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Global Breakinq News: 15 januari 2022 

Big Pharma, China, Vaticaan veroordeeld wegens genocide en 

criminele samenzwering door Internationaal Hof – COVID vaccins 

verboden nu arrestatie van leiders en inbeslagname van activa is 

bevolen 

Brussel en Vancouver: 

Het Internationale Hof dat Paus Benedictus in 2013 uit zijn ambt dwong, heeft een 

slag toegebracht aan de COVID-corporatocratie door topfunctionarissen van Pfizer, 

GlaxoSmithKline, China en het Vaticaan te veroordelen wegens Misdaden tegen de 

Mensheid. 

Het vonnis van het Hof veroordeelt vijfenzeventig personen tot levenslange 

gevangenisstraf, legt beslag op hun bezittingen en ontmantelt hun corporaties en 

verbiedt hen op wettige wijze de verdere productie, verkoop of gebruik van hun 

COVID-vaccins als "producten van medische genocide en massamoord". 

Na een proces van vier maanden dat volgens het International Law werd gevoerd, 

hebben de rechters van het International Common Law Court of Justice  (ICLCJ) 

vandaag hun historische vonnis en straf uitgesproken, samen met arrestatie- en 

onteigeningsbevelen tegen de verdachten. 

Tot de veroordeelden behoren Albert Bourla en Emma Walmsley, de CEO's van 

Pfizer en GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, Xi Jinping, President van China, 'Paus' 

Francis (Jorge Bergoglio), ‘Koningin’ Elizabeth (Windsor) en Justin Trudeau, Premier 

van Canada. 

Een gewaarmerkt afschrift van het vonnis en de uitspraak van het Hof is bijgevoegd. 

Volgens het Bureau voor Publieke Zaken van het Hof, 

"Deze zaak heeft betrekking op een monsterlijke, intergenerationele misdaad en de 

even massale doofpotaffaire daarvan. De hoogste functionarissen van Kerk, Staat en 

Corporaties hebben jarenlang persoonlijk hun goedkeuring gegeven aan en 

geprofiteerd van het systematisch martelen, verhandelen en vermoorden van 

kinderen in dodelijke experimenten met medicijnen om het COVID 'vaccin' te 

produceren, als onderdeel van een Criminele Samenzwering om de mensheid tot 

slavernij te reduceren. Die Samenzwering vermoordt onschuldigen, handelt in 

wapens, drugs, kinderen en menselijke organen en legt het zwijgen op aan, of 

vernietigt hen die deze dreigen te onthullen. 
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"Ons Hof heeft een juridisch einde gemaakt aan die Samenzwering door de 

verantwoordelijke personen en corporaties strafbaar te stellen en de verdere verkoop 

en het gebruik te verbieden van de COVID-'vaccins', die het product zijn van 

medische genocide en massamoord op kinderen. " 

Het vonnis en de veroordeling van het Hof werpen een wijd net over de 

verantwoordelijken door de wortels van het COVID-regime te traceren tot de 

geplande genocide op inheemse volkeren in Canada door het Vaticaan en de Kroon 

van Engeland, onder meer in de moorddadige "Indian residential schools". 

Het Hof stelt vast dat de publieke tegenstanders van deze genocide, in het bijzonder 

Kevin Annett, voortdurend het doelwit zijn geweest van vernietiging door de 

veroordeelde verdachten, die verantwoordelijk zijn voor de moord op vijftien 

activisten en verschillende recente pogingen op het leven van Annett. 

"Onze arrestatiebevelen machtigen niet alleen onze Sheriffs en gedeputeerde politie, 

maar mensen overal om het vonnis van het Hof uit te voeren door de veroordeelde 

misdadigers te arresteren, hun bezittingen in beslag te nemen en de verkoop en het 

gebruik van de van genocide afgeleide COVID 'vaccins' een halt toe te roepen," zegt 

het Hof. 

"De kindermoordenaars kunnen hun rechtmatige straf niet langer ontlopen door 

gebruik te maken van het voorrecht van de uitvoerende macht of het bedrijfsleven, of 

door zich te verschuilen achter de camouflage van verzonnen 

volksgezondheidscrises." 

Een actieplan voor directe burgerparticipatie in de uitvoering van dit historische 

vonnis en deze veroordeling zal morgen, 16 januari, worden besproken op 

www.bbsradio.com/herewestand (om 3 uur Pacific, 11 uur GMT) en geplaatst worden 

op www.murderbydecree.com onder "ITCCS Updates" en op 

www.republicofkanata.ca onder "Breaking News". 

Voor contact met het ICLCJ: itccsoffice@protonmail.com (t.a.v.: G. Dufort, Bureau 

Public Affairs) 

Uitgegeven op zaterdag 15 januari 2022 om 12:01 AM (GMT) 

door The International Common Law Court of Justice, Criminal Trial Division 

Onder auspiciën van The International Tribunal of Crimes of Church and State 

(ITCCS) 

(opgericht krachtens de Law of Nations op 15 juni 2010) 
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Het Vonnis van The International Common Law Court of Justice 

inzake Misdaden tegen de Mensheid door Kerk, Staat en Corporaties 

Een Samenvatting van Zaak Rol Nr.: 09152021-AOO1 (15 januari 2022) 

 

1. De wereldwijde COVID corporatocratie die de democratie en de rechtsstaat 
heeft ontmanteld is ontstaan uit een traditie en als de recentste fase van 
opzettelijke Genocide en Misdaden tegen de Mensheid door regeringen, 
corporaties en kerken. Deze misdaden weerspiegelen een voortdurende 
Criminele Samenzwering door deze machten om de mensheid uit te roeien en 
tot slaaf te maken, volgens een masterplan van wereldwijde Eugenetica. 

 
2. Het Hof werd onder Internationaal Recht bijeengeroepen op 15 september 

2021 in Vancouver, Canada, om strafrechtelijke aanklachten in te dienen en 

een Vonnis te vellen tegen de personen en corporaties die worden genoemd 

op de twee punten van de Aanklacht: het plannen, plegen en verbergen van 

Misdaden tegen de Mensheid en het plegen of persoonlijk goedkeuren van 

gruwelijke misdaden tegen bepaalde beoogde en met name genoemde 

personen, waaronder moord. 

 

3. De in de Aanklacht genoemde beschuldigde personen en corporaties zijn 

onder meer de CEO's van Pfizer en GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, 

PetroChina Ltd., Weyerhaeuser Ltd., de staatshoofden en topambtenaren van 

de regeringen van Canada en China, de Kroon van Engeland en het Vaticaan, 

de hoogwaardigheidsbekleders van de Rooms-Katholieke, Anglicaanse, 

Unitarische en Verenigde Kerk van Canada, de Royal Canadian Mounted 

Police, de Vergadering van de First Nations en de First Nations Top, en 

particuliere burgers, in totaal vijfenzeventig levende Verdachten en de 

particuliere nalatenschappen van elf overleden Verdachten. 

 

4. De Verdachten werden door de Aanklager beschuldigd van het opdracht 

geven tot of het persoonlijk deelnemen aan vijftien specifieke misdrijven, naast 

het algemene misdrijf van het plannen, plegen en verbergen van Genocide en 

Misdrijven tegen de Mensheid. Deze specifieke misdrijven omvatten, maar 

waren niet beperkt tot, het volgende: 
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a) De geïnstitutionaliseerde ontvoering, verkrachting, marteling, handel, 

medische experimenten, drugstesten, verhongering en moord op inheemse en 

andere kinderen, in de ‘Indian residential schools’ en ziekenhuizen in Canada 

en heden ten dage in de katholieke ziekenhuizen, pleegzorg en kinderopvang, 

met medeweten en goedkeuring van de Pausen Johannes Paulus II, 

Benedictus VXI, Franciscus I, en de Koningin van Engeland. 

 

b) Het martelen en vermoorden van mannen, vrouwen en kinderen door middel 

van experimentele, onvrijwillige drugstesten, seksuele sterilisatie, 

pijngrensexperimenten en mind control experimenten, slavenarbeid, 

mensenhandel, rituele martelingen en moorden in cultusverband en andere 

vormen van medische, fysieke, en biologische genocide. 

 

c) De systematische vernietiging van de begraven stoffelijke resten van kinderen 

uit de ‘Indian residential schools’ en andere kinderen en van bewijsmateriaal 

met betrekking tot hun marteling, lijden en dood, in opdrach van de hoofden 

van de genoemde kerken en regeringen. 

 

d) De opzettelijke moord op vijftien met name genoemde activisten in heel 

Canada, die deze en andere misdaden aan het licht brachten en de 

voortdurende pogingen om de meest prominente tegenstander van de 

Verdachten, Kevin Annett, te vernietigen en te vermoorden. 

 

e) Het opleggen van een onwettige politieke en economische tirannie aan 

Canadezen en de gehele mensheid onder het voorwendsel van een 

frauduleuze COVID volksgezondheidscrisis. 

 

f) Het opzettelijk vergiftigen en vermoorden van Canadezen en de gehele 

mensheid door het illegaal en verplicht opleggen van experimentele COVID 

"vaccins" verkregen door medische genocide en massamoord. 

 

g) Het witwassen van geld en de handel in wapens, drugs, mensen, foetussen en 

menselijke organen, in partnerschap met en tot wederzijds profijt en voordeel 

van zichzelf en de georganiseerde misdaad, corporaties, banken, kerken en 

regeringen, in Noord-Amerika, Europa, Zuid Oost-Azië en China. 

 

h) Het mishandelen, tot zwijgen brengen en vermoorden van getuigen van deze 

misdaden en het actief belemmeren van gerechtigheid en strafrechtelijk 

onderzoek. 

 

i) Het verstoren van de procedures van het Hof, het mishandelen van de 

functionarissen van het Hof, het beramen van hun moord en het pogen hen te 

vermoorden. 
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5. Na vier maanden van berechting volgens de regels van een eerlijk proces en 

bij gebrek aan een reactie van de verdachten, heeft het Hof alle verdachten 

pro confesso schuldig bevonden op beide punten en op alle tenlasteleggingen 

en hen veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf zonder voorwaardelijke 

vrijlating, tot het verlies van hun bezittingen en die van hun respectievelijke 

corporaties en tot de opheffing van laatstgenoemden als transnationale 

criminele organisaties. 

 

6. Als onderdeel van dit wettelijke vonnis en als reactie op de bewezen medische 

genocide en massamoord uitgevoerd door de Verdachten en in het bijzonder 

door Pfizer en GlaxoSmithKline Pharmaceuticals door de ontwikkeling van de 

COVID "vaccins", verbood het Hof alle regeringen, kerken, corporaties, 

volksgezondheidsinstanties en medisch personeel de COVID "vaccins" en 

andere producten van genocide en criminaliteit te kopen, te promoten of te 

gebruiken, op straffe van beschuldigd te worden van medeplichtigheid aan 

een misdrijf. 

 

7. Om zijn wettelijk vonnis en veroordeling af te dwingen, vaardigde het Hof een 

wereldwijd Aanhoudingsbevel en een Onteigeningsbevel uit tegen de 

Verdachten, dat de gerechtsdienaars, de gedeputeerde politie en de burgers 

machtigt om de Verdachten aan te houden en vast te zetten, hun corporaties  

op te heffen en hun bezittingen en produkten in beslag te nemen, inclusief de 

COVID "vaccins", als onderdeel van de verschijnselen van criminaliteit en 

genocide. 

 

8. Als onderdeel van deze tenuitvoerlegging van het wettelijke vonnis en de 

veroordeling van het Hof, worden de bezittingen van de gedaagden in beslag 

genomen als financiële genoegdoening voor de genocide en voor de schade 

die door hen is toegebracht aan generaties van kinderen en aan de 

slachtoffers van de gedaagden en hun families, waaronder Kevin Annett en 

zijn kinderen. 

 

9. De veroordeelde verdachten en hun corporaties zijn niet ontmantelde 

criminele entiteiten die volgens de wet het recht hebben verloren om te 

regeren, te opereren of handel te drijven. Elke persoon of groep personen die 

deze personen of corporaties of hun activiteiten of producten helpt, 

aanmoedigt of zich daarmee associeert, is medeplichtig aan Misdaden tegen 

de Mensheid en kan worden gearresteerd en aangeklaagd volgens de 

voorwaarden van het vonnis en de arrestatiebevelen van het Hof. 
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10. Het oordeel en de schriftelijke bevelen van het Hof hebben de volledige kracht 

en uitwerking van de Wet en hebben voorrang boven alle verordeningen, 

autoriteiten en instanties. Zij kunnen en moeten worden gebruikt om een eind 

te maken aan de verspreiding van genocidale, misdadige acties en 

procedures, met inbegrip van de thans verboden aanmaak en toediening van 

COVID-"vaccins" en aanverwante maatregelen. 

 

Uitgevaardigd door The International Common Law Court of Justice, 15 januari 2022 

(G. Dufort, Griffier van het Hof) - itccsoffice@protonmail.com, 

www.murderbydecree.com 

  

mailto:itccsoffice@protonmail.com
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VONNIS  VAN HET HOF 

 

Betreffende Misdaden tegen de Mensheid door Kerk, Staat en Corporaties 

 

DE AANKLACHT, HET VONNIS EN DE VEROORDELING 

In Zaak Rol Nr.: 09152021-AOO1 

 

Uitgereikt door de Criminal Trial Division van The International Common Law 

Court of Justice, bijeengekomen in het rechtsgebied van de soevereine 

republiek Kanata tussen 15 september 2021 en 15 januari 2022 

 

Dit Vonnis wordt uitgegeven met machtiging en onder auspiciën van The 

International Tribunal of Crimes of Church and State (ITCCS), dat op 15 juni 2010 is 

opgericht krachtens de Law of Nations. 

 

Het volledige verslag van het Hof, met inbegrip van het bewijs en de specificaties van 

dit proces en zijn Vonnis en de Veroordeling, zal publiek bekend worden gemaakt. 

 

Het Hof kan worden gecontacteerd via zijn Griffier op itccsoffice@protonmail.com 

 

Zie www.murderbydecree.com, www.republicofkanata.ca  

 

 

 

  

mailto:itccsoffice@protonmail.com
http://www.murderbydecree.com/
http://www.republicofkanata.ca/
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IN DE ZAAK VAN HET VOLK (hierna te noemen "de Aanklager") tegen DE 

VOLGENDE PERSONEN (hierna te noemen "de Verdachten"): 

 

Elizabeth Windsor, Mary Simon, Richard Wagner, Justin Trudeau, Stephen Harper, 

Jean Chretien, Paul Martin, Beverley McLachlin, Larry Campbell, Murray Sinclair, 

John Horgan, David Eby, Theresa Tam, Bonnie Henry, de Nalatenschap van Allan 

McEachern, van de KROON VAN ENGELAND en de REGERINGEN VAN BRITISH 

COLUMBIA EN CANADA; en Brenda Lucki, Peter Montague, Gerry Peters, Paul 

Willms, van de ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE 

 

Joseph Ratzinger, Jorge Bergoglio, Domenico Giani, Gerald Lacroix, Luigi Ventura, 

Pedro Lopez Quintana, Ivan Jurkovic, Remi de Roo, Michael Miller, de 

Nalatenschappen van Karol Wojtyla, Raymond Roussin, en Adolfo Pachon, van de 

ROMAN CATHOLIC CHURCH 

  

Justin Welby, Fred Hiltz, Bob Bennett, Michael Ingham, van de ANGLICAN CHURCH 

 

Richard Bott, Michael Blair, Marion Best, Virginia Coleman, John Cashore, Jon 

Jessiman, Jim Sinclair, Gary Paterson, Brian Thorpe, Paul Mills, Paul Webb, Walter 

Farquharson, Phil Spencer, Foster Freed, Cameron Reid, Bob Stiven, de 

Nalatenschappen van Art Anderson, Bill Howie, Fred Bishop, James Goodbrand, en 

George Darby sr., van de UNITED CHURCH OF CANADA 

 

Roseanne Archibald, Phil Fontaine, Ed John, Ron Hamilton, Charlie Thomas, Patrick 

Brazeau, Robert Joseph, van de ASSEMBLY OF FIRST NATIONS en de FIRST 

NATIONS SUMMIT 

 

Anne Heller, John Buehrens, Steven Epperson, van de UNITARIAN UNIVERSALIST 

CHURCH 

 

Devin Stockfish, de Nalatenschap van John Creighton, van WEYERHAEUSER LTD. 

 

Albert Bourla, Cole Pinnow, van PFIZER PHARMACEUTICALS LTD., Emma 

Walmsley, Faris El Refaie, van GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS LTD. 

 

Xi Jinping, Xu Caihou, Wang Haijiang, van de REGERING VAN CHINA en Zhou 

Jiping, Wang Dongjin, van PETROCHINA LTD. 

 

Harry Ogden, Dena Churchill, Terry Whyte, John Mayba, Wendy Barker, Jim en Eva 

Manly, Anne McNamee en de Nalatenschappen van James en Madeleine McNamee, 

PRIVATE CITIZENS 
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DE TENLASTELEGGING TEGEN DE VERDACHTEN 

 

Op 15 september 2021, tijdens hun eerste voorgeleidingszitting, werden de 

Verdachten door de Aanklager beschuldigd van a) het vormen van een opzettelijke 

Criminele Samenzwering om Genocide en Misdaden tegen de Mensheid te plannen, 

te plegen en te verbergen, in Canada en elders, in hun hoedanigheid van 

aanstichters van en deelnemers aan die Samenzwering en als degenen die daar de 

opdracht-verantwoordelijkheid voor dragen en b) het persoonlijk en collectief plegen 

van of helpen en aanzetten tot misdaden tegen Kevin Annett, zijn familie en 

medewerkers, kinderen, en inheemse volkeren. 

Deze beschuldigingen zijn niet beantwoord, betwist of weerlegd door de Verdachten, 

die zowel individueel als in groepsverband de wettige dagvaarding van het Hof 

hebben genegeerd. De beschuldigingen tegen de Verdachten zijn derhalve onbetwist 

als een pro confesso schuldbekentenis door henzelf. 

 

HET VONNIS EN DE VEROORDELING VAN HET HOF 

 

 

LAAT HET BEKEND ZIJN dat na uitputtende overwegingen door het Hof van het 

omvangrijke, geverifieerde bewijsmateriaal dat door de Aanklager ter zitting is 

overlegd vanaf 15 september 2021 en nadat de Verdachten consequent hebben 

geweigerd te reageren op de dagvaardingen van het Hof of om op de tegen hen 

ingebrachte aanklachten en bewijzen te antwoorden, te ontkennen of te weerleggen 

en daarmee door hun stilzwijgen pro confesso deze aanklachten en bewijzen hebben 

toegegeven, is het Hof tot het volgende Vonnis en Veroordeling gekomen inzake de 

aanklachten tegen de Verdachten: 

 

1. Het Hof aanvaardt en stelt als onbetwist feit vast, dat de Verdachten 

betrokken zijn geweest en nog steeds zijn bij een opzettelijke, wrede en 

voortdurende Criminele Samenzwering tegen de Mensheid en de beoogde 

personen, in het bijzonder Kevin Annett, die sinds 17 oktober 1994 het 

openbaar onderzoek en de vervolging van hun misdaden heeft geleid; en dat 

deze opzettelijke, niet te rechtvaardigen Criminele Samenzwering is beraamd 

en gepleegd met voorbedachte rade om Annetts leven, familie, broodwinning, 

inzetbaarheid, burgerrechten, geestelijke en professionele roeping en zijn 

openbare werk en reputatie aan te vallen en te vernietigen, onder meer door 

te trachten hem te doden. 

 

2. Het Hof aanvaardt en stelt vast als onbetwist feit dat het doel van deze 

Criminele Samenzwering door de Verdachten was en nog steeds is het plegen 

van en het helpen en aanzetten tot Genocide en Misdaden tegen de Mensheid 

door Kerk, Staat en Corporaties in Canada en elders en om hun eigen en 

andermans misdrijven en medeplichtigheid aan deze Misdaden, inclusief in 

deze en afgeleide handelingen te verbergen: 
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i. De opzettelijke en systematische uitroeiïng van inheemse volken in heel 

Canada en de diefstal van, het profiteren van en het plunderen van hun land 

en rijkdommen. 

 

ii. De geïnstitutionaliseerde ontvoering, verkrachting, foltering van, handel in, 

medische experimenten op, drugstesten, uithongering en moord op inheemse 

en andere kinderen, inclusief in de Indian residential scholen en ziekenhuizen 

en de huidige Katholieke ziekenhuizen en kinderopvangfaciliteiten. 

 

iii. Het martelen en vermoorden van mannen, vrouwen en kinderen door middel 

van experimentele, onvrijwillige drugstesten, seksuele sterilisatie, 

pijngrensexperimenten en mind control-experimenten, slavenarbeid, 

mensenhandel, rituele moorden en andere vormen van medische, fysieke en 

biologische genocide. 

 

iv. De ontvoering, foltering en rituele moord op kinderen in door de kerk en de 

staat gesponsorde intergenerationele cultusnetwerken, waaronder de 

zogenaamde Negende Cirkel en Twaalf Mijl Club. 

 

v. De systematische vernietiging van de begraven overblijfselen van Indian 

residential schoolkinderen en andere kinderen, en van bewijsmateriaal dat 

betrekking heeft op hun marteling, lijden en dood. 

 

vi. Het mishandelen van, het tot doelwit maken en vermoorden van Krista Lynn, 

John Sargent, Mark Angus, Karl Angus, Willie Sport, Archie Frank, Harriett 

Nahanee, Louis Daniels, William Combes, Johnny "Bingo" Dawson, Harry 

Wilson, Ricky Lavallee, Edna Philips, Ron Barbour, en Pamela Holm. 

 

vii. De verraderlijke omverwerping en vernietiging van de soevereiniteit en de 

wetten van Canada. 

 

viii. Het opleggen van een onwettelijke politieke en economische tirannie aan het 

leven van de Canadezen en de mensheid onder het voorwendsel van een 

frauduleuze COVID-crisis in de volksgezondheid. 

 

ix. Het opzettelijk vergiftigen en vermoorden van Canadezen en de mensheid 

door het illegaal en verplicht opleggen van experimentele COVID "vaccins" 

verkregen door genocide.   

 

x. Het witwassen van geld en de handel in wapens, drugs, kinderen, foetussen, 

en menselijke organen, in partnerschap met en tot wederzijds profijt en 

voordeel van zichzelf en de georganiseerde misdaad, corporaties, banken, 

kerken en regeringen, in Noord-Amerika, Europa, Zuid Oost-Azië, en China. 

 

xi. Het mishandelen, tot zwijgen brengen, en vermoorden van getuigen van deze 

misdaden. 
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xii. De opbouw van een vals en misleidend publiek verhaal over deze misdaden 

om strafrechtelijk onderzoek en gerechtelijke procedures te vertragen en te 

voorkomen. 

 

xiii. Het belemmeren van de rechtsgang. 

 

xiv. Het aanvallen, belasteren, marginaliseren en vernietigen van Kevin Annett en 

zijn medewerkers en hun inspanningen om de waarheid en de details van 

deze misdaden openbaar te maken en de verantwoordelijken te vervolgen en 

het pogen Annett te vermoorden. 

 

xv. Het verstoren van de werkzaamheden van het Hof, het mishandelen van de 

functionarissen van het Hof en het beramen van moord en het pogen hen te 

vermoorden. 

 

3. Het Hof aanvaardt en stelt als onbetwist feit vast dat deze Criminele 

Samenzwering en deze criminele handelingen door de Verdachten bijzonder 

gewetenloos zijn en een zaak van enorme publieke belangrijkheid, omdat zij 

een werkelijke, actuele en voortdurende bedreiging voor en aanslag op de 

wetten, vrede en het welzijn van Canada, zijn bevolking en de volkeren en 

naties van de wereld vormen, door het opzettelijk veroorzaken, plegen, 

vergemakkelijken en verbergen van Misdrijven tegen de Mensheid; en dat het 

Vonnis en de Veroordeling van het Hof derhalve niet alleen worden 

uitgesproken namens Kevin Annett en zijn medewerkers, maar namens het 

Canadese volk en de gehele mensheid en hun belangen op het gebied van 

rechtvaardigheid, vrede, openbare veiligheid, de gezondheid en het welzijn 

van kinderen, de rechtsstaat, democratische verantwoordelijkheid en de 

overleving van vrije samenlevingen. 

 

4. Het Hof aanvaardt en stelt vast als onbetwist feit dat Kevin Annett als 

gevolg van deze Criminele Samenzwering en deze criminele handelingen 

immens en voortdurend persoonlijk, lichamelijk, financieel en professioneel 

leed en ondergang heeft ondervonden en ondervindt, alsmede ernstige 

schade en verliezen, waarvoor de Verdachten gezamenlijk aansprakelijk en 

verantwoordelijk zijn door hun criminele handelingen en als 

medesamenzweerders in deze bewezen Criminele Samenzwering. 

 

5. Het Hof aanvaardt en stelt als onbetwist feit vast dat de Verdachten 

verantwoordelijk waren voor de bijna fatale chemische vergiftiging van Kevin 

Annett in 2021 en dat zij voornemens zijn en actief plannen maken om Annett 

te vermoorden na zijn ziekenhuisopname voor een operatie, of elders, op of 

vóór 21-22 februari 2022, overeenkomstig de hierin beschreven Criminele 

Samenzwering van de Verdachten; en dat de Verdachten de procedures van 

het Hof hebben verstoord en belemmerd, onder meer door zijn functionarissen 

te mishandelen en plannen te maken om hen te vermoorden. 
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6. Het Hof aanvaardt en stelt als onbetwist feit vast dat deze Criminele 

Samenzwering en de criminele handelingen van de Verdachten deel uitmaken 

van een bredere geïnstitutionaliseerde criminaliteit die eeuwenlang tegen de 

mensheid is gevoerd door de hierin genoemde pauselijke, monarchale, 

religieuze, politiële, gouvernementele, militaire en zakelijke corporaties die met 

de Verdachten zijn geassocieerd - een feit dat is vastgesteld door de eerdere 

berechting van deze zaak door internationale Gerechtshoven; en als zodanig 

zijn de Verdachten de actieve agenten en zaakwaarnemers van 

Transnationale Criminele Organisaties die krachtens het Internationale Recht 

misdadige schurkenorganisaties vormen die hun recht om zaken te doen 

hebben verloren. Daarom hebben de Verdachten, als agenten en 

functionarissen van dergelijke organisaties, geen rechtsgrondslag of recht om 

dit Vonnis en deze Veroordeling aan te vechten of ertegen in beroep te gaan, 

aangezien deze stare decisis in de openbare registers is opgenomen. 

 

HET VONNIS EN DE VEROORDELING VAN HET HOF 

1. Het hof verklaart de Verdachten schuldig aan de algemene tenlastelegging 

en aan de tenlastelegging gespecificeerd door de Aanklager, namelijk, dat zij 

de voornaamste aanstichters zijn van en deelnemers aan, en dat zij directe 

opdracht-verantwoordelijkheid dragen voor, een opzettelijke, dodelijke en 

massale Criminele Samenzwering om Genocide en Misdrijven tegen de 

Mensheid te plannen, te plegen en te verbergen en aan het feit dat zij zich 

persoonlijk en gezamenlijk schuldig hebben gemaakt aan of medeplichtig zijn 

aan het helpen met en aanzetten tot Criminele handelingen tegen Kevin 

Annett, zijn kinderen, zijn medewerkers, andere kinderen, en inheemse 

volken.  

 

2. Daarnaast acht het Hof de Verdachten schuldig aan het verstoren, 

belemmeren en aanvallen van de voortgang van het Hof voorafgaand aan en 

tijdens zijn beraadslagingen, teneinde zich aan berechting te onttrekken en 

hun schuld en de schuld van anderen in de zaken die hierin staan te verhullen 

en aan het samenspannen om Kevin Annett en functionarissen van het Hof te 

vermoorden. 

 

3. Het Hof veroordeelt de Verdachten dan ook tot gevangenisstraf voor de 

duur van hun natuurlijke leven zonder de mogelijkheid van voorwaardelijke 

vrijlating, tot nietigverklaring van hun persoonlijk en institutioneel gezag, tot 

inbeslagname van hun persoonlijke bezittingen en eigendommen als 

gedeeltelijke genoegdoening voor hun misdrijven en tot het vereenvoudigen 

van de liquidatie van de bezittingen en eigendommen van hun respectievelijke 

rechtspersonen die, als vastgestelde veroordeelde Transnationale Criminele 

Organisaties, hun recht hebben verloren om zaken te doen, hun producten te 

vervaardigen, te verkopen of er winst op te maken, of hun financiële 

investeringen en holdings te behouden. 



13 
 

 

4. Het is de Veroordeling van het Hof dat de Verdachten zich onmiddellijk 

overgeven aan de Sheriffs van het Hof voor de uitvoering van dit wettelijke 

Vonnis en  deze Veroordeling. 

 

5. Het is de Veroordeling van het Hof dat indien de Verdachten zich onttrekken 

aan arrestatie en opsluiting, of anderszins dit wettige Vonnis en deze 

Veroordeling tarten, zij publiekelijk worden aangezegd en volgens de wet als 

voortvluchtigen van justitie zullen worden beschouwd. Dienovereenkomstig 

zijn de Sheriffs van het Hof en de gedeputeerde politie en burgers gemachtigd 

om het Vonnis en de Veroordeling van het Hof ten uitvoer te brengen door 

gebruik te maken van redelijk geweld om de Verdachten te arresteren en vast 

te houden en hen over te leveren voor de wettige tenuitvoerlegging van hun 

Straffen en om te helpen bij de inbeslagname van hun activa en 

eigendommen, overeenkomstig de voorwaarden van dit wettelijke Vonnis en 

deze wettelijke Veroordeling.  

 

6. Het is de Veroordeling van het Hof dat de Verdachten onmiddellijk en 

onvoorwaardelijk zullen stoppen met en zich onthouden van hun bewezen 

Criminele Samenzwering en criminele handelingen, inclusief tegen Kevin 

Annett; en met alle levensbedreigende, criminele en schadelijke handelingen 

gericht tegen hem en zijn kinderen, zijn medewerkers, andere kinderen en 

inheemse volkeren. 

 

7. Het is de Veroordeling van het Hof dat de Verdachten publiekelijk alle 

voornoemde vijftien criminele handelingen waarbij zij betrokken zijn en zijn 

geweest en waaraan zij medeplichtig zijn, zullen toegeven en bekennen, dat 

zij hebben deelgenomen aan hun bewezen Criminele Samenzwering en dat zij 

aan het Hof al het bewijsmateriaal, alle communicatie en de identiteiten 

bekend zullen maken van andere personen die betrokken zijn bij voornoemde 

vijftien criminele handelingen en bij hun bewezen Criminele Samenzwering, 

inclusief met betrekking tot de volgende gebeurtenissen: 

 

a) het ontslag zonder reden, opzegtermijn of behoorlijk proces en de onwettige 

"verwijdering" uit het ambt en de openbare, professionele ondergang van 

Kevin Annett door de United Church of Canada en haar zaakwaarnemende 

functionarissen en agenten tussen 17 oktober 1994 en 7 maart 1997 en hun 

daaropvolgende vernietiging van pogingen van Annett om zich professioneel 

om te scholen en in zijn levensonderhoud te voorzien; 

 

b) de echtscheidingszaak en de voogdijzaak tegen Kevin Annett, aangespannen 

door zijn echtgenote Anne McNamee tussen 24 december 1995 en 4 april 

1996, die was aangespannen, georganiseerd en gefinancierd door 

functionarissen en agenten van de United Church, de Canadese rechterlijke 

macht, de Royal Canadian Mounted Police (RCMP) en James, Madeleine en 

Anne McNamee;  
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c) de vernietiging van het doctoraal programma van Kevin Annett door de United 

Church en haar vertegenwoordigers aan de University of British Columbia 

tussen 1 september 1995 en 31 maart 1998; 

 

d) d) de vernietiging van Kevin Annett's professionele wijding in de Unitarian 

Universalist Church door functionarissen van de United Church en de 

Unitarian Church in 1996 en 1997; 

 

e) de aanhoudende fysieke, financiële en psychologische oorlogvoering tegen 

Kevin Annett tussen 1 augustus 1992 en heden, door een systematische 

"zwarte operatie" opgezet en gefinancierd door de United, Catholic en 

Anglican Churches, de Royal Canadian Mounted Police RCMP, de regeringen 

van Canada en China, de Kroon van Engeland, de Weyerhaeuser en Pfizer 

corporaties, het Vaticaanse agentschap bekend als Santa Alleanza en Karol 

Wojtyla, Joseph Ratzinger en Jorge Bergoglio (alias Pausen Johannes Paulus 

II, Benedictus XVI en Franciscus I) en een publieke desinformatie- en 

sabotagecampagne gericht tegen Kevin Annett en zijn medewerkers door 

diezelfde corporaties en personen, van 1 augustus 1992 tot  heden; 

 

f) de moord op Krista Lynn, John Sargent, Mark Angus, Karl Angus, Willie Sport, 

Archie Frank, Harriett Nahanee, Louis Daniels, William Archie Frank, Harriett 

Nahanee, Louis Daniels, William Combes, Johnny "Bingo" Dawson, Harry 

Wilson, Ricky Lavallee, Edna Philips, Ron Barbour, en Pamela Holm door 

diezelfde rechtspersonen en personen, tussen 3 maart 1995 en 23 september 

2019; 

 

g) de chemische vergiftiging van Kevin Annett in 2021, en zijn moord op of voor 

21-22 februari 2022, door agenten van de RCMP, Pfizer Ltd., het Vaticaanse 

agentschap Santa Alleanza, de Pauselijke Nuntius in Canada, in opdracht van 

Jorge Bergoglio, alias Paus Franciscus; 

 

h) de geplande moord op functionarissen van het Hof na de aanvang van zijn 

werkzaamheden op 15 september 2021, op bevel van Jorge Bergoglio, alias 

Paus Franciscus. 

 

8. Het is de Veroordeling van het Hof dat de Verdachten onmiddellijk een 

volledige, onvoorwaardelijke, publieke schuldbekentenis en volledige 

aanvaarding van verantwoordelijkheid zullen afgeven aan Kevin Annett en aan 

de families en nalatenschappen van de personen genoemd onder f) 

hierboven, voor hun daden met betrekking tot Annett en deze personen, en 

voor alle andere verliezen, schade en leed dat hen door de Verdachten is 

aangedaan. Een dergelijke bekentenis door de Verdachten vormt volgens de 

wet een onvoorwaardelijke aanvaarding van de juridische en morele 

verantwoordelijkheid voor deze misdrijven. 
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9. Het is de Veroordeling van het Hof dat de Verdachten en in het bijzonder de 

voornoemde functionarissen van de United Church of Canada en elk van hun 

agenten publiekelijk de onwettige, frauduleuze en heimelijke aard zullen 

erkennen van de "delisting" hoorzitting waarbij Kevin Annett uit zijn beroep als 

predikant van de United Church werd ontslagen, en de deelname van 

functionarissen van de United Church aan de geplande, systematische 

vernietiging van Annetts broodwinning, huwelijk, gezin, publieke reputatie, 

universitaire studies, professionele omscholing en werkgelegenheid. 

 

10. Het is de Veroordeling van het Hof dat de Verdachten Kevin Annett 

financieel zullen vergoeden voor al zijn gederfde inkomsten en zijn financiële 

uitgaven en verliezen die het gevolg zijn van hun persoonlijke en fiduciaire 

daden, of hun betrokkenheid bij de genoemde Criminele Samenzwering. Deze 

vergoedingen zullen in totaal niet minder bedragen dan $2.5 miljoen voor 

algemene uitgaven en gederfde inkomsten, werkgelegenheid en uitkeringen, 

en niet minder dan $25 miljoen voor persoonlijk verdriet, verliezen, lijden, 

uitgaven en schade veroorzaakt aan Kevin Annett en zijn kinderen door de 

Verdachten. 

 

11. Het is de Veroordeling van het Hof dat de Verdachten elk van de families en 

nalatenschappen van de personen genoemd onder f) hierboven financieel 

zullen vergoeden voor een bedrag van niet minder dan $25 miljoen voor 

persoonlijk verdriet, verliezen, lijden en andere schade veroorzaakt door hen 

tot doelwit te maken, te mishandelen, te intimideren en te vermoorden. 

 

12. Dienovereenkomstig geeft het Hof door middel van de bijgevoegde bevelen 

toestemming voor de onmiddellijke arrestatie van de Verdachten en de 

inbeslagname en onteigening van de activa en eigendommen van de 

Verdachten en hun respectievelijke rechtspersonen, teneinde deze fondsen 

en herstelbetalingen te verschaffen aan Kevin Annett en aan de families en de 

nalatenschappen van de personen genoemd onder (f) hierboven, in 

overeenstemming met het wettige Vonnis en de Veroordeling van het Hof. 
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13. Tenslotte is het de Vonnis van het Hof dat het alle regeringen, instellingen 

voor volksgezondheid en medisch personeel of corporaties verboden is, op 

straffe van beschuldiging van medeplichtigheid aan een misdrijf, de COVID 

"vaccins" en andere producten van medische genocide en massamoord te 

kopen, te promoten of te gebruiken die zijn uitgegeven door de veroordeelde 

rechtspersonen bekend als Pfizer Pharmaceuticals en GlaxoSmithKline 

Pharmaceuticals, die schuldig zijn aan Misdaden tegen de Mensheid en als 

transnationale criminele organisaties rechtmatig worden ontbonden. 

 

Dit Vonnis en deze Veroordeling zijn met algemene stemmen uitgesproken en 

uitgevaardigd door de Magistraten van The International Common Law Court of 

Justice, Zaak Rol Nr. 09152021-AOO1, op deze Vijftiende Dag van Januari in het 

jaar 2022. Het heeft de volledige kracht en uitwerking van de Wet. 

 

  
Hoofdmagistraat Griffier van het Hof 

 
 
Heden als Zaak Rol Nr. 09152021-AOO1 ingediend 
bij en ingeschreven in het openbaar register van 
The International Common Law Court of 
Justice,15 januari 2022 
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ARRESTATIEBEVEL 

Uitgevaardigd door het Hof in overeenstemming met zijn wettige Vonnis en 

Veroordeling 

In Zaak Rol Nr.: 09152021-AOO1 

Het Hof machtigt zijn Sheriffs en hun benoemde plaatsvervangers om onmiddellijk de 

personen genoemd in dit arrestatiebevel aan te houden en af te leveren voor de 

uitvoering van hun Vonnis. 

De Sheriffs en hun plaatsvervangers zijn gemachtigd om een beroep te doen op 

andere politiediensten om te helpen bij het in hechtenis nemen en vervoeren van de 

veroordeelde personen genoemd in dit arrestatiebevel met gebruik van noodzakelijk 

en redelijk geweld. 

DIT AANHOUDINGSBEVEL HEEFT DE VOLLE KRACHT EN UITWERKING VAN 

DE WET. 

IEDEREEN DIE DE UITVOERING VAN DIT ARRESTATIEBEVEL BELEMMERT, 

BEGAAT EEN STRAFRECHTELIJKE OVERTREDING EN MAAKT ZICH SCHULDIG 

AAN OBSTRUCTIE VAN DE RECHTSGANG. 

Uitgevaardigd op de Vijftiende Dag van januari in het jaar 2022. 

 

 

Hoofdmagistraat van het Hof 

 

 

Griffier van het Hof 

 

Zie de volgende blz. voor de lijst van veroordeelde verdachten die onderworpen zijn aan 

onmiddellijke arrestatie en gevangenisstraf volgens de voorwaarden van dit wettige 

arrestatiebevel.  

Zaak Rol Nr.: 09152021-AOO1 15 januari 2022 



18 
 

De volgende personen zijn naar behoren berecht, schuldig bevonden en 

veroordeeld door de rechtbank en zijn onderworpen aan onmiddellijke 

arrestatie en gevangenisstraf volgens dit wettige arrestatiebevel: 

Elizabeth Windsor, Mary Simon, Richard Wagner, Justin Trudeau, Stephen Harper, 

Jean Chretien, Paul Martin, Beverley McLachlin, Larry Campbell, Murray Sinclair, 

John Horgan, David Eby, Theresa Tam, Bonnie Henry, de nalatenschap van Allan 

McEachern, van de KROON VAN ENGELAND en de REGERINGEN VAN BRITISH 

COLUMBIA EN CANADA; en Brenda Lucki, Peter Montague, Geny Peters, Paul 

Willms, van de ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE; 

Joseph Ratzinger, Jorge Bergoglio, Domenico Giani, Gerald Lacroix, Luigi Ventura, 

Pedro Lopez Quintana, Ivan Jurkovic, Remi de Roo, Michael Miller, de 

nalatenschappen van Karol Wojtyla, Raymond Roussin en Adolfo Pachon, van de 

ROMAN CATHOLIC CHURCH; 

Justin Welby, Fred Bob Bennett, Michael Ingham, van de ANGLICAN CHURCH; 

Richard Bott, Michael Blair, Marion Best, Virginia Coleman, John Cashore, Jon 

Jessiman, Jim Sinclair, Gary Paterson, Brian Thorpe, Paul Mills, Paul Webb, Walter 

Farquharson, Phil Spencer, Foster Freed, Cameron Reid, Bob Stiven, de 

nalatenschappen van Art Anderson, Bill Howie, Fred Bishop, James Goodbrand, en 

George Darby sr., van de UNITED CHURCH OF CANADA 

Roseanne Archibald, Phil Fontaine, Ed John, Ron Hamilton, Charlie Thomas, Patrick 

Brazeau, Robert Joseph, van de ASSEMBLY OF FIRST NATIONS en de FIRST 

NATIONS SUMMIT 

Anne Heller, John Buehrens, Steven Epperson, van de UNITARIAN UNIVERSALIST 

CHURCH 

Devin Stockfish, The Estate of John Creighton, van WEYERHAEUSER LTD. 

Albert Bourla, Cole Pinnow, van PFIZER PHARMACEUTICALS LTD., Emma 

Walmsley, Faris El Refaie, van GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS LTD. 

Xi Jinping, Xu Caihou, Wang Haijiang, van de REGERING VAN CHINA, en Zhou 

Jiping, Wang Dongjin, van PETROCHINA LTD. 

Harry Ogden, Dena Churchill, Terry Whyte, John Mayba, Wendy Barker, Jim en Eva 

Manly, Anne McNamee, en de nalatenschappen van James en Madeleine 

McNamee, PRIVATE CITIZENS 

 

 

Clerk of the Court 

Zaak Rol Nr.: 09152021-AOO1 - January 15, 2022 

 

 



19 
 

 

 

ARRESTATIEBEVEL VOOR BESLAGLEGGING EN ONTEIGENING 

 

Uitgevaardigd door het Hof in overeenstemming met zijn wettelijke Vonnis en 

Veroordeling in Zaak Rol Nr. 09152021-A001 

Het Hof machtigt zijn Sheriffs en de benoemde hulpsherriffs om onmiddellijk beslag 

te leggen op en eigendommen te onteigenen van de personen die genoemd zijn in 

dit wettelijke Vonnis en deze Veroordeling van het Hof. 

De Sheriffs en hun hulpsherriffs zijn gemachtigd om een beroep te doen op andere 

politiediensten om te helpen met de tenuitvoerlegging van dit Arrestatiebevel, met 

gebruikmaking van noodzakelijk en redelijk geweld. 

DIT ARRESTATIEBEVEL HEEFT DE VOLLEDIGE KRACHT EN UITWERKING VAN 

DE WET. 

IEDEREEN DIE DE UITVOERING VAN DIT ARRESTATIEBEVEL BELEMMERT, 

BEGAAT EEN STRAFRECHTELIJKE OVERTREDING EN MAAKT ZICH SCHULDIG 

AAN OBSTRUCTIE VAN DE RECHTSGANG. 

 

Uitgevaardigd op de Vijftiende Dag van januari in het jaar 2022 

 

Hoofdmagistraat van het Hof 

 

 

Griffier van het Hof 

 

 

 
Zie de volgende blz. voor de lijst van veroordeelde verdachten die onderworpen zijn aan onmiddellijke 

arrestatie en gevangenisstraf volgens de voorwaarden van dit wettige arrestatiebevel. 

Zaak Rol Nr.: 09152021-AOO1 15 januari 2022 
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De volgende personen zijn naar behoren berecht, schuldig bevonden en 

veroordeeld door het Hof en hun persoonlijke en zakelijke bezittingen en 

eigendommen zijn onderworpen aan onmiddellijke inbeslagneming en 

onteigening volgens dit wettige arrestatiebevel: 

Elizabeth Windsor, Mary Simon, Richard Wagner, Justin Trudeau, Stephen Harper, 

Jean Chretien, Paul Martin, Beverley McLachlin, Larry Campbell, Murray Sinclair, 

John Horgan, David Eby, Theresa Tam, Bonnie Henry, de nalatenschap van Allan 

McEachern, van het KROON VAN ENGELAND en de REGERINGEN VAN BRITISH 

COLUMBIA EN CANADA; en Brenda Lucki, Peter Montague, Gerry Peters, Paul 

Willms, van de ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE; 

Joseph Ratzinger, Jorge Bergoglio, Domenico Giani, Gerald Lacroix, Luigi Ventura, 

Pedro Lopez Quintana, Ivan Jurkovic, Remi de Roo, Michael Miller, de nalatenschap 

van Karol Wojtyla, Raymond Roussin en Adolfo Pachon, van de ROMAN CATHOLIC 

CHURCH; 

Justin Welby, Fred HilE Bob Bennett, Michael Ingham, van de ANGLICAN CHURCH; 

Richard Bott, Michael Blair, Marion Best, Virginia Coleman, John Cashore, Jon 

Jessiman, Jim Sinclair, Gary Paterson, Brian Thorpe, Paul Mills, Paul Webb, Walter 

Farquharson, Phil Spencer, Foster Freed, Cameron Reid, Bob Stiven, de 

nalatenschappen van Art Anderson, Bill Howie, Fred Bishop, James Goodbrand, en 

George Darby sr., van de UNITED CHURCH OF CANADA 

Roseanne Archibald, Phil Fontaine, Ed John, Ron Hamilton, Charlie Thomas, Patrick 

Brazeau, Robert Joseph, van de ASSEMBLY OF FIRST NATIONS en de FIRST 

NATIONS SUMMIT 

Anne Heller, John Buehrens, Steven Epperson, van de UNITARIAN UNIVERSALIST 

CHURCH 

Devin Stockfish, The Estate of John Creighton, van WEYERHAEUSER LTD. 

Albert Bourla, Cole Pinnow, van PFIZER PHARMACEUTICALS LTD., Emma 

Walmsley, Faris El Refaie, van GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS LTD. 

Xi Jinping, Xu Caihou, Wang Haijiang, van de REGERING VAN CHINA, en Zhou 

Jiping, Wang Dongjin, van PETROCHINA LTD. 

Harry Ogden, Dena Churchill, Terry Whyte, John Mayba, Wendy Barker, Jim en Eva 

Manly, Anne McNamee, en de nalatenschappen van James en Madeleine 

McNamee, PRIVATE CITIZENS 

 

 

Griffier van het Hof 

Zaak Rol Nr.: 09152021-AOO1 - 15 januari 2022 



21 
 

 

ARRESTATIEBEVEL 

Uitgevaardigd door het Hof in overeenstemming met zijn wettige Vonnis en 

Veroordeling 

In Zaak Rol Nr. 09152021-AOO1 

Het Hof machtigt haar Sheriffs en hun benoemde plaatsvervangers om onmiddellijk 

de personen genoemd in dit arrestatiebevel aan te houden en af te leveren voor de 

uitvoering van hun Vonnis. 

De Sheriffs en hun plaatsvervangers zijn gemachtigd om een beroep te doen op 

andere politiediensten om te helpen bij het in hechtenis nemen en vervoeren van de 

veroordeelde personen genoemd in dit arrestatiebevel met gebruik van noodzakelijk 

en redelijk geweld. 

DIT AANHOUDINGSBEVEL HEEFT DE VOLLE KRACHT EN UITWERKING VAN 

DE WET. 

IEDEREEN DIE DE UITVOERING VAN DIT ARRESTATIEBEVEL BELEMMERT, 

BEGAAT EEN STRAFRECHTELIJKE OVERTREDING EN MAAKT ZICH SCHULDIG 

AAN OBSTRUCTIE VAN DE RECHTSGANG. 

Uitgevaardigd op de vijftiende dag van januari in het jaar 2022. 

 

 

Hoofdmagistraat van het Hof 

 

 

Griffier van het Hof 

 

Zie de volgende blz. voor de lijst van veroordeelde verdachten die onderworpen zijn aan onmiddellijke 

arrestatie en gevangenisstraf volgens de voorwaarden van dit wettige arrestatiebevel. 

Zaak Rol Nr.: 09152021-AOOI 15 januari 2022 
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De volgende Nederlandse personen zijn naar behoren berecht, schuldig 

bevonden en veroordeeld door de rechtbank en zijn onderworpen aan 

onmiddellijke arrestatie en gevangenisstraf volgens dit wettige arrestatiebevel: 

Koning Willem-Alexander der Nederlanden, Koningin Maxima der Nederlanden, 

Beatrix Prinses der Nederlanden (voorheen Koningin Beatrix) 

Mark Rutte, Wopke Hoekstra, Hugo de Jonge, Carola Schouten, Sigrid Kaag, Hanke 

Bruins Slot, Liesje Schreinemacher, Kajsa Ollongren, Micky Adriaansens, Rob 

Jetten, Mark Harbers, Dilan Yeṣilgöz-Zegerius, Franc Weerwind, Henk Staghouwer, 

Christianne van der Wal-Zeggelink, Robbert Dijkgraaf, Dennis Wiersma, Karien van 

Gennip, Ernst Kuipers, Conny Helder, Stef Blok, Ferdinand Grapperhaus, Bruno 

Bruins, Tom de Bruin, Ank Bijleveld, Barbara Visser, Ingrid van Engelshoven, Wouter 

Koolmees, Henk Kamp, Ben Knapen, Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga, Martin van 

Rijn, Drs. H. (Halbe) Zijlstra,  Drs. Th.J.A.M. (Tom) de Bruijn, Drs. S. (Sander) 

Dekker, Ir. E.D. (Eric) Wiebes, Alexandra van Huffelen, Christophe van der Maat, 

Hans Vijlbrief, Marnix van Rij, Aukje de Vries, Vivianne Heijnen, Eric van de Burg, 

Gunay Uslu, Maarten van Ooijen, T. van Ark, P. Blokhuis, R.W. Knops, M. Snel, S. 

van Veldhoven, B. Visser, S.P.R.A. van Weyenberg, B. van ’t Wout, Drs. A. (Arie) 

Slob, Mr. A. (Ankie) Broekers-Knol, Mr. drs. M.C. (Mona) Keijzer, Edith Schippers,  

Herman Tjeenk-Willink, Gerrit Zalm,  Prof.dr. J.A. Bruijn VOORZITTER EERSTE 

KAMER en alle 75 kamerleden VAN DE EERSTE KAMER, van de REGERINGEN 

VAN DE STAAT DER NEDERLANDEN 

Jaap van Dissel, Masja Loogman, Jaap Maas, Anja Schreijer, Aura Timen, Annelies 

Verbon, Ann Vossen, Anne de Vries, Pauline Ellerbroek, Patricia Houtman, Menno 

de Jong, Marion Koopmans, Ariene Rietveld, Noud Schel, Margreet Vos, Diederik 

Gommers, Christian Hoebe, Jim van Steenbergen, Jan Kluytmans, Emile Schippers, 

Alexander Friedrich, Marc Bonten, Andreas Voss, Nienke Nieuwenhuizen, Sjaak de 

Gouw, Sabine Bantjes, Peter Molenaar, Jacco Wallinga, Chantal Reuskens, Daan 

Notermans, Wim van der Hoek, Corien Swaan, Kevin Kosterman van HET 

OMT/RIVM, Ab Osterhaus, VIROLOOG/ADVISEUR OMT/RIVM 

Edwin Bleichrodt PROCUREUR GENERAAL HOGE RAAD. 

 

Ruth Peetoom van de GGZ, Jan van Zanen van de VNG, Hubert Bruls van de 

VEILIGHEIDSREGIO’S en van het VEILIGHEIDSBERAAD, Prof. Dr. M. (Jet) 

Bussemaker  van de RAAD VOOR DE VOLKSGEZONDHEID EN SAMENLEVING, 

Wendy Borneman van de RAAD VAN BESTUUR NEDERLANDS HUISARTSEN 

GENOOTSCHAP, dr. M. J. Marian Kaljouw van RAAD VAN BESTUUR 

NEDERLANDSE ZORG AUTORITEIT. 

 

Michiel Heller van MOVIANTO NEDERLAND BV, Enver Erkan van PFIZER 

NEDERLAND, Kris Sterkens van JANSSEN NEDERLAND (JOHNSON&JOHNSON),  

  

https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/kajsa-ollongren
https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/dilan-yesilgoz-zegerius
https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/christianne-van-der-wal-zeggelink
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steven_van_Weyenberg
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Martijn Nieuwenhuis van SDX, Jordy van Hoesen en Michiel Keijzer van SCALA 

SCIENTIFIC, Carl Haspels van Air Cargo, Jacques van den Berg van CYBER 

FREIGHT AMSTERDAM, Vincent van ’t Schip van RUTGES CARGO EUROPE, Pier 

Eringa van STICHTING OPEN NEDERLAND/TESTEN VOOR TOEGANG (allen 

Vaccin/PCRTest/Opslag/Vervoer), Ruud Kuin van NEDERLANDSE BOA BOND. 

Chris Oomen van het ANP, John de Mol van TALPA NETWORK, Erik Roddenhof 

van DPG MEDIAGROEP, Rien van Beemen van MEDIAHUIS. 

 

 

 

Clerk of the Court 

Zaak Rol Nr.: 09152021-AOO1 – 15 januari 2022 

 

  

mailto:martijn@sdx.nl
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ARRESTATIEBEVEL VOOR BESLAGLEGGING EN ONTEIGENING 

 

Uitgevaardigd door het Hof in overeenstemming met zijn wettige Vonnis en 

Veroordeling in de Zaak Rol Nr. 09152021-A001 

Het Hof machtigt zijn Sheriffs en de benoemde hulpsherriffs om onmiddellijk beslag 

te leggen op en eigendommen te onteigenen van de personen die genoemd zijn in 

dit wettelijke Vonnis en deze Veroordeling van het Hof. 

De Sheriffs en hun hulpsheriffs zijn gemachtigd om een beroep te doen op andere 

politiediensten om te helpen met de tenuitvoerlegging van dit Arrestatiebevel, met 

gebruikmaking van noodzakelijk en redelijk geweld. 

DIT ARRESTATIEBEVEL HEEFT DE VOLLEDIGE KRACHT EN UITWERKING VAN 

DE WET. 

IEDEREEN DIE DE UITVOERING VAN DIT ARRESTATIEBEVEL BELEMMERT, 

BEGAAT EEN STRAFRECHTELIJKE OVERTREDING EN MAAKT ZICH SCHULDIG 

AAN OBSTRUCTIE VAN DE RECHTSGANG. 

Uitgevaardigd op de vijftiende dag van januari in het jaar 2022 

 

Hoofdmagistraat van het Hof 

 

                                                                           

Griffier van het Hof 

 

 

 
Zie de volgende blz. voor de lijst van veroordeelde verdachten die onderworpen zijn aan onmiddellijke 

arrestatie en gevangenisstraf volgens de voorwaarden van dit wettige arrestatiebevel. 

Zaak Rol Nr.: 09152021-A001 15 januari 2022 
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De volgende Nederlandse personen zijn naar behoren berecht, schuldig 

bevonden en veroordeeld door het Hof en hun persoonlijke en zakelijke 

bezittingen en eigendommen zijn onderworpen aan onmiddellijke 

inbeslagname en onteigening volgens dit wettige arrestatiebevel: 

Koning Willem-Alexander der Nederlanden, Koningin Maxima der Nederlanden, 

Beatrix Prinses der Nederlanden (voorheen Koningin Beatrix) 

Mark Rutte, Wopke Hoekstra, Hugo de Jonge, Carola Schouten, Sigrid Kaag, Hanke 

Bruins Slot, Liesje Schreinemacher, Kajsa Ollongren, Micky Adriaansens, Rob 

Jetten, Mark Harbers, Dilan Yeṣilgöz-Zegerius, Franc Weerwind, Henk Staghouwer, 

Christianne van der Wal-Zeggelink, Robbert Dijkgraaf, Dennis Wiersma, Karien van 

Gennip, Ernst Kuipers, Conny Helder, Stef Blok, Ferdinand Grapperhaus, Bruno 

Bruins, Tom de Bruin, Ank Bijleveld, Barbara Visser, Ingrid van Engelshoven, Wouter 

Koolmees, Henk Kamp, Ben Knapen, Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga, Martin van 

Rijn, Drs. H. (Halbe) Zijlstra,  Drs. Th.J.A.M. (Tom) de Bruijn, Drs. S. (Sander) 

Dekker, Ir. E.D. (Eric) Wiebes, Alexandra van Huffelen, Christophe van der Maat, 

Hans Vijlbrief, Marnix van Rij, Aukje de Vries, Vivianne Heijnen, Eric van de Burg, 

Gunay Uslu, Maarten van Ooijen, T. van Ark, P. Blokhuis, R.W. Knops, M. Snel, S. 

van Veldhoven, B. Visser, S.P.R.A. van Weyenberg, B. van ’t Wout, Drs. A. (Arie) 

Slob, Mr. A. (Ankie) Broekers-Knol, Mr. drs. M.C. (Mona) Keijzer, Edith Schippers,  

Herman Tjeenk-Willink, Gerrit Zalm,  Prof.dr. J.A. Bruijn VOORZITTER EERSTE 

KAMER en alle 75 kamerleden VAN DE EERSTE KAMER, van de REGERINGEN 

VAN DE STAAT DER NEDERLANDEN 

Jaap van Dissel, Masja Loogman, Jaap Maas, Anja Schreijer, Aura Timen, Annelies 

Verbon, Ann Vossen, Anne de Vries, Pauline Ellerbroek, Patricia Houtman, Menno 

de Jong, Marion Koopmans, Ariene Rietveld, Noud Schel, Margreet Vos, Diederik 

Gommers, Christian Hoebe, Jim van Steenbergen, Jan Kluytmans, Emile Schippers, 

Alexander Friedrich, Marc Bonten, Andreas Voss, Nienke Nieuwenhuizen, Sjaak de 

Gouw, Sabine Bantjes, Peter Molenaar, Jacco Wallinga, Chantal Reuskens, Daan 

Notermans, Wim van der Hoek, Corien Swaan, Kevin Kosterman van HET 

OMT/RIVM, Ab Osterhaus, VIROLOOG/ADVISEUR OMT/RIVM 

Edwin Bleichrodt PROCUREUR GENERAAL HOGE RAAD. 

 

Ruth Peetoom van de GGZ, Jan van Zanen van de VNG, Hubert Bruls van de 

VEILIGHEIDSREGIO’S en van het VEILIGHEIDSBERAAD, Prof. Dr. M. (Jet) 

Bussemaker  van de RAAD VOOR DE VOLKSGEZONDHEID EN SAMENLEVING, 

Wendy Borneman van de RAAD VAN BESTUUR NEDERLANDS HUISARTSEN 

GENOOTSCHAP, dr. M. J. Marian Kaljouw van RAAD VAN BESTUUR 

NEDERLANDSE ZORG AUTORITEIT. 

Michiel Heller van MOVIANTO NEDERLAND BV, Enver Erkan van PFIZER 

NEDERLAND, Kris Sterkens van JANSSEN NEDERLAND (JOHNSON&JOHNSON),  

Martijn Nieuwenhuis van SDX, Jordy van Hoesen en Michiel Keijzer van SCALA 

SCIENTIFIC, Carl Haspels van Air Cargo, Jacques van den Berg van CYBER 

FREIGHT AMSTERDAM, Vincent van ’t Schip van RUTGES CARGO EUROPE, Pier 

https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/kajsa-ollongren
https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/dilan-yesilgoz-zegerius
https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/christianne-van-der-wal-zeggelink
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steven_van_Weyenberg
mailto:martijn@sdx.nl
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Eringa van STICHTING OPEN NEDERLAND/TESTEN VOOR TOEGANG (allen 

Vaccin/PCRTest/Opslag/Vervoer), Ruud Kuin van NEDERLANDSE BOA BOND. 

Chris Oomen van het ANP, John de Mol van TALPA NETWORK, Erik Roddenhof 

van DPG MEDIAGROEP, Rien van Beemen van MEDIAHUIS. 

 

 

 

Griffier van het Hof 
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