HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSTELLING

Het “digitale” asbest van Nu

Geachte lezer deses naar aanleiding van het wetsvoorstel rond 5G,

Onderstaande brief is geen vrolijk makende boodschap.
Daarvoor bied ik mijn verontschuldigingen aan. Het is desondanks noodzakelijk deze aan u te richten. Als
volksvertegenwoordiger bent u beslissingsbevoegd en dus aansprakelijk volgens art. 6:162 BW voor uw
eventuele goedkeuring van de (toekomstige) aanleg van het mobiele telecommunicatienetwerk 5G. Dit
netwerk wordt door commerciële partijen en hun politieke marionetten gepresenteerd als een noodzakelijke
opschaling van het huidige 4G netwerk.
In tegenstelling tot de blinde overtuiging bij marionetten als de Gezondheidsraad, het Ministerie van
Economische Zaken, Agentschap Telecom en andere orderopvolgers, dat er geen enkel bewijs is voor
gezondheidsschade door mobiele telecommunicatie, bewijzen de talloze waarschuwingen van
(kinder)artsen in het Bio-Innovative rapport (https://bioinitiative.org/) en het International EMF Scientist
Apeal (https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal) het tegendeel. Daarom is het hanteren van
het voorzorgprincipe een vereiste.
Als uw burger/kiezer is het mijn uitdrukkelijke wil volgens art. 3:33 BW dat u iedere vorm van goedkeuring
aan de aanleg, cq. uitbreiding van het 5G netwerk weigert.
Met dit schrijven bent u wetende van de schade, die 5G mij toe gaat brengen. Art. 3 en 4 van het
Neurenberg-tribunaal zijn glashelder; niet willen weten is strafbaar! En u bent bij deze hoofdelijk
aansprakelijk gesteld voor al mijn fysieke, psychische en financiële schade, voortvloeiend uit een door u
geaccordeerde aanleg van het 5G netwerk.
Ik zou niets liever ontvangen dan een geruststellend persoonlijk schrijven van u, dat u het roerend met mij
eens bent inzake 5G. Hecht u echter meer waarde aan commerciële belangen en weigert u mijn
wilsverklaring te respecteren, dan verzoek ik u mij dit binnen een termijn van 21 dagen schriftelijk kenbaar
te maken op onderstaand adres, opdat ik een juridisch vervolgtraject in gang kan zetten.
Tekenend met vriendelijke groet,

ans jpc Kunkeler
Kootwijkerbroek

Deze voorbeeldbrief is opgesteld door de juridisch adviseur van de stichting.
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