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Aanleiding
●Een aantal private personen heeft bij het strafhof een 
aangifte gedaan tegen personen, staten en 
ondernemingen die via nationale vaccinering trachten de 
COVID-pandemie te bestrijden

●Ze verwijten dat de verdachten deelnemen aan 
samenzwering tot autogenocide op lange termijn van de 
ingezetenen die aan een vaccineringsprogramma 
onderworpen worden

●Ze meldden zich als experts op het terrein van de 
middellange termijn gevolgen die deze programma’s 
kunnen hebben

●Ze vragen om strafvervolging tegen een verzameling 
NN-deelnemers

●Dat vragen ze van de Aanklager bij dat strafhof



De verdachte



De aanklager

ICC Prosecutor Mr Karim A.A. Khan QC Wil hij deze zaak doen?
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Inleidende vragen

● Waarom deden deze personen deze aangiften nu juist bij dat hof?

● Wat voor bevoegdheid heeft dat hof?  Wat is de jurisdictiekring?

● Waarom zit het in Den Haag? Heeft Nederland hier een bijzondere positie?

● Hoe kansrijk is de aangifte?

● Wat zou het hof kunnen doen?

● Waarom deze personen als aangevers? Vooral: waarom zouden zij belanghebbend zijn?
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Wat is dat strafhof precies voor een 
organisatie?

● Waarom is het strafhof 
eigenlijk opgericht?

● Hoe is het opgericht?



8

VN Geneve
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UN New York



Tot op heden:

• Voormalig Pfizer vice-president Michael 
Yeadon (woordvoerder)

• Representanten van Holocaust survivors

• Kinderrechtenorganisaties al dan niet in 
UN-verband

• Gezaghebbende Rabbijnen

• Voormalige politieke gevangenen uit 
totalitaire regimes (niet alleen uit nazi-
Duitsland)
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Betrokkenen bij deze zaak

● Rabbi Hillel Handler, Hagar 
Schafrir, Sorin Shapira, 
Mascha Orel, Morry Krispijn 
en Jacqueline Ingenhoes 
eisen op te mogen treden als 
intervena voor de NN-
slachtoffers uit de toekomst
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“Beklaagden”

– De aangevers beogen regeringsleiders, 
volksgezondheidsexperts,farmacologen, medici en 
topambtenaren die belast zijn met de zorgtaken voor de 
volksgezondheid op een bepaalde wijze te afficheren.

– Kan dat ingevolge het statuut van dat hof?
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Politisering van het hof? 

●Onmiskenbaar: de aangevers willen aansluiten bij de vervolging van nazi-medici 
die meewerkten aan uitroeiing van bevolkingsgroepen op basis van sociaal-
darwinistische demografische motieven.

●Zij citeren jurisprudentie van het Tribunaal te Neurenberg dat zat van 1945-1952 
in de “medici-processen” waarbij IG-Farben, het Kaiser Wilhelm-instituut te 
Berlijn, strafrechtelijk aansprakelijk werden gesteld voor samenzwering tot 
vernietiging van bevolkingsgroepen en klassen.
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Institutionele rechtsgeschiedenis 
van het hof

●USA-president Woodrow Wilson wijst in september 1918 keizer

●Wilhelm II aan als leidende oorlogsmisdadiger

●aansprakelijk voor de systematisch opgezette uitroeiingspraktijken gericht 
tegen de burgerbevolkingen, aangevallen door Duitsland sedert 3 augustus 
1914.

●Wilson denkt aan de macrostructurele gasaanvallen:

➢In de tweede slag bij Yper
➢Bij Verdun
➢Aan de Somme
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Wilson

●Normen van internationale moraal inzake de humanitaire minima

●Eerste Haagse Vredesconferentie in Huis Ten Bosch

●De inval in neutraal België was een universele misdaad tegen de humaniteit

●Wilhelm  draagt command responsibility (Moordpartijen te Visé, Dinant, Namen, 
Leuven, Oudenaerde en Dendermonde;  bombardementen op Antwerpen in 
september en oktober)

●Wilson wil dat Wilhelm als hoofddader, bevelsbevoegde regeringsleider strafvorderlijk 
vervolgd en berecht zal worden

● In het Vredespaleis te Den Haag – Nederland is immers neutraal geweest - Kan als 
zetelplaats onpartijdig faciliteren - Geen van de westerse geallieerden zal dat 

kunnen.
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Waarom Nederland als zetel?

●Kortom: The Hague Legal Capital of the 
World

●Wilhelm zal als eerste boeten

●Dan komen: Hindenburg, Ludendorff, 
Von Falkenhayn, Hofmann, Von Moltke, 
maar ook Frits Haber, de uitvinder van de 
strijdgassen en de gasgranaatregens
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Wilhelm II

●Wilhelm komt op 9 november maar als 
vluchteling

●Hij wordt niet uitgeleverd: hij is immers 
geïnviteerd

●De plannen van Wilson gaan niet door

●Nederland is tot 1935 daarom paria in de 
Volkenbond



Wilhelmina, Koningin der 
Nederlanden

● Had Wilhelm uitgenodigd
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Neurenberg, Tokio en de VN
●In 1945 grijpen de tribunalen van 
Neurenberg en Tokio terug op Wilsons 
universele jurisdictie-constructies

●Plaatjes van beide Tribunalen

●De wereldgemeenschap accepteert deze 
jurisdicties

●Daarop grijpt de VN terug in 1946

●Het wil beide jurisdicties voor eeuwig 
binnen het UN-Charter

●Een principaal universeel strafhof
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Het ICC en deze zaak

●Iedere belanghebbende mag aangiften doen

➢Bij de Aanklager

➢Of bij de staten die de jurisdictie erkenden

➢Of bij de VN zelf

●Daarop grijpen deze private personen overduidelijk terug

●Zij beweren een slapende jurisdictie te hebben willen wekken

●Het gaat om volksvergiftiging met genocidale intenties
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Vragen bij deze zaak?

●IS dat een sterk verhaal?

●Wat zou de weg moeten zijn om dit bij een tribunaal te brengen

●Welk procesrecht zou toepasselijk zijn?

●Welke rechters zouden moeten zitten op dit thema

●Kan bij verstek geprocedeerd worden?

●Wat is de universele bewijskracht van een eindgewijsde?

●Waarom niet een zaak voor het Internationale Hof van Justitie ?
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Meer vragen bij deze zaak

– Wat is het voordeel voor het ICC als de zaak rechtsaanhangig wordt?

– Waarom is een Ad Hoc-tribunaal niet mogelijk los van het ICC?
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De bewijsredenering bij het onderzoeks-
thema van agressie en autogenocide
● De deelnemingsvorm zal altijd “command responsibility” moeten zijn

● Want het daderschap ligt bij het plaatsen van de vaccin-injectie per persoon

● Bewijs dat het om een “wide spreaded and systematic operation” gaat zal uit de 
wetsbesluiten moeten volgen

● BoJo zal altijd eerst moeten worden vervolgd voor het House of Lords in Londen

● Alleen als dat zich incompetent verklaart kan het ICC optreden

● Regel van complementariteit is hier voor het ICC beslissend

● No national jurisdiction available, effective and sustainable

● Dit zal aangevoerd moeten worden in de fase van de bevoegdheid van ICC.
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De schuldvorm (vereisten)
• Specific intent to wage the annihilation, extinction of a 

population

• On the ground of its sexual oriëntation, ethnic nature, 
religion or ideology

• With a view to annexe its territorial ambits

• Dat moet blijken uit operationele bevelen

• Die deze objectiveerbare strekking hebben

• Zij moeten een begin van uitvoering hebben gehad

• Via deugdelijke middelen en objecten of lijdende 
voorwerpen

• Dat zal bij BoJo niet kunnen, bij Bill Gates evenmin
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