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 Nederlandse Regering is aangeklaagd bij
Internationaal Gerechtshof

Nu de Frankrijk op de rand van een burgeroorlog staat, Denemarken een vaccina-
tiepaspoort in wil voeren om de burgers op een ILLEGALE MANIER te forceren om
een MISDADIGE GENETISCHE SPUIT TE GAAN HALEN die iedereen een 10% kans geeft dat
je na de tweede injectie de PIJP AAN MAARTEN GEEFT, wordt de Nederlandse rege-
ring voor het Internationaal Gerechtshof gedaagd.

De Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 bereidt een aanklacht voor te-
gen de Nederlandse regering bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Dat
laat de commissie weten via haar nieuwsbrief en op social media.

Het Nieuwsbericht dat de ‘onafhankelijke’ media ‘hebben 
vergeten’ te vermelden
De aanklacht betreft foltering en misdaden tegen de menselijkheid in vereniging
gepleegd. De aanklacht wordt ingediend tegen ieder afzonderlijk lid van het de-
missionaire kabinet. Als het nieuwe kabinet het huidige beleid voortzet, zal ook
tegen iedere bewindspersoon van het nieuwe kabinet een aanklacht worden inge-
diend.

Tweede Neurenberg-tribunaal
Door het Strafhof is inmiddels een zaaknummer en een ONDERZOEKER toegewezen. De
commissie heeft sinds oktober vorig jaar veel deskundigen gehoord en een uitge-
breid archief opgebouwd, dat zal dienen als bewijslast.

Ook werkt BPOC 2020 samen met advocaat Reiner Fuellmich bij de groepszaak, die
inmiddels het Tweede Neurenberg-tribunaal wordt genoemd. Fuellmich richtte een
Duitse buitenparlementaire onderzoekscommissie op.

Apart aanklagen
BPOC 2020 wilde de Nederlandse regering ook apart aanklagen bij het Strafhof om
te voorkomen dat het kabinet zich middels het niet erkennen van het tribunaal
onttrekt aan vervolging.

Het Internationaal Strafhof is een permanent hof voor het vervolgen van perso-
nen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid of oor-
logsmisdaden, zoals deze zijn omschreven in het Statuut van Rome. 

Inmiddels in BANANENREPUBLIEK België
Nu woon ik al ongeveer 20 jaar in België! Als grensbewoner niet meer dan 400
meter van de grens verwijderd was ik altijd al een reserve Belg voor iedereen.
Toen ik in Nederland studeerde was ik ‘De BELG’ en als ik in België vertoefde
was ik ‘Den ‘ollander’! 

Niet dat het wat heeft betekend. Mensen zijn gewoon cultureel gebonden aan el-
kaar. Dat vormen gemeenschappen. Die gemeenschappen worden nu onderuit gehaald
door de  sluwe media, ingegeven door onze tactische politieke benaderingen van
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feiten die feitelijk leugens zijn. Iedereen die me tegen wil spreken mag me aan-
klagen ik zie elke rechtszaak met heel erg veel vreugde tegemoet! Tenslotte heb
ik maar één vraag aan de rechter. ‘HEBT U HET VOLLEDIGE BEWIJS DAT HET VIRUS BE-
STAAT EN KUNT U DAT PER DIRECT OVERHANDIGEN VOOR DE NODIGE NABESCHOUWINGEN’?

Pas als dit bewijs is bestudeerd en goed bevonden door de internationale ge-
meenschap van medische wetenschappers kunnen we  spreken van een ‘nieuw virus’
SARS-CoV-2 dat de nieuwe ziekte ‘COVID-19’ veroorzaakt! 

Tot nu toe kan geen enkel land, geen enkele medische organisatie en geen enkele
medische wetenschapper dit ‘virus’ op wetenschappelijke wijze aantonen. Daarom
kan iedere door de staat of Gates gesubsidieerde oetlul wel indrukwekkende arti-
kels schrijven en publiceren via de ‘onafhankelijke’ media die nergens op slaan
terwijl de  ECHTE WETENSCHAPPERS worden gecensureerd en monddood gemaakt door
diezelfde ‘onafhankelijke’ media, geholpen door de enige en echte BILL AND MELI-
NADA GATES FOUNDATION, via ‘donaties’ aan landen, landelijke onderzoeksinstitu-
ten, ziekenhuizen, universiteiten, professoren, medische maffiafabrieken, kran-
ten, weekbladen, BIG-TECH en allen die gewoon omkoopbaar zijn voor het juiste
bedrag! Sportpipo’s en andere ‘beroemdheden’ niet uitgezonderd, om de nodige du-
bieuze reclame te realiseren zodat u zich gaat laten ‘vaccineren’!

Echter, de meeste regeringen in de EU komen aan de laatste restje van de aller-
domsten uit de kudde schapen. Er zijn niet veel mensen over die VRIJWILLIGE EU-
THANASIE WILLEN PLEGEN! Nu moeten ze meer drastische maatregelen gaan nemen. De-
nemarken neem het als eerste land in de EU in ogenschouw. 

Een bewijs via een ‘app’ dat u bent gevaccineerd zal u in de toekomst toegang
verschaffen tot de kapper, restaurants, café’s en andere evenementen!

Het achterlijke BELGIË overweegt nu dezelfde maatregelen in te voeren omdat de
makke schaapjes op zijn!

Maar wat al deze van de echte wereld verstoken fascisten niet beseffen is, dat
ze niet weten wat hen te wachten staat!

Op dit moment ageren nog weinig mensen tegen elkaar. Als de Wetstraat nu verder
gaat met het doordrijven van een ‘vaccinatiepaspoort’ en tweeledigheid gaat
doorvoeren doordat de ene wel en de andere niet naar de kapper kan, dan zullen
alleen de makke schaapjes aan beide zijden worden geofferd! Zij die alles mogen,
tegen hen die niets mogen omdat ze slimmer zijn. En dan komt de climax er van
zelf aan!

Beste  Belgische  regering,  maak
u op voor een BURGEROORLOG zo-
als die er ook in Frankrijk aan
zit te komen. Jullie kennen de
mentaliteit  van  jullie  eigen
volk niet eens

Ga vooral zo verder!
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