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>>> ATTENTIE:  

Onder geheimhouding conform art 13 Grondwet >> aan geadresseerde In Persona.  
N.B. Omdat in redelijkheid en billijkheid niet kan worden verwacht dat geadresseerde na kennisneming de 
inhoud van deze brief voortdurend geheimhoudt voor zijn of haar collega’s en raadgevers, vervalt de 
geheimhouding die rust op deze berichtgeving 2 kalenderdagen na de verzenddatum van dit document. De 
vervaldatum van de geheimhouding komt daarmee te liggen op 20 mei 2020. Dit vervallen van het briefgeheim 
brengt met zich mee dat ook het briefgeheim voor opsteller dezes op die dagdatum vervalt.  
 

Deze berichtgeving is hoogstpersoonlijk en vertrouwelijk conform art 13 Grondwet (briefgeheim) gericht aan 

geadresseerde In Persona. 

 

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 de hier geadresseerde In Persona die u bij 

beantwoording van deze berichtgeving ook dient bij te voegen! 

<<< 
 

In het e-mailbericht waarmee deze pdf in bijlage mee-gezonden is, is de gehele bovenstaande 

WAARSCHUWING tussen >>> <<< weergegeven 

 

 

Opdracht gericht aan: 

 
In Persona:  

de heer J.A. Bruijn  

[publieke vereniging Eerste kamer] 

voorzitter@eerstekamer.nl 

 

Den Haag, 18 mei 2020   

Kenmerk: OTOIAEVIGVOD-CoV19-20200510164  (totaal aantal pagina’s: 8)  

 

Geachte heer Bruin 

 

Ik schrijf u deze aan u persoonlijk gerichte Opdracht als gemachtigde namens alle deelnemers 

aan de collectieve Corona-actie van de Nationale Bond Overheidszaken.  

  

Onder verwijzing naar uw ambtsplicht en civielrechtelijke en strafrechtelijke bepalingen stel ik 

u thans in kennis van de toespraak die mevrouw S. (Sara) Cunial op 14 mei 2020 heeft 

gehouden in het Italiaanse parlement. 

 

Mevrouw Cunial zei in haar bijdrage het volgende: “[Bill] Gates zei, ik citeer precies uit zijn 

toespraak, ‘Als we goed werk leveren op het gebied van vaccins, gezondheid en reproductie, 
kunnen we de wereldbevolking met 10 tot 15% verminderen. Alleen een genocide kan de 
wereld redden.’.” 
 

Wij vinden het door uw ambtsgenoot mevrouw Cunial geclaimde feit schokkend en 

alarmerend. Zou het door haar geclaimde feit correct zijn, dan heeft dit inzake ‘corona’ 
uiteraard belangrijke politiek-bestuurlijke betekenis. Wij geven u daarom de opdracht om per 

direct en met de grootst mogelijke spoed onderzoek te verrichten naar het door mevrouw 

Cunial geclaimde feit.  
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U dient uzelf en ons van de juistheid van het feit te vergewissen. Wij kunnen u deze opdracht 

verstrekken, aangezien wij u en alle andere leden van de Tweede Kamer op 17 maart 2017 en 

Eerste Kamer op 27 mei 2019 met gebruik van onze burgerlijke identiteitskaart (ID-bewijs) 

hebben gemachtigd om ons publiekrechtelijk in bestuursrecht te besturen zolang wij uw 

besturen stilzwijgend accepteren. We hebben u gemachtigd om ons publiekrechtelijk in het 

besturen van onze belangen te dienen en zijn gerechtigd om u met deze opdracht koers te 

laten houden op de veiligstelling van het algemeen en eenieder verbindend belang. 

 

Gezien het gegeven zoals u stellig zult weten dat het ‘zelfstandig bestuursorgaan’ RIVM al 

jaren financiële middelen ontvangt van de heer W.H. (Bill) Gates, die op zijn beurt weer 

innige banden onderhoudt en belangen deelt met de WHO, achten wij een alomvattend 

gedrags- en antecedentenonderzoek van het grootste belang. Dit dient derhalve uw hoogste 

prioriteit te krijgen. Het onderzoek dient niet alleen de heer W.H. (Bill) Gates te betreffen, 

maar ook eenieder die met hem en de WHO bestuurlijke en financiële belangen deelt.*  

 

Ten aanzien van de situatie in Nederland dient het onderzoek tenminste betrekking te hebben 

op de volgende in persona: 

heer J. (Hans) Brug, in functie hoofddirecteur van het RIVM;  

heer J. (Jaap) T. van Dissel, in functie directeur Centrum Infectieziekten van het RIVM;  

heer M. (Mark) Rutte, in functie minister-president; en  

heer H. (Hugo) M. de Jonge, in functie minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

tevens viceminister-president. 

 

Binnen 21 dagen na dagtekening dien ik van u een inhoudelijke behandeling van de Opdracht 

namens u dan wel uw opvolger (mocht uw discretionaire bevoegdheid op 20 mei 2020 zijn 

ingetrokken) op genoemd e-mailadres te ontvangen. De behandeling van de opdracht dient 

van uw beste kunnen te zijn. Eventueel, indien uw verantwoording dit vereist, kondigt u een 

vervolgonderzoek aan. U dient mij dan van de verwachte datum van inlevering van het 

vervolgonderzoek in kennis te stellen. Zolang het onderzoek in uitvoering is, dient u de 

directe en indirecte samenwerking van overheidsorganen met de heer W.H. (Bill) Gates op te 

schorten. 
 
Zoals gesteld dient de Opdracht het algemeen en eenieder verbindend belang. 
Daarmee dient het ook het doel dat de gelijkheid, autonomie en zelfbeschikking van 
eenieder in Nederland gegarandeerd blijft. 
 

In de bijlage van deze Opdracht kunt u de vertaling van mevrouw Cunials toespraak lezen in 

het Nederlands en Engels. De video van de toespraak vindt u hier: 

https://libertarianhub.com/2020/05/17/italian-politician-demands-bill-gates-arrest-for-

crimes-against-humanity  
 

Mocht deze link niet meer actief blijken omdat de video is verwijderd, meld u zich dan direct 

bij ons per e-mail (info@bondoverheidszaken.nl), dan krijgt u met het minste tijdverlies een 

vervangende link toegezonden op uw e-mailadres. 

 

Mocht u in uw vrijheid van mening besluiten dat wij u niets kunnen opdragen en dus ook niets 

van u zullen ontvangen aangaande de Opdracht, dan dient u mij hiervan schriftelijk de 

bevestiging te sturen met opgaaf van redenen waarom u in uw recht zou staan om de 

Opdracht naast u neer te leggen. Dit alles voorzien van een juiste juridisering, dus inclusief 

vermelding van uw naam en functietitel en ondertekening in natte inkt vóór of uiterlijk op 19 

mei 2020. 

 

* Wij behouden ons alle rechten voor ten behoeve van verdere navraag en onderzoek van 

degene(n) die u de gegevens van het gedrags- en antecedentenonderzoek hebben 

aangeleverd, alsmede ten behoeve van het doen van verdere navraag en onderzoek bij 

degene(n) die het bedoelde gedrags- en antecendentenonderzoek hebben verricht. 

 



Nationale Bond Overheidszaken - Gevers Deynootstraat 13 - 2586HR - ’s-Gravenhage - KVK 76895319 

https://bondoverheidszaken.nl 

3 

 

 

 

 

Waarschuwing: 
Enig afschuiven van uw civielrechtelijke aansprakelijkheid en strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid inzake de coronamaatregelen inclusief de invoering van spoedwet(ten) 

inzake ‘corona’ op degene hier met name genoemd: 

 

heer M. (Mark) Rutte;  

heer H. (Hugo) M. de Jonge; en 

heer J. (Jaap) T. van Dissel 

 

of op welk enig ander persoon in welke rol of functie dan ook werkzaam, hetzij als 

hoofdmandaatgever of schijnmandaatgever, hetzij als mandaatnemer, schijnmandaatnemer, 

ondermandaatnemer of onderschijnmandaatnemer, is niet mogelijk. Dit afschuiven is evenmin 

mogelijk ten aanzien van enig persoon die enig mandaat of schijnmandaat inzake de 

coronamaatregelen als ‘mandaatgever’ mocht hebben verstrekt dan wel enig mandaat of 

schijnmandaat mocht hebben aanvaard.  

  

Wij behouden ons alle rechten voor. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Jordy Zwarts 

Nationale Bond Overheidszaken 
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Italiaans > Nederlands 

Mevrouw Cunia: Dank U president. Hobbes zei dat absolute macht niet komt van een oplegging van 

bovenaf. Maar door de keuze van individuelen die zich meer beschermd voelen. Zij die afstand doen 

van hun eigen vrijheid en deze aan een ander uitleent. Met dit blijf je de geest verdoven met 

manipulerende media, met Amuchina [desinfecterend middel] en NLP met woorden als regime 

‘’toestaan’’ en ‘’toestaan’’, net zolang tot het punt komt dat je onze emotionele banden en 

gevoelens kunt leiden om onze gevolgen te certificeren. Op deze manier is fase 2 dus niets anders 

dan de voortzetting van fase 1. Je hebt alleen de naam veranderd, zoals je deed met het European 

Stability Mechanism. We hebben begrepen dat mensen zeker niet alleen door dit virus sterven. Dus 

mensen sterven en lijden dankzij jou en je wetten uit ellende en armoede. En zoals bij de 

beste ”regimes” zal de schuld altijd bij de burgers worden gelegd. Je neemt onze vrijheid weg en 

zegt dat je ernaar hebt gezocht. Verdeel en heers. Het zijn onze kinderen die meer zullen verliezen, 

die slachtoffer zijn. Verkracht door de hulp van de zogenaamde “garantie van hun rechten” en van 

CISMAI [Italiaanse instantie tegen kindermishandeling]. Op deze manier wordt het recht op school 

alleen verleend met een armband om ze aan proeftijd te laten wennen, om ze te laten wennen aan 

slavernij-onvrijwillige behandeling en virtuele controle. Dit alles in ruil voor een step en een tablet. 

Alles om de begeerten van een financieel kapitalisme te bevredigen, wiens drijvende kracht het 

belangenconflict is, een conflict goed vertegenwoordigd door de WHO, wiens belangrijkste financier 

de bekende “filantroop en redder van de wereld is’”: Bill Gates. We weten het nu allemaal. Bill Gates 

voorspelde in 2018 al een pandemie, gesimuleerd in oktober 2019 op het ‘event 201’ in Davos. 

Gates werkte al decennia aan ontvolking en dictatoriale controleplannen over wereldpolitiek. Gericht 

op het verkrijgen van voorrang op landbouw, technologie en energie. Gates zei, ik citeer precies uit 

zijn toespraak: “Als we goed werk leveren op het gebied van vaccins, gezondheid en reproductie, 

kunnen we de wereldbevolking met 10 tot 15% verminderen. Alleen een genocide kan de wereld 

redden.”  Met zijn vaccins slaagde Gates erin miljoenen vrouwen in Afrika te steriliseren, Gates 

veroorzaakte een polio-epidemie die 500.000 kinderen in India verlamde en nog steeds met GTP 

veroorzaakt Gates meer doden dan de ziekte zelf. Hij doet hetzelfde met zijn steriliserende GGO’s 

ontworpen door Monsanto en “genereus geschonken’’ aan behoeftige bevolkingsgroepen. Dit alles 

terwijl hij al aan het nadenken is over het verspreiden van de quantum-tatoeage voor 

vaccinatieherkenning en mRNA-vaccins als instrumenten voor het herprogrammeren van ons 

immuunsysteem. Daarnaast doet Gates ook zaken met verschillende multinationals die 5G-

faciliteiten in de VS bezitten. In deze tabel staat de hele deep state in een Italiaans sausje. Sanofi is 
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samen met Glaxo vrienden van Ranieri Guerra, Ricciardi, en van de bekende viroloog die we elke 10 

minuten 2000 euro betalen voor de presentaties op RAI [TV]. Sanofi en Glaxo ondertekenen  

overeenkomsten met medische verenigingen om toekomstige artsen te indoctrineren en spotten 

met hun onafhankelijke oordeel en hun eed. Er zijn high tech multinationals zoals de Romeinse 

Engineering die vriend is van de nobele Mantoan, of ja-knikkers van Pisano, die er zijn voor controle 

en beheer van onze persoonlijke gezondheidsgegevens in overeenstemming met de agenda ID2020. 

Van electronische identificatie die gericht is op massale vaccinatie om een digitaal platform van 

digitale ID te verkrijgen. [chips] Dit is een voortzetting van de overdracht van gegevens die door 

Renzi met IBM is gestart. Renzi gaf in 2016  30% meer aan Gates Global Fund. Dan zijn er de 

vrienden van Aspen, zoals Sasson en Calao, die met hun 4 pagina’s tellende rapport 800 euro per 

uur verdienen terwijl er niet eens een wetenschappelijke basis is, en zij dicteren hun politiek als een 

Bilderberg generaal. Maar zij blijven weg van het slagveld. De lijst is lang, erg lang. In de lijst staat 

ook Mediatronic  van Arcuri en nog veel meer. De Italiaanse bijdrage aan de International Alliance 

Against Coronavirus zal 140 miljoen euro bedragen, waarvan 120 miljoen naar Gavi Alliance gaat, 

de non-profit organisatie door Bill Gates opgericht. Deze maken slechts deel uit van de 7,4 miljard, 

door de EU verzameld om een vaccin tegen Corona te vinden. Vaccins die gebruikt zullen worden 

zoals ik al eerder zei. Geen geld natuurlijk voor Serotherapie, wat het voordeel heeft heel goedkoop 

te zijn. Geen geld voor preventie, de echte preventie. Waaronder valt onze levensstijl, ons eten en 

onze relatie met het milieu. Het echte doel van dit alles is totale controle. Absolute overheersing 

over mensen, getransformeerd in cavia’s en slaven, terwijl de soevereiniteit en de vrije wil van hen 

wordt geschonden. Dit alles dankzij uw trucs en uw hoax, vermomd als politieke compromissen. 

Terwijl je de code van Neurenberg verscheurt met onvrijwillige behandeling, boetes en deportatie, 

gezichtsherkenning en intimidatie, onderschreven door dogmatische wetenschap. Beschermd door 

onze multi-president van de republiek, en deze is de echte epidemie van dit land. 

Wij met de mensen zullen het vuur van verzet vermenigvuldigen op een manier dat je ons niet 

meer zult kunnen onderdrukken. Ik vraag u president om de woordvoerder te zijn en geef een 

advies aan onze president Conte: Beste meneer de president Conte, de volgende keer als u een 

telefoontje krijgt van de filantroop Bill Gates, stuur het rechtstreeks door naar het Internationaal 

strafhof voor misdaden tegen de mensheid. Als u dit niet doet, vertel ons dan hoe we u moeten 

definiëren, advocaat die bevelen aanneemt van een crimineel. 

Dank u. 
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Italiaans > Engels 

Hobbes said that absolute power does not come from an imposition from above but by the choice of 

individuals who feel more protected renouncing to their own freedom and granting it to a third party. 

With this, you are going on anesthetizing the minds with corrupted Mass Media with Amuchina (a 

brand of disinfectant promoted by Mass Media) and NLP, with words like “regime”, “to allow” and “to 

permit”, to the point of allowing you to regulate our emotional ties and feelings and certify our 

affects. So, in this way, Phase 2 is nothing else than the persecution/continuation of Phase 1 – you 

just changed the name, as you did with the European Stability Mechanism (ESM). We have 

understood people, for sure, don’t die for the virus alone. So people will be allowed to die and suffer, 

thanks to you and your laws, for misery and poverty. And, as in the “best” regimes, the blame will 

be dropped only on citizens. You take away our freedom and say that we looked for it. Divide et 

Impera (Divide and Rule). It is our children who will lose more, who are ‘raped souls’, with the help 

of the so-called “guarantor of their rights” and of CISMAI (Italian Coordination of Services against 

Child Abuse). In this way, the right to school will be granted only with a bracelet to get them used 

to probation, to get them used to slavery – involuntary treatment and to virtual lager. All this in 

exchange for a push-scooter and a tablet. All to satisfy the appetites of a financial capitalism whose 

driving force is the conflict of interest, conflict well represented by the WHO, whose main financier 

is the well-known “philanthropist and savior of the world” Bill Gates. We all know it, now. Bill Gates, 

already in 2018, predicted a pandemic, simulated in October 2019 at the “Event 201”, together with 

Davos (Switzerland). For decades, Gates has been working on Depopulation policy and dictatorial 

control plans on global politics, aiming to obtain the primacy on agriculture, technology and energy. 

Gates said, I quote exactly from his speech: “If we do a good job on vaccines, health and 

reproduction, we can reduce the world population by 10-15%. Only a genocide can save the world”. 

With his vaccines, Gates managed to sterilize millions of women in Africa. Gates caused a polio 

epidemic that paralyzed 500,000 children in India and still today with DTP, Gates causes more 

deaths than the disease itself. And he does the same with GMOs designed by Monsanto and 

“generously donated” to needy populations. All this while he is already thinking about distributing 

the quantum tattoo for vaccination recognition and mRNA vaccines as tools for reprogramming our 

immune system. In addition, Gates also does business with several multinationals that own 5G 

facilities in the USA. On this table there is the entire Deep State in Italian sauce: Sanofi, together 

with GlaxoSmithKline are friends of the Ranieri Guerra, Ricciardi, and of the well-known virologist 

that we pay 2000 Euro every 10 minutes for the presentations on Rai (Italian state TV. She’s 
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probably talking about Burioni). Sanofi and GlaxoSmithKline sign agreements with medical societies 

to indoctrinate future doctors, making fun of their autonomy of judgment and their oath. 

Hi-Tech multinationals, like the Roman Engineering which is friend of the noble Mantoan, or Bending 

Spoons, of Pisano, which are there for control and manage our personal health datas in agreement 

with the European Agenda ID2020 of electronic identification, which aims to use mass vaccination 

to obtain a digital platform of digital ID. This is a continuation of the transfer of data started by 

Renzi to IBM. Renzi, in 2016, gave a plus 30% to Gates Global Fund. On the Deep State table there 

are the people of Aspen, like the Saxon Colao, who with his 4-pages reports, paid 800 Euros/hour, 

with no scientific review, dictates its politics as a Bilderberg general as he is, staying away from the 

battlefield. The list is long. Very long. In the list there is also Mediatronic, by Arcuri and many more. 

The Italian contribution to the International Alliance Against Coronavirus will be of 140 million Euros, 

of which 120 million Euros will be given to GAVI Alliance, the non-profit by Gates Foundation. They 

are just a part of the 7.4 billion Euro fund by the EU to find a vaccine against Coronavirus – 

vaccines which will be used as I said before. No money, of course for serotherapy, which has the 

collateral effect of being super cheap. No money for prevention, a real prevention, which includes 

our lifestyles, our food and our relationship with the environment. The real goal of all of this is total 

control. Absolute domination of human beings, transformed into guinea pigs and slaves, violating 

sovereignty and free will. All this thanks to tricks/hoax disguised as political compromises. While 

you rip up the Nuremberg code with involuntary treatment, fines and deportation, facial recognition 

and intimidation, endorsed by dogmatic scientism – protected by our “Multi-President” of the 

Republic who is real cultural epidemic of this country. We, with the people, will multiply the fires of 

resistance in a way that you won’t be able to repress all of us. I ask you, President, to be the 

spokesperson and give an advice to our President Conte: Dear Mr. President Conte, next time you 

receive a phone call from the philanthropist Bill Gates forward it directly to the International 

Criminal Court for crimes against humanity. If you won’t do this, tell us how we should define you, 

the “friend lawyer” who takes orders from a criminal. 

Thank you. 

 

 


