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>>> ATTENTIE:
Onder geheimhouding conform art 13 Grondwet >> aan dhr. Mark Rutte
N.B. Omdat in redelijkheid en billijkheid niet kan worden verwacht dat dhr. Mark Rutte na kennisneming de
inhoud van deze brief geheim houdt voor ondergeschikten, vervalt de geheimhouding die rust op deze
berichtgeving na opening van dit document. Dit brengt met zich mee dat ook het briefgeheim voor opsteller
dezes komt te vervallen. Dit vervallen van het briefgeheim voor opsteller dezes gebeurt op het moment dat
dhr. Mark Rutte de in deze berichtgeving gevraagde informatie heeft aangeleverd dan wel na het verstrijken
van de datum waarop dit aanleveren uiterlijk moet hebben plaatsgevonden.
Deze berichtgeving is hoogstpersoonlijk en vertrouwelijk conform art 13 Grondwet (briefgeheim) gericht aan
geadresseerde Mark Rutte.
WAARSCHUWING voor de niet-geadresseerde: bent u niet de geadresseerde ter naam gesteld die dit document
in handen krijgt, gelieve dit dan met spoed aan geadresseerde te melden c.q. dit document aan geadresseerde
door te geven. U bent niet bevoegd dit document te lezen, noch te beantwoorden.* Negeert u deze
waarschuwing, dan wordt uw handelen een feitelijke handeling. Deze wordt in de rechtsdoctrine gebruikt als
een technische benaming voor menselijke handelingen waar de wet een rechtsgevolg aan koppelt, ongeacht
of dit rechtsgevolg beoogd is of niet. U pleegt dan met uw feitelijke handeling een onrechtmatige
daad. De onrechtmatige daad is van rechtswege nietig en vervolgbaar volgens art 2 SR en art 201 SR. In
privaatrecht rust een aansprakelijkheid op deze daad en op de daaruit voortvloeiende schade waarop een
schadeclaim zal rusten zoals gesteld in art 6:162 BW doordat u deze berichtgeving aan geadresseerde
bestemming onttrekt, opent of beschadigt, onbruikbaar maakt, wegmaakt, of achterhoudt, waarmee die daad
verduistering wordt zoals gesteld in art 322 SR.
*Tenzij u de in natte inkt getekende machtiging hiertoe heeft van dhr. Mark Rutte die u bij beantwoording van
deze berichtgeving ook dient bij te voegen!
Degene die deze brief als eerste leest, heeft daarvoor dit wachtwoord (curs.) nodig:
IkBenMarkRutteArt13GW
<<<
In het e-mailbericht aan s.nawijn@minaz.nl waarmee deze pdf in bijlage mee-gezonden is, is de gehele
bovenstaande WAARSCHUWING tussen >>> <<< weergegeven

Den Haag, 20 april 2020

(totaal aantal pagina’s van dit document:2)

Geachte heer Mark Rutte,
U heeft van mij op 26 maart 2020 de berichtgeving ontvangen waarin ik u vroeg om alle
informatie over “de gevaren” van Corona COVID-19, inclusief gegevens over de herkomst van
deze informatie (van wie, wanneer). Ik liet u weten alle informatie uiterlijk 9 april 2020 te
willen ontvangen.
Tot op heden heb ik niets van u gekregen. U bent daarmee reeds 11 dagen in gebreke op de
door mij gestelde termijn van 14 dagen. U heeft mij zelfs geen reactie doen toekomen met
eventueel een verzoek om uitstel van de uiterste inleverdatum.
Het niet inleveren van de door mij gevraagde informatie vat ik op als uw besluit, dus een
bewuste keuze uwerzijds. De informatie waar ik om vroeg, heb ik nodig om al mijn rechten,
en die van alle deelnemers aan de Corona-actie van de Nationale Bond Overheidszaken, in het
civiel recht en strafrecht te kunnen doen gelden. De overheid, zowel nationaal als lokaal, staat
ten dienste van de bevolking. Informatie ten behoeve van het algemeen en eenieder
verbindend belang dient voor deze bevolking vrij toegankelijk te zijn. U dient zich derhalve
bereidwillig op te stellen inzake mijn wil dat u de gevraagde informatie verstrekt.
Uw keuze om mij niet de gevraagde informatie te verstrekken vat ik op als een blijk van
onbehoorlijk bestuur en dus als een schending van uw ambtseed of belofte. U begaat een
onrechtmatige daad; op straffe van 227a SR en 227b SR bent u verplicht alle door mij
gevraagde informatie te doen toekomen.
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Ik vraag u met klem om mij de gevraagde informatie (a), (b) en (c) alsnog en met spoed te
verstrekken. U krijgt van mij een tweede en laatste termijn van 9+2 dagen om alle informatie
alsnog naar behoren in te leveren. De twee dagen extra krijgt u vanwege Koningsdag. Alle
gevraagde informatie onder vermelding van kenmerk: OGCA13GW-20200326001-1 dient dus
uiterlijk op vrijdag 1 mei 2020 te zijn ontvangen en wel per e-mail op
info@bondoverheidszaken.nl, danwel per post aan Nationale Bond Overheidszaken,
t.a.v. dhr. Jordy Zwarts, Gevers Deynootstraat 13, 2586HR, ‘s-Gravenhage. Indien u kiest
voor verzending per post, dan wil ik deze aangetekend toegestuurd krijgen.
Hoogachtend,

Jordy Zwarts
Nationale Bond Overheidszaken
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