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Geachte Burgemeester,

Schepenen en Gemeenteraadsleden,

Het verdrag van Neurenberg van 1947 en de Verklaring van Helsinki verbieden experimenten op
burgers zonder ze vooraf in te lichten en zonder hun expliciete toelating te vragen (‘Informed
Consent’).

Omdat het ons is opgevallen dat de infocampagne over vaccinatie tegen COVID-19 in heel wat
gemeenten gebrekkig is of foute informatie bevat, sturen we u wetenschappelijk bronmateriaal met
enkele aandachtspunten die de veiligheid en gezondheid van uw medeburgers aanbelangt. We merken
op dat in het gemeentelijk informatieblad van de meeste gemeenten, niet gewezen wordt op het
experimentele karakter van dit vaccin.

Vaak wordt, integendeel, de veiligheid ervan beklemtoond. Als burgemeester draagt u natuurlijk grote
verantwoordelijkheid naar burgers toe en u wil aansprakelijkheid wegens desinformatie
vanzelfsprekend vermijden. Wie opzoekingen doet naar de veiligheid van het vaccin, komt na grondig
onderzoek te weten dat de vaccins nog in hun experimentele kinderschoenen staan en dat de
veiligheid ervan nog onvoldoende onderzocht werd. Wij verwijzen hiervoor naar de
wetenschappelijke informatie (1) van het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA):

“COVID-19 Vaccine Moderna is now authorised across the EU. This follows the
granting of a conditional marketing authorisation by the European Commission on 6
January 2021.“

Daarom geeft het EMA slechts een ‘voorwaardelijke’ licentie, nl. Emergency Use Authorization
(FASE 3) en dit met het uitdrukkelijke verzoek om alle bijwerkingen verder te objectiveren en op te
volgen. In een studie (2) van Dr Alan Palmer staat zwart op wit dat:

The safety trials of Moderna and Pfizer vaccines are not scheduled to be complete
until October 27th 2022 (3) and January 31th 2023 (4) respectively.

Bewindslieden hebben ethische en bestuursrechtelijke verplichtingen om burgers te verzekeren van
correcte, wetenschappelijk onderbouwde informatie. Correcte informatie over de vaccins, hun
efficiëntie en nevenwerkingen vindt u bijvoorbeeld in de Covid-19-vaccinatie FACTSHEET (5)

opgesteld in januari 2021 door artsen.

Wij vertrouwen er dan ook op dat u de inwoners van uw gemeente, voordat zij gevaccineerd worden,
correct zal informeren over volgende feiten:

● door zich te laten vaccineren, nemen burgers deel aan het ”FASE 3- onderzoek”
betreffende de nevenwerkingen van het vaccin;

● het risico op ernstige bijwerkingen ligt volledig en enkel bij de patiënt;
● de fabrikanten beschikken voor “onverwachte bijwerkingen” over een juridische

vrijstelling van aansprakelijkheid (6).

Burgers overtuigen van de veiligheid en noodzakelijkheid van een vaccin waarvan nog niet bewezen
werd dat het ‘veilig’ is, beschouwen wij als een vorm van desinformatie met ernstige ethische en
bestuursrechtelijke gevolgen.

We danken u voor de aandacht die u aan ons welgemeend verzoek wil schenken.

Met voorname hoogachting,

NAAM



Bronnen:

1 EMA-News - 'conditional marketing authorisation' afgebeeld in kader

1 EMA-Medicines - Zie sectie 'Product details > Conditional approval'

2 1200 studies newsletter - Quote op pagina 8 - verwijzend naar bron (3) en (4)

3 Clinicaltrials.gov doc - Safe Trial Estimated Primary Completion Date: October 27th 2022 voor Moderna

4 Clinicaltrials.gov doc - Safe Trial Estimated Primary Completion Date: January 31th 2023 voor Pfizer

5 Artsen voor vrijheid Covid-19-vaccinatie FACTSHEET opgesteld door erkende artsen

6 Reuters - Aantonen juridische vrijstelling van aansprakelijkheid
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