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Onderwerp: Juridische mededeling van aansprakelijkheid

Geacht College van B&W, geachte gemeenteraadsleden, 

U bent door de inwoners van uw gemeente gekozen en vertegenwoordigt hun belangen. Uiteraard strekt uw verantwoordelijkheid 

verder dan alleen economische en financiële groei. Deze juridische mededeling van aansprakelijkheid is dan ook ontworpen om - 

indien nodig - te worden gebruikt als bewijs in een rechtszaak en is bedoeld om u te informeren c.q. beschermen tegen burgerlijke en 

strafrechtelijke aansprakelijkheid in verband met uw handelingen en/of nalatigheden rond de inzet van 5G-technologie in Nederland 

(o.a. in relatie tot de Neurenbergse principes). 4G / LTE kleine cellen maken deel uit van de 5G inzet. De 5G technologie zal ertoe 

leiden dat uw inwoners, maar ook de rest van de Nederlandse bevolking zullen worden blootgesteld aan draadloze niet-ioniserende 

elektromagnetische straling binnen en buiten onze huizen, zonder onze expliciete toestemming.

Talloze wetenschappers op verschillende disciplines hebben reeds aangetoond dat de 'verontreiniging' van onze leefomgeving door 

EMF's - en concreter door 5G - schade veroorzaakt aan onze habitat: mens, dier en plant. De reeds door hen bewezen en nog te 

vrezen gezondheidsrisico's van het tegen de wil en toestemming van uw inwoners bestralen van hen en hun omgeving - middels 

draadloze, niet-ioniserende elektromagnetische straling - is een toepassing van geweld c.q. kan worden beschouwd als het 

moedwillig toebrengen van lichamelijk en geestelijk letsel en is als zodanig een burgerlijke overtreding en/of criminele aanval. 

Elk niveau van blootstelling aan kunstmatige niet-ioniserende elektromagnetische straling kan door artsen worden gediagnosticeerd 

als zijnde nadelig voor de volksgezondheid op grond van de WHO International Classification of Diseases ICD-10, code W90. De 

door de overheid gestelde veiligheidsnormen met betrekking tot de bescherming van onze gezondheid zijn inmiddels verouderd en 

derhalve volledig onvoldoende. De implementatie van 5G technologie zal zeker en aantoonbaar impact hebben op de gezondheid van 

de bevolking die u vertegenwoordigt.

Nu 5G-technologie ook in Nederland wordt ingezet, verwacht ik dat u - net als andere volksvertegenwoordigers - de Nederlandse 

bevolking kunt garanderen dat de partijen die 5G technologieën inzetten, beschikken over voldoende verzekeringsdekking om ons 

allen te kunnen compenseren voor schade of letsel, veroorzaakt door de uitstoot van draadloze niet-ioniserende elektromagnetische 

straling. Dit zal echter niet eenvoudig zijn, omdat - niet voor niets - zelfs grote verzekeraars als Lloyds of London dergelijke 

schade/letsel niet verzekeren.

Ik dring er bij u op aan om in het algemeen belang te handelen, onder meer door aandacht te besteden aan de cumulatieve schade van 

'verdichting' (de noodzakelijke opeenhoping van kleine cellen in een beperkt gebied om 5G mogelijk te maken) en ons - mede 

namens onze overheid - te garanderen dat deze verdichting van 5G technologie veilig is voor mens, dier en plant; alsmede dat het 

inzetten van 5G, kunstmatige intelligentie (AI), en/of het Internet of Things (IoT) voorzien is van afdoende en behoorlijke regulering 

zodat niet alleen de nationale veiligheid, maar ook de veiligheid en privacy van alle inwoners niet worden aangetast.

Het is immers de taak van onze landelijke, maar ook gemeentelijke vertegenwoordigers om hun bevolking te beschermen (zie ook de 

Code van Neurenberg en de Nederlandse grondwet, waaronder artikel 11, 21 en 22.1). En in het geval van 5G, maar ook haar 

voorlopers 2 en 3G, tegen deze en andere schadelijke draadloze technologieën - zoals Wi-Fi in scholen of 'slimme' meters in 

woningen. Er zijn genoeg veilige en efficiënte (draad-) technologieën, waaronder Ethernet en/of glasvezel. Tal van (meer) 

vooruitstrevende landen en steden gingen ons daarin voor.



Mocht u meer informatie wensen dan kunt u zich oriënteren middels de 5GSummit.com, waar 40 hoog aangeschreven deskundigen 

(met inbegrip van wetenschappers, artsen en advocaten uit de hele wereld) aan mee werken. Allen experts die niet worden 

gecensureerd of gekapitteld door de telecommunicatie-industrie, noch door regeringen of media. Ik wijs u ook graag op het Bio-

initiatief Report 2012 (update 2017) - Een Reden voor Biologisch-gebaseerde Public Exposure Normen voor elektromagnetische 

velden (ELF en RF), bioinitiative.org en Physicians for Safe Technology - 5G Mobile Communications mdsafe.org. En tot slot op de 

Scientists' 5G Appeal van 2017, onderschreven door (inmiddels ruim 36.000) onafhankelijke wetenschappers uit alle bij de EU 

aangesloten landen. Ter zake doende rapporten kan ik u uiteraard toesturen, zo u dat wenst.

Mijn brief aan u is het bewijs hoe serieus ik en velen met mij deze ontwikkeling nemen. Na uitvoerig onderzoek naar alle relevante 

feiten en wetenschappelijke inzichten, zijn wij op de hoogte van de reële gevaren en zijn bevreesd voor de materiële en immateriële 

schade, evenals de mogelijke gezondheidsproblemen die aan 5G gerelateerd zijn. 

Tot slot verzoek ik u met klem om uw inwoners te beschermen tegen vervolging als gevolg van het aannemen van wetgeving die 

gerechtelijke, politiële, gemeentelijke en provinciale instanties en overheden vleugellam en monddood maken wanneer zij de 

bevolking trachten te beschermen tegen schade en gezondheidsproblemen, veroorzaakt door 5G en andere draadloze technologieën 

(zie alinea 1). 

Ten overvloede wijs ik u er nogmaals op dat u, als gekozen functionaris, wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor al uw 

handelingen en/of nalatigheden in de uitoefening van uw functie. In het geval van schade aan de inwoners van uw gemeente en hun 

leefomgeving - door de implementatie van 5G, zonder voorafgaande wetenschappelijke onderbouwing van en maatregelen tegen de 

gezondheidsrisico's - loopt u derhalve het risico binnen de civiele of strafrechtelijke jurisdictie aansprakelijk te worden gesteld (zie 

ook de Neurenberg code). Ik ga er echter vanuit dat de bezorgdheid van veel van uw inwoners, in combinatie met de negatieve 

(gezondheids-)signalen uit andere Europese landen waar 5G intrede heeft gedaan, u en uw gemeenteraad tot inkeer brengt.

Met vriendelijke groet,

Joyce Hamilton

Buurschappenlaan 132

5235 EJ 's-Hertogenbosch
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