N.B.O. Nederland (KvKnr: 65530543)
Ondergetekende Jordy Zwarts (N.B.O. Nederland) dient namens 3.817 burgers aangifte in wegens:
Het plegen van meerdere strafbare feiten door M. Rutte (VVD), H. Zijlstra (VVD), A. Pechtold (D’66), L.
Asscher (PvdA), T. Willink (PvdA), H. Spekman (PvdA) J. Klaver (GroenLinks), E. Roemer (SP) en S. Buma
(CDA,).
1. Aangifte wegens discriminatie, bedreiging, dwang, landsverraad bij het opheffen van de Nederlandse
democratie & soevereiniteit, in ondermijning van vrijheid/ democratische proces/ de rechtstaat,
misleiding door list & bedrog, ontnemen van het stemrecht, buitensluiten van burger in economische
ruimte en schending van de ambtseed integriteit & ambtsplicht met het schenden van de
burger/mensenrechten, in wederrechtelijk en onrechtmatig handelen van onbehoorlijk bestuur en
schendingen van het Fairplay beginsels, in samenweefsels van verdichtsels en kunstgrepen, in
samenspannen en onaanvaardbare doorkruising van recht. Het bewust uitsluitend van de politieke partij
PVV en zijn kiezers met een Cordon Sanitaire, is bij wet verboden. GW art. 1 stelt de gelijkheidsbeginsel
wettelijk vast. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of
op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Door het uitsluiten van een democratisch gekozen politieke
partij PVV en zijn kiezers (voor-, tijdens- en na de verkiezingen), worden miljoenen kiezers bewust
genegeerd (uitsluiting/discriminatie) en gemanipuleerd, waarin er geen eerlijke kiesproces geboden
wordt aan de Nederlandse kiezers, door miljoenen mensen hun stemrecht te vooraf/tijdens/ na de
verkiezingen te ontnemen & uit te sluiten. Hiermee wordt het Nederlandse democratisch kiesproces
opgeheven en ernstig ondermijnd door de politieke partijen VVD, PvdA, GroenLinks, CDA, SP en D’66.
Door zich schuldig te maken aan discriminatie (uitsluiten) van de democratisch gekozen partij PVV en
zijn kiezers. Onder de vermelding dat de PVV kiezers welkom zijn bij de VVD, PvdA, D’66, GroenLinks, SP
en CDA, wordt er door list en bedrog, dwang en dreiging opgelegd bij de Nederlandse kiezers, die
feitelijk geen andere kieskeuze wordt geboden namens de VVD, PvdA, D’66, GroenLinks, SP en CDA.
Dit is een ernstige vorm van discriminatie, bedreiging, dwang en misleiding, aangezien kiezers
zijn (zoals ik) die geen enkele behoefte hebben om te stemmen op de VVD, PvdA, D’66, CDA,
SP en GroenLinks – waarmee zij zich schuldig maken aan onbehoorlijke bestuur in schending
van ambtseed- & plicht, schending van integriteit, schending van Fairplay
beginsel, in een onaanvaardbare doorkruising van het recht in schendingen van het
burger/-mensenrecht in het wederrechtelijke bevoordelen, door listige kunstgrepen en door een
samenweefsel van verdichtsels -. Kiezers dienen een vrije keuze te hebben en niet met onder
dwang, bedreiging, discriminatie, kartelvorming en misleiding van list en bedrog gedwongen te
worden om hun stemgedrag te veranderen. In een democratie hoort de partijprogramma en de
oplossingen van een politieke partij het stemgedrag te bepalen en is het uitsluiten van een
democratisch gekozen partij d.m.v. een kartelvorming, een schending op het Fairplay beginsel
van onze democratie en in strijdt artikel 1 v/d Grondwet. Het kan bijna geen toeval zijn dat de
PVV in de 3 maanden dat er een Cordon Sanitaire, een doelbewuste geplande proces van OM (VVD)
tegen G. Wilders (wegens: minder, minder), een veiligheidslek en de Turkije rel heeft
plaatsgevonden, van 35 zetels naar 20 zetels is gezakt. De partijen VVD, PvdA, D’66,
GroenLinks, SP en CDA plegen de ernstigste vorm van discriminatie, laster en smaad
tegenover 1,4 miljoen Nederlandse burgers door hun uit te sluiten van de democratie en hen
weg te zetten als racisten en het “verkeerde populisme”.
Uit een reconstructie van de Volkskrant en de verklaringen van G. Wilders (PVV), H. Hillen
(CDA) blijkt dat M. Verhagen en CDA de oorzaak zijn voor de val van Kabinet Rutte-1 en M.

Rutte en S. Buma de ambtswet integriteit overtreden, door het plegen van smaad/laster met list en
bedrog de PVV uit te sluiten van een democratische gekozen regeringsdeelname. Ook zijn formateur T.
Willink medeplichtig van samenspannen met list & bedrog, met het plegen van discriminatie/uitsluiting
van 1,4 miljoen burgers-/mensen buiten de Nederlandse democratie. Een formateur dient onpartijdig,
democratisch gekozen partijen te formeren, naar de wens van de Nederlandse democratie.
2. De ingeschreven KvK-namen van de politieke partijen Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
(VVD), Christen-Democratisch Appél (CDA) en Democraten ’66 (D’66), zijn misleidend voor (aspirant)
leden en kiezers. Door het negeren van de Nee-stem v/d Oekraïne-referendum, negeren van
referendum 2005 (invoering Verdrag Lissabon 2007), het uitsluiten van democratisch gekozen politieke
partijen (PVV) en zijn kiezers, tegenstanders te zijn van referendums en directe democratie, afschaffing
Raadgevende Referendumwet het onthouden van een eerlijke volksraadpleging voor deelname aan de
EU & afschaffing Gulden maken de VVD, CDA en D’66 zich schuldig aan naams-misleiding tegenover
potentiële kiezers en leden, deze verenigingsnamen dienen per direct opgeheven te worden.
3. Aangifte vanwege belangenverstrengeling en illegale kartelvorming (samenzwering); Alle KvK
ingeschreven politieke verenigingen die deel uitmaken van de Nederlandse democratiestelsel,
dienen de Nederlandse democratie te respecteren en na te leven. Het plegen van een Cordon Sanitaire,
is namelijk verboden in een democratisch stelstel en dienen de verkiezingen 2017 dus ongeldig
verklaard te worden wegens het schenden van de Fairplay beginselen v/d democratie,
dwang, bedreiging, belangenverstrengeling, misleiding met list en bedrog. Nergens in de wet
staat dat het mogelijk is om democratische partijen uit te sluiten.
VVD, PvdA, D’66, CDA, SP en GroenLinks plegen een illegale kartelvorming (samenzwering)
om vanwege belangenverstrengelingen andere democratisch gekozen partijen uit te sluiten. De
VVD, PvdA, D’66, GroenLinks, SP en CDA doen zelf een beroep op hun democratisch gekozen
Positie & mandaat, om al jaren het beleid te mogen bepalen, maar sluiten de PVV uit om een ander
beleid te mogen uitvoeren. De VVD, PvdA, D’66, CDA, SP en GroenLinks maken zich schuldig aan
onbehoorlijke bestuur in schending van ambtseed, schending van integriteit, schending van
ambtsplicht, schending van fairplay beginsel, in een onaanvaardbare doorkruising van het recht
in schendingen van het burger-/mensenrecht in het wederrechtelijke bevoordelen, door listige
kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels.
4. Aangifte wegens oplichting/volksverlakkerij tegen M. Rutte wegens onder valse voorwendselen met
list en bedrog in 2012 & 2017 gekozen Premier te worden; M. Rutte heeft zich schuldig gemaakt om met
verkiezingsbedrog onder valse voorwendselen de functie Premier te bekleden en zijn macht te
behouden in 2012 & 2017 daarbij is er sprake van onbehoorlijke bestuur in schending van ambtseed,
schending van integriteit, schending van ambtsplicht, schending van fairplay beginsel, in een
onaanvaardbare doorkruising van het recht in schendingen van het mensenrecht in het wederrechtelijke
bevoordelen, door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels. Kabinet Rutte3
pleegt oplichting/volksverlakkerij/verkiezingsbedrog door wetten in te voeren (BTW verhoging,
“belastingboete” op gestimuleerde hypotheekaflossing, bevriezing eigen risico/verhoging
verzekeringspremie) die niet in het verkiezingsprogramma stonden van VVD, CDA en D’66.
5. Aangifte tegen de VVD en NPO wegens misleiding, onbehoorlijk bestuur en het opzettelijk in
gevaar brengen van de Nederlandse burgers en mensen met het weghouden/uitstellen van zeer
belangrijke informatie/documentaire tijdens de verkiezingen 2017 m.b.t. terugkerende
loslopende jihadisten en het opzettelijk verzwijgen van een geheime Turkijedeal om jaarlijks
250.000 extra vluchtelingen naar de EU te halen. Deze belangrijke informatie was van

essentieel belang voor het stemgedrag van de verkiezingen 2017.
6. Aangifte tegen de VVD als schending in hun ambtseed met structurele criminele activiteiten: De VVD
is sinds 2012 al 5 jaar op rij koploper met integriteitsovertredingen, er zijn sinds 2008 al 22 VVD-ers
gerechtelijk veroordeeld en heeft de VVD in zijn bestaan vele doofpotten & schandalen (Demmink,
Teven, Keizer ect.) gecreëerd (zie bijlage schandelijst VVD).
Bij het indienen van de bovengenoemde aangifte namens 3.817 Nederlandse burgers is N.B.O.
Nederland van mening dat artikel 51 SR van toepassing is voor de politieke verenigingen VVD,CDA, PvdA,
GroenLinks, D ’66 en SP. De rechter/officier van justitie zijn verplicht om Artikel 162 SV. toe te passen.
Hoogachtend,
Jordy Zwarts (N.B.O. Nederland)

Bijlage: Iedereen is gelijk in het strafrecht, Ministers zijn strafrechtelijk vervolgbaar volgens de President
van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (F. van der Winkel) http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2006257aangifte-gerechtshof-tegen-ministerie-van-financien.html
Verklaring Wilders tegen Edith Schippers: 1,4 miljoen PVV kiezers kun je niet discrimineren of uitsluiten
http://politiek.tpo.nl/2017/05/17/formatiewatch-geert-wilders-edith-schippers-14-miljoen-pvv-kiezerskun-discrimineren-uitsluiten/
Verklaring Wilders: Constatering democratie opgeheven en uitsluiting PVV kiezers
https://www.youtube.com/watch?v=WEiJJkZxWa8
Bijlage: Cordon sanitaire (illegale kartelvorming) door VVD, PvdA, CDA, D’66 en GroenLinks:
http://wnl.tv/2017/01/15/cordon-sanitaire-is-bijna-af-klaver-sluit-wilders/
Bijlage: Rutte sluit PVV en zijn stemmers uit democratisch proces! http://www.ad.nl/binnenland/markrutte-kans-op-regeren-vvd-met-pvv-is-nul~aab9b034/
Bijlage: Reconstructie kabinet-Rutte1 viel na verzet CDA'ers & M. Verhagen:
http://www.volkskrant.nl/politiek/eerste-kabinet-rutte-viel-na-verzet-cda-ers~a3601274/
Video: Verklaring Wilders Kabinet Rutte1 viel door CDA:
https://www.youtube.com/watch?v=xKzjCKCRFhQ
Bijlage: Ooggetuige Hans Hillen “Val van Rutte1 kwam niet door PVV. Dat is later gebruikt om cordon
sanitaire op te zetten: http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/02/ooggetuige-hans-hillen-val-vanrutte-i-kwam-niet-door-pvv-dat-is-later-gebruikt-om-cordon-sanitaire-op-te-zetten/
Bijlage: Gebroken verkiezingsbeloftes VVD
http://www.telegraaf.nl/binnenland/26490806/__Rutte_zegt_sorry_m_.htl.

Bijlage: Misleiding en weigering M. Rutte & H. Zijlstra (VVD: Volkspartij voor Vrijheid & Democratie) van
deelname democratisch gekozen politiek proces http://nos.nl/artikel/2150202-zijlstra-blijft-erbij-vvdgaat-niet-samenwerken-met-wilders.html
Bijlage: Rutte discrimineert Rutte beledigt PVV-stemmers tot op het bot: “Het verkeerde soort
populisme” is een halt toegeroepen! http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/03/arrogante-ruttebeledigt-pvv-stemmers-tot-op-het-bot-het-verkeerde-soort-populisme-is-een-halt-toegeroepen/
Bijlage: Ingeschreven als - Democraten ‘66 - pleegt misleiding en opheffing van democratisch proces
http://www.nu.nl/politiek/4368661/oekraine-verdrag-krijgt-definitief-steun-van-d66.html
Bijlage: Overzicht Rutte tijdens Oekraïne-referendum
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/12/een_gevaarlijk_schaakspel_tegen_de_democratie.html
Bijlage: Rutte maakt weinig werk van Nee-stem! http://www.ad.nl/buitenland/rutte-maakt-weinigwerk-van-nee-stem-oekraine-referendum~a4b41322/
Bijlage: Valse strategie van Rutte/VVD http://nos.nl/artikel/2163385-populistische-revolutie-bleef-uitstrategie-rutte-gamechanger.html)
Bijlage: Zwaar beladen docu bewust uitgesteld na de verkiezingen:
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/10/als-de-omroep-een-zwaar-beladen-film-tot-na-deverkiezingen-uitstelt-6642623-a1545579
Bijlage: Rutte verzwijgt opzettelijk geheime deal met Turkije om jaarlijks 250.000 extra vluchtelingen
naar de EU te halen: http://politiek.tpo.nl/2017/03/13/rutte-en-merkel-deden-turkije-geheimetoezeggingen-eu-turkije-vluchtelingendeal/
Bijlage: Rutte pleegt grootschalige discriminatie op 1,5 miljoen Nederlandse burgers:
http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/03/arrogante-rutte-beledigt-pvv-stemmers-tot-op-het-bothet-verkeerde-soort-populisme-is-een-halt-toegeroepen/
Bijlage: SP wil na eerdere uitsluiting ineens wel regeren met VVD en niet met PVV:
http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/03/boem-emile-roemer-maakt-draai-van-180-gradenwil-nu-opeens-wel-met-vvd-regeren/
Bijlage: Belangenverstrengeling en zelfverrijking VVD voorzitter H. Keizer
http://politiek.tpo.nl/2017/04/21/vvd-voorzitter-henry-keizer-verrijkte-en-werd-multimiljonair/
Bijlage: Samenspannen van politieke partijkartel http://www.volkskrant.nl/politiek/groene-partijledenklimaatparagraaf-regeerakkoord-is-klaar~a4490693/

Bijlage: Opheffen soevereiniteit VVD en CDA: Nederland doet tóch mee met Europees OM
https://www.volkskrant.nl/buitenland/ommezwaai-nederland-doet-toch-mee-met-europeesom~a4521917/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=shared%20content&utm_c
ontent=free
Bijlage: PVV krijgt geen eerlijke kans bij formatie https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/wilderspvv-krijgt-geen-eerlijke-kans-bij-formatie
Bijlage: Tjeenk Willink sluit PVV uit van kabinetsformatie
http://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2017/06/tjeenk-willink-nieuws-514328/
Bijlage: Buma: Kabinet zal 'nee' bij referendum over 'de sleepwet' negeren.
https://www.volkskrant.nl/politiek/buma-kabinet-zal-nee-bij-referendum-over-de-sleepwetnegeren~a4524992/
https://nos.nl/artikel/2200164-oppositie-verbaasd-over-sleepwet-uitspraken-buma.html
Bijlage: Het parlementair systeem loopt in gevaar en kabinet-Rutte III verergert het
http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/10/het-parlementair-systeem-loopt-in-gevaar-en-kabinetrutte-iii-verergert-het/
Bijlage: Vereniging Eigen Huis: ‘Rutte III schendt eerder gedane beloftes’
http://biz.tpo.nl/2017/10/10/vereniging-eigen-huis-rutte-iii-schendt-eerder-gedane-beloftes/
Bijlage: Verbroken beloftes: Rutte 3 gaat belastingen verhogen, te beginnen met de BTW
http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/09/verbroken-beloftes-rutte-3-gaat-belastingen-verhogen-tebeginnen-met-de-btw/

Bijlage: Anti-democratische VVD steunt Sleepwet, vindt referendum volstrekt irrelevant: ‘De wet komt
er wat de VVD betreft’ http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/10/anti-democratische-vvd-steuntsleepwet-vindt-referendum-volstrekt-irrelevant-de-wet-komt-er-wat-de-vvd-betreft/
Peilingen vóór het cordon sanitaire, de veiligheidslek en Turkijerel:

