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Aansprakelijkheidsstelling en kennisgeving, 

gericht aan alle mensen/personen/rechtspersonen die deel uitmaken van een vaccinatie team en die zich 
schuldig maken aan vaccinatie. 

LETTERLIJKE INTERPRETATIE  - VRIJE INTERPRETATIE VERBODEN 
 
 
De vzw Samen Vrij Leven met ondernemingsnr 0773.839.373, stelt via haar onderdeel Wij De Ouders, de stem 
van meer dan 1500 aangesloten ouders, hierna SVL genoemd 
hierbij PERSOONLIJK en ONDEELBAAR HOOFDELIJK aansprakelijk,  
elke mens, persoon en rechtspersoon die zich schuldig maakt aan vaccinatie van een medemens (MDM), hierna 
prikker genoemd.  
 
Dat de aanwezigen op de prikbus/vaccinatieteam het volgende dienen voor te leggen: 
Naam prikbus of naam vaccinatieteam: 
Volledige identiteit van elke mens/persoon van het vaccinatieteam/prikbus:  
Bedrijf waarvoor ze werken + naam verantwoordelijke van het bedrijf 
Kopie van hun opdracht en contract.  
 

Kennisgeving 
 
Zolang een mens onwetende is, kan niks hem/haar aangerekend worden. Een mens, in de standing van levende 
mens of in persoonlijke titel, die kennis verwerft, is vanaf dat moment 100% aansprakelijk voor de gevolgen 
van zijn/haar handelen. Dan is er sprake van bewust handelen. In het geval van handelen bij vermoeden van 
schade, is er sprake van bewust opzet met (voor)kennis = opzettelijk aanbrengen van slagen en verwondingen 
& aanzetting tot moord.  
 
De goddelijke en morele geboden zijn simpel: geen schade berokkenen, niet stelen/liegen/bedriegen/ 
doden noch schade berokkenen. Eer enkel je schepper en hou je ver van verafgoding. 
 
✓  een moreel verantwoordelijke mens/persoon, zal nalaten te handelen van zodra hij/zij vermoedt dat een 

ander, fysieke en materiële schade zou kunnen lijden door zijn/haar toedoen. Hoe minimaal die schade 
ook is. 

✓ een mens die handelt vanuit een vermoeden van mogelijke fysieke en materiële schade, handelt vanuit 
bewust kwaad opzet.  

✓ elke levende mens beschikt over een vrije wil en kan zich nooit beroepen op een zogenaamde verplichting 
of contracteren, als er een vermoeden is van het berokkenen van fysieke en materiële schade aan 
zijn/haar medemens.  

 

Schadevergoeding is onmiddellijk, hoofdelijk en ondeelbaar verschuldigd bij: 
✓ elk vermoeden van het berokkenen van schade, discriminatie of schending van de privacy,   
✓ elk vermoeden van doodslag met voorbedachte rade waar ook het toedienen van een vaccinatie onder 

valt 
✓ elk vermoeden van dwang, manipulatie en delen van onjuiste of onvolledige informatie, 
✓ elke eis om aan een covid19-maatregel te voldoen, zal hoofdelijk en ondeelbaar worden aangerekend aan 

elke levende mens, aan elke natuurlijke persoon en aan elke rechtspersoon, die zich aan één van 
bovenstaande feiten bezondigt. Per bekend feit, zal de pleger van het feit 350 000€ (of een equivalent) 
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aan schadevergoeding betalen  per mens/persoon die hij/zij schade berokkend heeft. Is een bedrijf de 
pleger, dan is de schadevergoeding x3 zijnde 1 050 000€ per mens/persoon die zij schade berokkend heeft.  

 

Kennisgeving van aantal voorbeelden van reeds bekende vermoedens en feiten 
 
~ Bepaalde ingrediënten in de vaccins zijn NIET voor menselijke en dierlijk gebruik vb pfizer gebruikt             1,2-
Distearoyl-d35-sn-glycero-3-PC vermeld duidelijk niet voor menselijk noch dierlijk gebruik! (zie bijgevoegde 
bijlage)  
~Het fysieke lichaam is zo door zijn schepper ontworpen dat het altijd 100% autonoom (geregeerd door de 
natuurlijke wetten) en zelfstandig functioneert en beschikt over een zelf genezend vermogen. Hieruit volgt het 
(feitelijk) vermoeden + het is al bewezen, dat menselijke tussenkomst met vaccins en chemische onnatuurlijke 
middelen ONNODIG zijn, schade berokken aan levende wezens (mens en dier), met zware misvormingen, 
verlammingen, sterilisatie, andere vormen van bijwerkingen tot zelfs de dood.  
~ Vaccin- en medicijnproducten hebben maar 1 doel = winst maken. Om winst te maken, dien je een markt te 
creëren.  Mens en dier zijn zowel afzetmarkt als handelswaar. Hier is duidelijk sprake van belangenvermenging, 
waardoor neutraliteit en eerlijk handelen onmogelijk is. Hierdoor ontstaat het vermoeden dat covid-19 opgezet 
spel is en het is reeds een bewezen feit dat medicijnen schadelijk (bijwerkingen) en ONNODIG zijn.  
~ Eerst was er de belofte van vrijheid na 1 vaccin, nu zitten we al aan 3. Het verhaal van een virus dat muteert 
schept een oneindig marktpotentieel, waardoor we nu al kunnen vermoeden dat ze dra meerdere vaccins 
zullen promoten, tot zelfs maandelijks. De vaccinmarkt is als een winnend lotto biljet met de mens als 
slachtoffer. Het vaccin is belangenvermenging waardoor het vermoeden van onjuiste informatie en 
manipulatie vanuit winstbejag zeker zal spelen. Daaruit volgt dat vaccins gevaarlijk en schadelijk zijn voor het 
leven + dit is al voldoende bewezen en aangetoond.   
~ De censuur op de bewijzen en informatie, die aangeven dat vaccins inderdaad gevaarlijk zijn laten vermoeden 
dat dit inderdaad klopt. Hier is duidelijk sprake van belangenvermenging die resulteert in het schade 
aanbrengen aan de mens. 
~ Er is nog nooit effectief bewijs geleverd dat vaccins een meerwaarde zijn voor mens en dier. Wel zijn er al 
heel veel gedocumenteerde gevallen van schade na vaccinatie. Er zijn al vaccins van in 1796. Pas sedert de 
jaren 80 wordt er massaal gevaccineerd. Kijk op vandaag naar de vele gevallen van autisme/ADD/ADHD, 
glutenintoleranties, lactose intoleranties, allergieën en vele onverklaarbare ziektepatronen die zich voordoen, 
verzwakte vruchtbaarheid, .... Er is een duidelijk vermoeden dat dit het gevolg is van de vaccinatie programma’s 
+ er zijn al vele rapporten die dit als feit staven. 
~ er is een vermoeden dat polio gecreëerd is juist door vaccinatie en dat zij dan als redder op de proppen 
kwamen met hun tegengif. 
~ Dat mensen langer leven door vaccins, is nog nooit bewezen geweest. Wel is er bewijs, dat de mens een 
evolutie kent waarbij de mens op natuurlijke wijze lijkt te upgraden zowel fysiek als intellectueel. 
~ er zijn genoeg rapporten dat deze covid vaccins zich nog in experimentele fase bevinden. Een vaccin moet 
minimaal 10 jaar getest worden. Het feit dat het vaccin nu al op grote schaal toegediend wordt, schept het 
vermoeden dat er sprake is van manipulatie, fraudeleus handelen vanuit winstbejag met bewust opzet om de 
levende mens fysiek schade te berokken, zodat er een afhankelijkheid gecreëerd wordt aan medicijnen. 
~ Er zijn genoeg rapporten, die aangeven dat het mRNA experimenteel is en dat het het DNA verandert en dat 
de burger hierin opzettelijk misleid wordt en in onwetendheid gehouden wordt. Dit schept het vermoeden dat 
er winstbejag is en daarmee een handelen met kwaad opzet tegen de levende mens.  
~ Een Amerikaanse rechtbank sprak uit dat een mens na vaccinatie met een mRNA, geen mens meer is maar 
een transhuman en valt onder de autoriteit van haar creator, de eigenaar van de rechten op het vaccin. Dat 
toont een vermoeden aan dat vaccinatie gebruikt wordt om controle te verwerven over de levende mens en 
om de mens te ontdoen van haar rechten en vrijheid. 
~ Het is al bewezen dat langdurig een mondkapje dragen schadelijk is, het is bewezen dat mensen aanraking 
en sociaal contact nodig hebben, het is bewezen dat vaccins schadelijk zijn. Dit schept het vermoeden en toont 
aan, dat een groep machtshebbers op aarde om de één of andere reden schade willen berokkenen aan de 
levende mens. 
~ Gezien het feit dat vaccinfabrikanten geen juridische verantwoordelijkheid dragen voor de bijwerkingen van 
hun producten is het bewijs dat ze weten dat het vaccin voor zeer veel problemen zal zorgen. 
~ Gezien het feit dat het wel zeer toevallig is dat minstens 70% vaccinatiegraad nodig is om de zogenaamde 
groepsimmuniteit te bereiken en dat gemeentes en eerstelijnszorg bedrijven megasubsidies ontvangen vanaf 
vaccinatiegraden van 70%, toont zeer mooi aan dit niks met gezondheid maar alles met geldzucht te maken 
heeft.  vb stad Antwerpen krijgt 7 006 000€ als de burgemeester ervoor kan zorgen dat 70% van zijn burgers 



Aansprakelijkheidstelling en kennisgeving vaccinatie teams                 Page 3 of 3 

gevaccineerd worden. Het is onmogelijk om te bewijzen wat nodig is om groepsimmuniteit te bewijzen !!!! 
Maar 70% vaccinatiegraad laat de kassa toch zo mooi rinkelen.  
https://www.laatjevaccineren.be/sites/default/files/atoms/files/bijlage%20BVR%20subsidie%20vaccinatiecentra.pdf? 
 
Dat elke levende mens/persoon en rechtspersoon zich bewust dient te worden van het feit dat hij/zij een 
instrument is van schade en dood, als hij/zij gevolg geeft aan de huidige covid kolder en haar maatregelen en 
dat de VZW SVL de bovenstaande boeteclausules juridisch zal afdwingen.  
 
Niets in deze overeenkomst: schikt zich voor vrije interpretatie. Elke andere of vrije interpretatie, zal als kwade 
wil en opzet aanzien worden en zal bestraft worden met een boete van minimaal 250 000€, hoofdelijk en direct 
te voldoen, per betrokkene.  Elk woord dient letterlijk gevolgd en geïnterpreteerd te worden, zoals gebruikelijk 
is in de gangbare levende spreektaal. -- 
 
Onder voorbehoud van alle onvervreemdbare rechten 
 
 
Vertegenwoordigers van de wij de ouders groep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


