Den Haag, 5 december 2020

Woord van dank
Verklaring van het bestuur
Beste lid, actiedeelnemer of sympathisant van de Bond,
Zoals je weet hebben we maandag 16 november onze eerste rechtszitting gehad in het kader van
onze 5G-actie. Naar aanleiding hiervan hebben we dit persbericht naar de media gestuurd. In onze
nieuwsbrief heb je er ook over kunnen lezen. Komende week, op maandag 7 november en
donderdag 10 december, vinden twee volgende rechtszaken plaats.
In de aanloop naar de rechtszitting van 16 november hadden we een aankondiging op Facebook
geplaatst. De aanmoedigende reacties aan ons waren talrijk en hebben we als extra steun ervaren.
De zitting in de Rotterdamse rechtbank werd op ons verzoek rechtstreeks via het internet
uitgezonden. De reacties tijdens en na de zitting waren deels positief en deels kritisch. De inbreng
van de bestuursleden werd over het algemeen met applaus ontvangen. Tegelijkertijd werd
geconstateerd dat de advocaat een en ander inhoudelijk had laten liggen. De advocaat van Joost
Farwerck, de gedaagde, had van alles ingebracht over stralingsnormen die betrouwbaar zouden
zijn, over gezondheidsschade door elektromagnetische velden die niet bewezen zou zijn, over de
Gezondheidsraad en het RIVM die deugdelijk onderzoek zouden hebben gedaan, enzovoorts. In
zijn reactie ging de advocaat van de Bond niet op deze zonder meer aanvechtbare beweringen in.
De kritiek na de rechtszitting van 16 november is door sommigen in een breder perspectief
geplaatst. Jordy Zwarts heeft zich enkele malen laten interviewen door jurist Sven-Ake Hulleman,
die een eigen YouTube-kanaal heeft. Zijn kanaal draagt de naam ‘Een oorlog reeds verloren’. Deze
naam, in combinatie met het in de rechtszaal onbesproken laten van onjuiste beweringen door de
tegenpartij, bracht sommigen op het idee dat de Bond ‘gecontroleerde oppositie’ zou zijn.
Hiermee wordt bedoeld dat wij ons als Bond beperkingen zouden laten opleggen door de
gevestigde orde. Beweerd werd dat de Bond een bestuurslid van Stichting Stop5GNL de toegang
tot de rechtszaal heeft willen weigeren. Zelfs de naam van de Bond werd onderwerp van enige
discussie.
Wij beginnen met het uitspreken van onze waardering en dankbaarheid voor alle reacties die we
de afgelopen weken en maanden hebben ontvangen, ook de kritische. Al deze reacties zijn
uitingen van betrokkenheid en het is die betrokkenheid die ons in staat stelt om de slagkracht te
ontwikkelen die we nodig hebben om de tirannie van de overheid en de hebzucht van het
grootbedrijf te keren. Het is niet zomaar dat wij het ‘samen sterk’-credo uitdragen; wij beseffen
heel goed dat we deze strijd samen voeren en elkaars steun hard nodig hebben. Als onder
sommigen onduidelijkheden en misverstanden ontstaan over wat wij doen, dan hebben wij iets
niet goed gedaan. Wij zijn de eersten om toe te geven dat we fouten maken. Waar gehakt wordt
vallen spaanders, zoals dat heet, zeker onder de omstandigheden waarin we nu verkeren. De
ongekend verregaande overheidsmaatregelen eisen van ons dat we met doeltreffende,
strategische tegenacties komen. Tegelijkertijd zijn we nog een kleine organisatie die met

vrijwilligershanden wordt opgebouwd. We maken keuzes waar we onze aandacht aan besteden,
terwijl we weten dat we op andere onderdelen óók werk te doen hebben.
Mensen die twijfelen aan onze intenties kunnen we het volgende vertellen. Jordy Zwarts heeft in
2018 een rechtszaak van een zorgverzekeraar gewonnen nadat hij meer dan tien jaar met dit
bedrijf en overheidsinstanties in de clinch had gelegen. Zwarts ontwikkelde in deze periode zijn
deskundigheid op rechtsgebied en bouwde een netwerk op van juristen en juridische specialisten
die het recht met een open blik benaderen en uitgaan van de fundamentele principes van dat
recht. Ook in 2018, maar onafhankelijk van Jordy Zwarts, startte een groep mensen die door
middel van aansprakelijkstellingen naar het voorbeeld van de Noord-Amerikaanse InPower
Movement de uitrol van 5G in Nederland wilden blokkeren. Binnen deze groep ontstond een
behoefte aan juridische kennis in de sfeer van gelijkheid, autonomie en zelfbeschikking. De groep
wilde weten hoe mensen in de Nederlandse situatie hun macht ‘terug’ konden nemen, en kwam
Jordy Zwarts op het spoor. Via hem ontstond op organische wijze een werkgroep die geïnspireerd
door InPower en gebaseerd op de aanwezige juridische kennis aansprakelijkstellingen voor politici
en president-directeuren van telecombedrijven ging voorbereiden.
De benaderingen vanuit de InPower Movement en de Nederlandse juristen bleken bijzonder goed
bij elkaar te passen. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat beide benaderingen moraliteit als
vertrekpunt hebben. Op zeker moment besloot de werkgroep zichzelf onder de vlag van de Bond
te plaatsen. De groep zag in Jordy Zwarts een prima woordvoerder die vanuit het fundamenteel
recht aantoonbaar successen heeft behaald. Alle leden uit de groep, van wie enkelen tot het
bestuur van de Bond toetraden, werden gedreven door morele motieven. Zuiverheid in intentie en
zuiverheid in het omgaan met feiten en het recht, is vanaf het begin het leidende principe in de
onderlinge samenwerking geweest. Waarheidsvinding , gebaseerd in de Natuurlijke Wet, neemt in
onze samenwerking een essentiële plaats in. Onze juridische documenten geven hier blijk van.
Het bestuur en de vrijwilligers van de Bond beseffen dat wij ‘nee’ moeten zeggen –ons consent
moeten intrekken– tegen immoreel gedrag. Het vizier richt zich hierbij op het immorele gedrag
van diegenen die veel macht naar zich hebben toegetrokken, en dat zijn vaak publieke en private
bestuurders. Om hen succesvol te kunnen weerstreven benutten wij elkaars strategisch inzicht,
creativiteit en expertise in combinatie met actuele wetskennis. Doordat wij vooraf onze
rechtspositie vanuit het fundamenteel recht zorgvuldig kiezen, kunnen wij samen vanuit
rechtsgelijkheid en ‘fair play’ de vijanden van de Vrijheid hun machtsbasis ontnemen. We gaan dus
anticiperend te werk; we leggen eerst een juridische basis voordat we naar de rechtbank gaan.
Onze 5G-actie is hier een sprekend voorbeeld van: we stuurden eerst, vóórdat 5G landelijk werd
geactiveerd, aansprakelijkheidsbrieven naar de verantwoordelijke bestuurders. Toen het nieuwe
mobiele netwerk eenmaal operationeel was, konden we onze juridische procedures beginnen.
Met onze Corona-actie waren we de eersten die Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel en
de leden van de Eerste en Tweede Kamer met juridische argumenten ter verantwoording riepen.
Je kunt al onze brieven aan hen zelf lezen.
Wij voeren niet slechts een rechtszaak in de hoop dat er iets uitkomt. We volgen een doordachte
strategie, waarbij we ons realiseren dat traditionele juridische denk- en werkwijzen ons niet de
zege zullen bezorgen. Wij pretenderen de Waarheid te verdedigen en dat is precies wat we doen.
Wij staan aan de kant van het Goede en dat geeft ons ontzettend veel kracht.

Ten aanzien van de specifieke punten van kritiek geven wij graag onze zijde van het verhaal, zodat
je zelf kunt bepalen of die punten hout snijden. In de rechtszaak van 16 november eiste de
advocaat namens ons dat Farwerck een verklaring zou ondertekenen dat 5G op geen enkele wijze
nadelige effecten heeft of zal hebben op de gezondheid van mensen die aan de straling van het
netwerk worden blootgesteld. Alleen daar was deze zaak om te doen. De advocaat van Farwerck
begon over de stralingsnormen, onbewezen gezondheidsschade en dergelijke, maar deze
beweringen onderbouwden een standpunt dat feitelijk niet in deze rechtszaak thuishoorde; het
geschil ging over de weigering de verklaring te ondertekenen en niet over de gezondheidskwestie
als zodanig. Om in deze kwestie in het gelijk te worden gesteld, moet volgens ons een andere
juridische route worden bewandeld. Met onze juridische procedures zijn we goed beschouwd nog
maar net begonnen. We hebben een eerste rechtszaak gevoerd, komende week volgen er nog
twee, maar daarna zal er nog een aantal volgen. We houden er rekening mee dat we zelfs meer
dan tien rechtszaken zullen voeren.
Wij zijn Sven-Ake Hulleman dankbaar dat hij ons de ruimte geeft om op zijn YouTube-kanaal onder
andere over onze rechtszaken te vertellen. De naam die hij zijn kanaal heeft gegeven, is een keuze
die hij eens heeft gemaakt en het zou impertinent zijn als wij ons met die naam zouden bemoeien.
Het is onwaar dat de Bond een bestuurslid van Stichting Stop5GNL de toegang tot de rechtszaal
heeft willen weigeren. Het bestuur van de Bond heeft juist moeite gedaan om het betreffende
bestuurslid tot de rechtbank toegelaten te krijgen. Wat voorviel tussen een lid van het juristen- en
advocatenteam van de Bond en het betreffende bestuurslid berustte in onze beoordeling op een
misverstand.
Tot slot nog een enkel woord over de Bond als organisatie. Met onze acties zijn we ons gaan
begeven in een ongelijke strijd, althans in materieel opzicht. Degenen die wij langs juridische weg
willen corrigeren, hebben financieel krachtige organisaties achter zich staan. Wij hebben geen
relatie met zakenmensen die tonnen in onze organisatie investeren. Door de steun van jou en al
die andere leden, actiedeelnemers en sympathisanten hebben we gelukkig de beschikking
gekregen over een aanzienlijk geldbedrag, en daar zijn we iedereen nog steeds zeer dankbaar
voor. Dit bedrag besteden we voor het overgrote deel aan de juridische procedures en ict.
Op het moment zijn wij bezig de organisatie stap voor stap op te bouwen en uit te breiden met
vrijwilligers. Tegelijkertijd besteden wij veel aandacht aan het voorbereiden en uitvoeren van
acties en het voorbereiden en voeren van rechtszaken. Wij hopen ons team op enig moment te
kunnen uitbreiden met vrijwilligers die ons op communicatiegebied kunnen ondersteunen. Dit zou
betekenen dat we een betere aanwezigheid op de sociale media krijgen. Totdat het zover is,
vragen we jou om begrip dat het ons niet lukt om vaak en regelmatig op bijvoorbeeld Facebook
actief te zijn.
Beste lid, actiedeelnemer of sympathisant van de Bond, tot zover ons woord van dank. We hopen
dat je het hebt gewaardeerd.
Met hartelijke groet,

Jordy Zwarts
Voorzitter Nationale Bond tegen Overheidszaken

