




Aangifte doen tegen Loco burgemeester Simone Kukenheim

Art 282: wederrechterlijke vrijheidsberoving

Art 284: algemene dwang

Art 326: bedrog, valsheid in geschrifte

Art 365: ambtsmisdrijf (misbruik bevoegdheden aangaande noodbevel)





Arms Trade Treaty





One of the few countries to support the Yugoslav government fully during the NATO bombing of Yugoslavia was that of Libya und

Libya's support for Yugoslavia throughout the 1990's led to many in Serbia supporting the Gaddafi government in during the Fi





https://www.amnesty.nl/encyclopedie/wapenhandelsverdrag



https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2021/6/pdf/2106-factsheet-nato2030-en.pdf



Drug deal





De WOB-
documenten
Vaccin deals

Het Inclusive Vaccin Alliance (IVA) 
van VWS en de krachten van het 
WEF, Bill Gates, de EC en de VS



Vaccins, The Inclusive Vaccine Alliance (IVA)

Toen het ministerie van VWS begin 2020 naarstig op zoek ging naar C19-vaccins, is een initiatief 

ontstaan onder aanvoering van Nederland om samen met Frankrijk, Duitsland en Italie gezamenlijk 

vaccins in te kopen bij farmaceuten. Andere landen mochten ook aanhaken.

VWS ambtenaren zullen met de beste bedoelingen aan de slag zijn gegaan, maar in dit veld spelen 

krachten van grote omvang.

Zie hoe dit spel zich ontvouwt wanneer de vaccin alliantie op het punt staat zijn eerste contracten te 

ondertekenen.

In plaats van ingewikkelde deals met farmaceuten sluiten, belandden ze in een moeras van NGO’s 

als GAVI en de Bill & Melinda Gates Foundation en andere supranationale instanties als het WEF 

en de EC. Soevereine deals maken zonder de clubs te betrekken die al decennia op een pandemie 

en vaccins zitten te vlassen, is not done.

Het IVA moest gestopt worden.



2/6/2020: Contract met Astra (betaald uit de pot van 700 MLN) naar VWS gestuurd.



4/6/2020: Contracten met Johnson&Johnson (Janssen) en Sanofi worden 
rondgestuurd tussen IVA-landen (VWS).



4/6/2020: Amerikaanse ambassade neemt contact op met VWS over funding, 
betrokken landen en bedrijven.



5/6/2020: Buitenlandse zaken is niet blij met IVA aangaande de intentie om ook 
vaccins te regelen voor arme landen.

Gele vak: 

“aangesproken op” / 

“verrast door”?

BuZa wijst op 

bestaande 

initiatieven. GAVI is 

investeringsvehikel 

van de Gates 

foundation

Wellicht handelt 

BuZa hier onder 

druk van de EC, VS 

of een van de andere 

NGO’s



8/6/2020: World Economic Forum neemt contact op met VWS over IVA initiatief en 
hoe dit zich verhoudt tot WEF.



10/6/2020: World Economic Forum stuk is lastig voor VWS.

WEF lanceert per 

15/6/2020 het 

MANAGE-COV 

initiatief inzake vaccin 

aankoop.

Gezien de 

mailwisseling lijkt het 

IVA niet volledig in de 

pas te lopen



10/6/2020: WEF initiatief lijkt moeilijk verenigbaar met IVA.



15/6/2020: Bill & Melinda Gates foundation neemt contact op met VWS over met 
IVA.

Gates foundation komt 

ook even informeren 

hoe dat zit met die paar 

landen die op eigen 

houtje contracten 

sluiten met Pharma.



23/6/2020: GAVI (investeringsvehikel Gates foundation) neemt contact op met VWS 
voor tender.



13/6/2020: IVA en Contract AstraZeneca overgedragen naar Europese Commissie.



17/6/2020: NOS bericht over overname IVA door EC



Tot slot

De vraag is wat zich afgespeeld toen VWS het voortouw 

nam als inkoop conglomeraat dat IVA werd. Hier lijken 

goede bedoelingen achter gezeten te hebben, waar het 

WEF, Bill Gates, de VS en uiteindelijk de EC hun 

bedenkingen bij zullen hebben gehad.

Specifiek het WEF-plan MANAGE-COV lijkt niet te 

verenigen met IVA. Bovendien blijkt uit de mail van 

10/6/2020 dat het Duitse VWS (van Jens Spahn) al in 

overleg is met het WEF terwijl ze partner in de IVA is.

De tijdslijnen laten zien dat deze partijen de initiatieven 

van IVA met Argusogen hebben gevolgd, misschien 

zelfs in samenspraak met elkaar, gezien de elkaar 

opvolgende acties nadat IVA de contracten met Astra 

rond maakte.

Toen VWS zich eenmaal onderwierp en IVA verruilde 

voor het Vaccine Initiative van de EC, was de lucht 

geklaard voor deze supranationale partijen.

Nu is het wachten op het Whatsapp-verkeer tussen 

Ursula von der Leyen en de CEO van Pfizer.

















Intravacc finance

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20180501/brief_regering_besluit





























medicatie







OVV rapport



Juridische grondslag



Corona app







https://open.overheid.nl/repository/ronl-35b397f5-64da-41b0-9f99-e9de5b87fec0/1/pdf/Kamerbrief%20update%20stand%20van%20zaken%20









testen
Resolutie 2017/746 Artikel 106 Sancties

De lidstaten stellen de regels vast inzake de sancties die van toepassing zijn op schendingen van deze verordening en nemen a

Artikel 110 Overgangsbepalingen

1.   Vanaf 26 mei 2022 verliest elke publicatie van een kennisgeving ten aanzien van een aangemelde instantie overeenkomstig 

2.   Door aangemelde instanties overeenkomstig Richtlijn 98/79/EG vóór 25 mei 2017 afgegeven certificaten blijven geldig tot 

Door aangemelde instanties overeenkomstig Richtlijn 98/79/EG vanaf 25 mei 2017 afgegeven certificaten verliezen uiterlijk op 








