met Microsoft en in Afrika al experimenteert met de koppeling tussen vaccinatiestatus, 

biometrische gegevens en betaalmogelijkheden, en IBM dat meewerkte aan de blockchain-QR 

in Duitsland.  

https://medium.com/berkman-klein-center/the-dangers-of-blockchain-enabled-immunity-passports-for-covid-19-5ff84cacb290
https://www.youtube.com/watch?v=KeFRLRA_XzQ
https://medium.com/berkman-klein-center/forget-erasure-why-blockchain-is-really-incompatible-with-the-gdpr-9f60374e90f3
https://www.goodhealthpass.org/members?c1ea8d49_page=2
https://drive.google.com/file/d/157uVhqw4ywxEOZUSksRVFwwgcPexsDMw/view
https://blogs.microsoft.com/blog/2018/01/22/partnering-for-a-path-to-digital-identity/
https://blogs.microsoft.com/blog/2018/01/22/partnering-for-a-path-to-digital-identity/
https://www.biometricupdate.com/202109/mastercard-partnership-to-capture-biometrics-of-30-million-africans
https://pharmaphorum.com/news/ibm-led-group-wins-german-contract-for-digital-vaccine-passport/
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Ook de rol van non-profitorganisaties is interessant, zoals die van de Bill & Melinda Gates 

Foundation, het Omidyar Network en de Rockefeller Foundation, die veelal optreden als 

financier, waarmee complotdenkers graag aan de haal gaan. 

Multinationals doen bijna nooit uit eigen naam een prominente oproep voor een ‘coronapas’.  

Veelal zijn die oproepen te horen van stichtingen, denktanks en coalities als de Trust Over IP 

Foundation, het Commons Project, het Tony Blair Institute for Global Change, het Centre for 

Global Development en het Vaccination Credential Initiative, die vrijwel zonder uitzondering 

partners hebben in de hoek van ‘Big Tech’ of ‘Big ngo’.  

‘Die drijven deze agenda aan omdat ze producten te verkopen hebben,’ zegt Pirlot de Corbion 

van Privacy International. ‘Ze zijn ofwel betrokken bij de diensten, bij de infrastructuur, of bij 

de toegang tot infrastructuur.’ 

‘Ze drijven deze agenda aan omdat ze producten te verkopen hebben’ 

Het Tony Blair Institute for Global Change prees bijvoorbeeld meermaals het Good Health 

Pass Collaborative aan. 

Volgens Privacy International gaat het die organisaties niet om de volksgezondheid maar om 

een commerciële agenda. Daarmee wordt ‘de dood van honderdduizenden mensen wereldwijd 

misbruikt voor eigenbelang’. 

De coronapas gaat onherroepelijk leiden tot mission creep ofwel bredere invoering van een 

digital ID, waarschuwt Pirlot de Corbion. ‘Vaak wordt er bij de introductie één doel genoemd, 

maar vervolgens zegt men: waarom gebruiken we het niet voor X, Y of Z?’  

In Zwitserland is een digital ID-systeem per referendum afgewezen. Maar ook de Zwitsers 

draaien wel bij dankzij de QR-samenleving, voorspelde Ian Richards, een aan de Verenigde 

Naties verbonden econoom. ‘Als het aankomt op de keuze tussen nog een zomer van dure 

bergresorts óf van vers gegrilde vis in een taverne aan het strand zullen velen waarschijnlijk 

stemmen met hun zwembroek, hun digitale vaccinatiepaspoort downloaden en naar het 

buitenland reizen,’ schreef Richards in maart. ‘Over zes maanden zal de grootste kritiek op 

eID niet langer zijn dat het te ver gaat, maar dat het niet ver genoeg gaat.’ 

De modelburger 

Experts behandelen het idee van digital ID al jaren met terughoudendheid. ‘Hoewel deze 

systemen zeer veilig en betrouwbaar moeten zijn, brengen ze ook grote risico's met zich mee,’ 

zeggen Tommy Cooke, surveillance-expert aan de Queen's University in Canada, en diens 

collega Benjamin J. Muller van de University of Western Ontario in Londen tegen Follow the 

Money.  

‘Over zes maanden zal de kritiek op eID niet zijn dat het te ver gaat, maar dat het niet ver 

genoeg gaat’ 

‘We moedigen iedereen aan om zichzelf deze vraag te stellen: wat betekent het om identiteit 

te digitaliseren, en wat is de modelburger van een digitaal ID-systeem? Hoe zal zijn 

burgerprofiel worden gebruikt? Informatie in een digitaal ID-systeem gaat over 

https://www.ftm.nl/artikelen/basis-qr-code-twijfelachtig
https://privacyinternational.org/long-read/4074/looming-disaster-immunity-passports-and-digital-identity
https://www.swissinfo.ch/eng/how-vaccine-passports-may-make-swiss-e-id-rejection-obsolete/46453352


73 / 74 
 

staatsburgerschap, geslacht, wettelijke status, fysieke kenmerken, persoonlijke voorkeuren,’ 

zeggen de wetenschappers. ‘Er zullen veel mensen zijn die op papier niet precies 

overeenkomen met de modelburger. Zij kunnen worden onderworpen aan reisverboden, 

vergaande controle of andere inperkingen van burgerrechten en vrijheden omdat ze 

bijvoorbeeld een extra paspoort hebben, naar bepaalde gebieden zijn gereisd, vanwege hun 

werk of door hun burgerlijke staat’. 

 

Brussel en Den Haag lijken er wel uit te zijn. André de Kok van de Rijksdienst voor 

Identiteitsgegevens is betrokken bij zowel het Nederlandse als het Europese project. Hij 

beschreef in 2018 al voor de Verenigde Naties hoe hij de toekomst ziet van een op blockchain 

gebaseerd systeem van digitale identiteit.  

‘Informatie rond de traceerbaarheid van gebeurtenissen en genomen beslissingen, is van 

specifiek belang voor de balans tussen controle en facilitering, te weten waarom, wanneer, 

wie en wat moet gecheckt worden. Die informatie wordt gebruikt om de beweging van 

mensen en hun toegang tot services and benefits te monitoren,’ schreef De Kok in het rapport 

The Legal Aspects Of Blockchain, waarvan Sigrid Kaag een voorwoord schreef. 

Kaartenhuis 

Een andere en kritischere auteur in dat VN-rapport, Paul Oude Luttighuis, plaatste in 2017 al 

een bericht op zijn persoonlijke LinkedIn met een volledig andere strekking. Volgens hem is 

grootschalig gebruik van blockchain in politieke kringen ‘een droomscenario voor wie macht 

wenst te verzamelen zonder er verantwoording voor te hoeven afleggen’.  

‘Een droomscenario voor wie macht wenst te verzamelen zonder er verantwoording voor te 

hoeven afleggen’ 

Een blockchain-systeem is volgens Oude Luttighuis nauwelijks nog bij te sturen zodra het 

lang genoeg operationeel is en genoeg mensen meedoen. ‘In een democratie schrijven mensen 

samen het contract. Dat gebeurt in een politiek proces,’ zegt hij in gesprek met Follow the 

https://www.linkedin.com/pulse/waarom-de-blockchain-centralistisch-paul-oude-luttighuis/?originalSubdomain=nl
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Money. ‘Maar omdat blockchain in formele logica is gebouwd, is er geen mogelijkheid om 

haar aan te passen. Het is een kaartenhuis, zonder reële mogelijkheid om in te grijpen. Zo 

gaan we onszelf invangen in een onveranderlijk sociaal contract.’  

Hoewel de techniek dus decentraal werkt, wordt de macht ironisch genoeg volledig 

gecentraliseerd: ‘De centrale macht van blockchain is precies dat contract, of wie dat contract 

ook maar ooit heeft opgesteld,’ schrijft Oude Luttighuis. ‘Ze hebben één kans - en bepalen 

daarbij meteen de spelregels.’ 

Verwoestende effecten 

‘Voor degene die het contract schrijft, zou je het een smart contract kunnen vinden, maar 

vanaf een zekere schaal wordt het een wurgcontract voor de deelnemers. Kunnen ze er dan 

niet uitstappen? Jawel, maar alleen ten koste van verbanning, achterlating van hun erfenis en 

wellicht de noodzaak helemaal zelf zo’n nieuw netwerk te beginnen,’ schrijft Oude Luttighuis 

in zijn LinkedIn-artikel. Als illustratie van dat contract koos hij een handdruk tussen mens en 

duivel. 

Hoewel sommige experts als Renieris en Jacobs een verschillende kijk hebben op een digital 

ID, delen ze een behoorlijk sceptische blik op blockchain.  

Sommigen dwepen met de persoonlijke vrijheid van blockchain maar ze is het 

tegenovergestelde van vrijheid, stelt Oude Luttighuis. ‘Blockchain is het paard van Troje. Ze 

doet alsof ze een handig instrument is voor onze vaak op angst en wantrouwen gebaseerde 

behoeften, maar vreet van binnenuit het leven uit een democratie en rechtsstaat. Dat zijn grote 

woorden, en één enkele blockchain-implementatie zal vast niet zulke verwoestende effecten 

hebben. Maar de architectuur van blockchain brengt deze effecten met zich mee, zeker als ze 

grootschalig wordt ingezet in de uitvoering van publieke aangelegenheden.’ 

 

 

 

 


