Hierbij verzoek ik Minister Wiebes en Staatssecretaris Keyzer de voorgenomen uitrol van 5G
voorlopig uit te stellen.
Artikel 6 van richtlijn 2018/1972 geeft namelijk de bevoegdheid om daarvan af te wijken.
Het uitrollen van 5G heeft namelijk het zelfde effect als het binnenhalen van
Het Paard Van Troje
Als Nederlands inwoner houd ik de Minister en Staatssecretaris verantwoordelijk voor het nakomen
van het voorzorgprincipe, en derhalve aansprakelijk gezondheids- en milieuschade bij het
achterwege blijven hiervan.
Het is een juridisch beginsel dat stelt dat als een beleidsmaatregel ernstige of onomkeerbare schade
aan de samenleving en milieu kan veroorzaken, dat de bewijslast bewijslast ligt bij de voorstanders
van de beleidsmaatregel .
Behalve dat onze bevolking op ondemocratische wijze een nieuwe technologie wordt opgedrongen
vanuit de EU, is 5G nergens ter wereld wetenschappelijk aantoonbaar veilig gebleken voor levende
wezens.
Er zijn intussen talloze recente wetenschappelijke publicaties beschikbaar laten zien dat EMF levende
organismenl aantast en beschadigt Dat begint al ver onder de meeste nationale en internationale
richtlijnen.
De gevolgen zijn een verhoogd op een scala van ziekten: aantasting en ontregeling van het gehele
immuunsysteem, genetische schade, wijzigingen/steriliteit van het reproductieve systeem, leer- en
geheugen achterstanden, neurologische stoornissen, en negatieve invloeden op het algemene gevoel
van welzijn van mensen.
De schade beperkt zich niet tot het menselijk bestaan, maar er zijn overal effecten waarneembaar
van de schadelijk uitwerking op planten en dieren, w.o. al het dramatisch gedaalde insecten en bijen
bestand wat al uitvoerig in het nieuws is gekomen.
Bijvoorbeeld, in Amsterdam werd in 2015 door het AD nog “het walhalla voor bijen” genoemd
vanwege haar vele bloementuinen en 650 bijenkasten verspreid door de stad. Maar uit allerlei
onderzoeken is gebleken dat bijen juist verdwijnen door zendmasten en teveel electrosmog.
Blijft er nog iets over van dit “Walhalla voor bijen” als er 10.000 5G-zenders worden geplaatst in
Amsterdam?
Regionaal minister van milieu van de regio Brussel Céline Fremault stelt:
"In de hoofdstad van de EU zal er voorlopig geen 5G-mobile telefoniestraling zijn
De inwoners van Brussel zijn geen proefkonijnen waarvan de gezondheid met winstoogmerk kan
worden verkocht. We moeten boven iedere twijfel zijn verheven."
https://www.kla.tv/14901
Geachte Minister en Saatssecretaris, u heeft de letterlijk mogelijkheid in handen om voor onze
volgende generaties, kinderen en kleinderen, en mooie wereld met natuur en levensplezier achter te
laten, of de boel te verstieren met gif, ziekte en dood - de wereld van Mordor.
Kom bij zinnen, kom bij uw hart, voorbij de illusie van geld en zg. macht. Dat houdt toch niet stand,
als u naar de World Trust luistert. Dit is een realiteit.
Hoogachtend,

een Elder CMJ Bak
Schagen

Raad van Europa wil verbod op wifi en gsm op school.
An Emergency Appeal to the World's Governments by Scientists, Doctors, Environmental
Organizations and Others.
Radiofrequency radiation injures trees around mobile phone base stations.

