












Viruswaarheid en NVKP voldoen aan voorwaarden collectieve actie



Viruswaarheid en NVKP voldoen aan voorwaarden 
collectieve actie



Kunnen namens achterban alleen opkomen tegen concrete 
maatregelen/besluiten?



Inhoudelijke toetsing advies alleen mogelijk bij beoordeling concreet besluit/maatregel?



VI Grondslag dagvaarding: onrechtmatige daad

• De grondslag van deze dagvaarding is de onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW. 
• Aan alle voorwaarden voor toewijzing is voldaan. 
• Als direct en voorzienbaar gevolg van de door hen geproduceerde adviezen kregen miljoenen mensen

onder voorwendselen en ontoelaatbare druk een experimentele gentherapie toegediend zonder dat
daarvan enige gezondheidswinst op individueel of maatschappelijk niveau te verwachten was. 

• Immers, zij wisten dan wel konden weten dat hun adviezen de basis zouden vormen voor de 
besluitvorming van het kabinet waarbij aan deze adviezen gevolg gegeven zou worden. 

• Hierdoor vindt het grootste ongecontroleerde medische experiment op de bevolking uit de 
Nederlandse geschiedenis plaats. De bevolking is willens en wetens aan onbekende gezondheidsrisico’s
blootgesteld. Deze risico’s verwezenlijken zich ook. Inmiddels liepen duizenden mensen zwaar letsel op 
of overleden als gevolg van de bijwerkingen. 

• De adviezen vormen verder een onmisbare schakel om de immunotherapieën middels een
massavaccinatieprogramma aan de bevolking toe te dienen. Deze onrechtmatige handelingen kunnen
aan de leden van de tijdelijke commissie persoonlijk toegerekend worden. Zij zitten immers op 
persoonlijke titel in deze tijdelijke externe adviescommissie. 



Artikel 6:166 BW
1.
Indien één van tot een groep behorende personen onrechtmatig schade toebrengt en de kans op 
het aldus toebrengen van schade deze personen had behoren te weerhouden van hun gedragingen
in groepsverband, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk indien deze gedragingen hun kunnen worden
toegerekend.
2.
Zij moeten onderling voor gelijke delen in de schadevergoeding bijdragen, tenzij in de 
omstandigheden van het geval de billijkheid een andere verdeling vordert.

Dusdanig onrechtmatig dat leden geen 
medeverantwoordelijkheid mochten nemen

https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-6/artikel166
https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-6/artikel166/lid1
https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-6/artikel166/lid2
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• Voor het aannemen van een onrechtmatige daad van de Staat in een geval als het onderhavige
gelden geen andere maatstaven dan die van art. 6:162 BW. 

• Voor zover in cassatie van belang komen die erop neer dat het Bureau onrechtmatig handelt
indien het bij de uitoefening van zijn wettelijke taak, in het bijzonder bij het uitbrengen van zijn
advies, niet de zorgvuldigheid in acht neemt die in het maatschappelijk verkeer jegens de 
betrokkene betaamt. 

• Daarbij zijn alle omstandigheden van het geval van belang.



• Voldoende is schending zorgplicht door adviescommissie

• Staat aansprakelijk schade

• Bij beoordeling causaal verband onrechtmatig handelen adviseurs moet worden
onderzocht of die schade in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de 
aansprakelijkheid berust, dat die schade, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid
en van de schade, als een gevolg van die gebeurtenis kan worden toegerekend aan het 
Bureau en daarmee aan de Staat (art. 6:98 BW)

• Anders dan het hof heeft geoordeeld, is bij de beoordeling van het causaal verband dus
niet beslissend of de gestelde schade mede een gevolg is van het handelen van de 
burgemeester als bestuursorgaan.



Niet geschikt voor beoordeling in kort geding?



Dagvaarding:
• Uit het voorgaande volgt dat aan geen van de door de Gezondheidsraad zelf opgestelde 

toetsingscriteria is voldaan.
• Hiermee staat de onrechtmatigheid van de uitgebrachte adviezen vast. De leden hebben immers de 

wettelijke plicht om op basis van de stand van de wetenschap een onbevooroordeelde afweging te 
maken.

• Op basis van aannames en niet wetenschappelijk onderbouwde veronderstellingen werden meer dan 
twintig miljoen immunotherapieën gegeven met een experimentele gentherapie waarvan de 
veiligheid en effectiviteit niet is aangetoond. 

• Hiermee namen de commissieleden een onverantwoorde gok met het leven en de gezondheid van 
miljoenen mensen. 

• Dit betekent dat de bodem onder de adviezen wegvalt. 



• Is geen battle of science maar juridische toetsing
• Eigen toetsingskader niet nageleefd
• Dit vormt invulling maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm/zorgplicht

commissie
• Afwijken is mogelijk maar vraagt om toelichting
• Aan geen enkel criterium voldaan
• Toetsing aan vergunningsvoorwaarden/therapeutische indicatie



Commissieleden kunnen ‘dus’ niet persoonlijk aangesproken?



Verweer Staat:



Waarom commissieleden persoonlijk aangesproken
worden:





• Leden Gezondheidsraad zitten op persoonlijke titel in commissie
• Geen rechtspersoonlijkheid Gezondheidsraad

Commissie is ‘onafhankelijk’ 



Slachtofferrol



Niet adviezen maar politieke keuze onrechtmatig?





Geen inhoudelijk verweer



Niet experimenteel en geen gentechniek?



Werkzaamheid vastgesteld?



Voldoende veilig?



Geen onrechtmatige adviezen Gezondheidsraad?



Ok, misschien geen werking tegen transmissie…



Ok, ok geen beoordeling kosteneffectiviteit en prioritering… So what?



Gebrek aan belang tot bevel CBG schorsen handelsvergunningen?



Rechtsgeldigheid besluit Staat om iedereen te injecteren niet ter toetsing
voorgelegd



CBG geen bevoegdheid in te grijpen? Dus?



Dagvaarding:



Conclusie van antwoord:



Geen verklaring Staat waarom bij Pandemrix wel ingegrepen

• Pandemrix
• In negen maanden tijd werden alleen al in de Europese Unie 2.311.651 (stand 

18.9.2021) bijwerkingen gemeld waarvan 106.300 ernstig en 25.248 overlijdens na het 
ontvangen van een van COVID-19 van Pfizer-BioNTech, Moderna, Janssen 
en AstraZeneca op 701 miljoen gegeven doses. Dat zijn in verhouding drie keer zoveel
meldingen van ernstige bijwerkingen en 53 keer zoveel overlijdens dan na Pandemrix. 

• Pandemrix is achteraf in verhouding tot andere vaccins als zeer risicovol beoordeeld. De 
kans op ernstige bijwerkingen bleek vijf keer zo hoog dan bij andere vaccins maar de 
aantallen meldingen staan in geen enkele verhouding tot de aantallen gemelde
bijwerkingen van de COVID-19 immunotherapieën. 

• Bij 50 doden wereldwijd van de markt gehaald



• De vaccinatiecampagne tegen influenza in het seizoen 2019-2020 leverde in Nederland op drie
miljoen prikken 749 meldingen van bijwerkingen op waarvan 3 doden en 6 ziekenhuisopnames. 

• Influenza is qua ziektebeeld en gevolgen vergelijkbaar met COVID-19. De gevolgen van de 
massavaccinatie zijn allerminst vergelijkbaar. Volgens de officiële gegevens werden inmiddels
21,7 miljoen immunotherapieën toegediend in Nederland. 

• Zouden de COVID-19-immunotherapieën een vergelijkbaar risico vormen als de 
influenzacampagne, dan zou dit 5.417 meldingen opleveren waaronder 21,7 doden en 43 
ziekenhuisopnames. 

• Het aantal officiële meldingen van bijwerkingen bij het Lareb is 115 keer (622.163), het aantal
gemelde doden 23 keer (509) en het aantal ziekenhuisopnames 70 keer (3.000) zo hoog. De 
gevolgen op de langere termijn zijn volledig onbekend, want we zitten nog in de testfasen.  

Vergelijking vaccinatie seizoensgriep



Dagvaarding





Uitkomst vonnis is rechtens en moreel onaanvaardbaar
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