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RIVM 

t.a.v. H. Burg,  Directeur-generaal 

Postbus 1 

3720 BA Bilthoven 

 

 

 

 

Amsterdam, 16 maart 2021 

Betreft: Wob verzoek inzake SARS_COC-2 

 

Geachte heer Burg, 

Onder verwijzing naar bovenstaande wet, heb ik het volgende verzoek: 

1. Kunt u mijn een kopie geven van alle wetenschappelijke peer-reviewed publicaties die in uw 

bezit zijn die de isolatie* van SARS-COV-2 virus aantonen. Het moet gaan om een monster 

dat rechtstreeks is afgenomen van een zieke patiënt, het monster mag niet eerst vermengd 

zijn met enig ander genetisch materiaal. Dit verzoek beperkt zich niet tot publicaties van 

het RIVM zelf, maar betreft ook enig document dat wie dan ook, waar ook ter wereld, heeft 

gepubliceerd over de isolatie van SARS-COV-2 en dat in uw bezit is.  

*Isolatie wordt hier gebruikt in de letterlijke betekenis, dus het scheiden van een iets van 

iets anders. Ik vraag niet om een publicaties die het hebben over cultiveren of PCR 

gebruiken voor het vermeerderen van genetische materiaal noch publicaties die iets 

‘sequencing’ obv computermodellen. 

2. Kunt u mij een kopie geven van alle wetenschappelijk publicaties die in uw bezit zijn die 

bewijzen dat SARS-COV-2 de veroorzaker is van de ziekte ‘COVID-19’ conform het Koch 

postulaat, waarbij aan alle 4 de gestelde voorwaarden is voldaan?  

Ik ontvang alle informatie graag in pdf formaat via mail. 

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet. 

Hartelijke groet, 

 

 

Gabriëlle Rutten 

Directeur Novet – het Gary Craig Official EFT Training Center 

 



    

  
  

RIVM 

Attn: H. Burg, Director-General 

P.O. Box 1 

3720 BA Bilthoven 

 

 

 

Amsterdam, 16 March 2021 

 

 

Subject: Wob request regarding SARS_COC-2 

 

 

Dear Mr Burg, 

 

 

With reference to the above law, I have the following request: 

 

1. Could you please provide mE with a copy of all scientific peer-reviewed publications in your 

possession that demonstrate the isolation* of SARS-COV-2 virus. It must be a sample taken directly 

from a sick patient, the sample must not have been first mixed with any other genetic material. 

This request is not limited to publications of the RIVM itself, but also concerns any document 

published by anyone, anywhere in the world, regarding the isolation of SARS-COV-2 that is in your 

possession. 

*Isolation is used here in the literal sense, i.e. separating one thing from another. I am not asking 

for any publications that talk about cultivating or using PCR to propagate genetic material nor 

publications that 'sequence' anything obv computer models. 

 

2. Can you give me a copy of all scientific publications in your possession that prove that SARS-

COV-2 is the causative agent of the disease 'COVID-19' according to the Koch postulate, where all 4 

conditions are met? 

 

I would like to receive all information in pdf format via mail. 

 

I look forward to your response with interest. 

 

Kind regards, 

Gabrielle Rutten Director Novet - the Gary Craig Official EFT Training Center 

 
Directeur Novet – het Gary Craig Official EFT Training Center  

 

 

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 
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Gabriëlle  Rutten   



 

 

  
Datum 26 april 2021 

Betreft Verzoek om informatie 

  
 

UITSLUITEND PER E-MAIL 

De heer G. Rutten 

info@official-eft.nl  
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Directie Wetgeving en 
Juridische Zaken 

Bezoekadres: 

Parnassusplein 5 

2511 VX Den Haag 

T  070 340 79 11 

F  070 340 59 84 

www.rijksoverheid.nl 

 

Inlichtingen bij 

mr. B. Gomes Caixinha Knaff 

Cluster Wob 

vws.wob@minvws.nl 

T 070 340 5564 

T (b.g.g.) 070 340 5400 

 

Ons kenmerk 

2021.063 

2350619-1007570-WJZ 

 

Uw e-mail van  

16 maart 2020 

 

Bijlage 

 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief. 

 

 

Geachte heer Rutten, 
 

Op 16 maart 2021 ontving ik uw e-mail. De ontvangst hiervan heb ik bevestigd bij 
brief van 29 maart 2021 met kenmerk 2021.063/001. 
 

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzoekt u  
om alle wetenschappelijke peer-reviewed publicaties die de isolatie van het SARS-
COV-2 aantonen. Verder heeft u verzocht om wetenschappelijke publicaties die 
bewijzen dat voornoemd virus de veroorzaker is van de ziekte ‘Covid-19’.  
 

De Wob is overeenkomstig artikel 6, eerste lid enkel van toepassing op informatie 
die is neergelegd in documenten die niet reeds openbaar zijn. De door u 
gevraagde informatie betreft openbare informatie. Hiernavolgend zal ik aangeven 
waar u de betreffende informatie kunt vinden.  
 

Het coronavirus Sars-Cov-2 is het virus dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken. 
Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het Rijkinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (hierna: RIVM) onder het kopje ‘virus’ 
(www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/virus ). Voor de wetenschappelijke rapporten 
over het bestaan van Sars-Cov2 verwijs ik u naar de volgende websites: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7159086/ en 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31978945/.  
 

Naast de hierboven genoemde website van het RIVM, wil ik ook op de volgende 
website van het RIVM wijzen: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19. Op deze 
website treft u relevante literatuur aan.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht u nog vragen hebben over deze brief, neemt u dan gerust contact op met 

mailto:info@official-eft.nl
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7159086/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31978945/
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
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het Wob-cluster. De contactgegevens staan bovenaan deze brief. 
 
Hoogachtend, 
 

de Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport,  
namens deze, 
de directeur Wetgeving en Juridische Zaken, 
 

 
 

 

 

mr. M.M. den Boer 
 



(English Translation of response from the Dutch) 

Ministry of Health, Well-being and Sport 

 

> Return address PO Box 20350 2500 EJ The Hague 

 

BY E-MAIL ONLY  

Mr G. Rutten  

info@official-eft.nl 

 

Date 26 april 2021 

Subject Request for information 

 

Dear Mr Rutten, 

 

On March 16, 2021, I received your email. I confirmed receipt of this letter of 29 March 2021 

with characteristic 2021.063/001. 

 

By invoking the Public Administration Act (hereinafter: Wob), you request all scientific peer-

reviewed publications that promote the isolation of the SARSCOV 2.  You have also requested 

scientific publications that prove that the aforementioned virus is the cause of the disease 

'Covid-19'. 

 

In accordance with Article 6(1), the Wob only applies to information documented in documents 

which are not already public.  The requested information concerns public information. Next I will 

indicate where you can find the relevant information. 

 

The coronavirus Sars-Cov-2 is the virus that can cause the disease COVID-19. More information 

about this can be found on the website of the Government Institute for Public Health and the 

Environment (hereinafter: RIVM) under the heading 'virus' (www.rivm.nl/coronavirus-covid-

19/virus). For the scientific reports about the existence of Sars-Cov2 I refer you to the following 

websites:  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7159086/ and 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31978945/. 

 

In addition to the website of the RIVM mentioned above, you might also like to visit the 

following RIVM website: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19. On this website you will find 

relevant literature. 

 

If you have any questions about this letter, please feel free to contact the Wob cluster. The 

contact details are at the top of this letter.  

 

Sincerely,  

 

the Minister for Health,  

Well-being and Sport,  

on behalf of this,  

the Director of Legislation and Legal Affairs, 

Mr. M.M. den Boer 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31978945/
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

