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Bedrijf 
T.a.v. Directeur 
Straat + nr 
Postcode+gemeente 
 
 
 
 
Naam 
Adres 
Straat + nr 
Postcode + gemeente 
 
 
 
Beëdigde verklaring 
 
 
 
Dit is een beëdigde verklaring, beëdigd door (uw naam) op (datum). Deze verklaring 
wordt naar (gegevens werkgever) gestuurd, met een korte uitleg van de reden 
waarom, in deze instructie. 
 
Het is mij onder de aandacht gebracht dat dit bedrijf van haar werknemers eist, dat 
ze een experimenteel medicijn nemen, dat alleen is goedgekeurd voor testen en 
onder een vergunning voor noodgebruik valt van de FDA. 
 
Ik bereid een rechtszaak voor tegen dit bedrijf over deze eis op grond van mijn 
onvervreemdbare mensenrechten, die uit de natuur komen; niet uit 
overheidsinstanties en/of commerciële of niet-commerciële bedrijven als dit bedrijf. 
 
Om ervoor te zorgen dat deze zaak voor beide partijen eerlijk een open is, zal ik van 
u eisen dat u deze beëdigde verklaring beantwoordt met een gezworen 
aansprakelijkheid, dat alles wat u doet wettig is en geen misdaden zijn tegen mijn 
mensenrechten. 
 
Deze beëdigde verklaring biedt u de mogelijkheid om bewijzen aan te leveren – 
gezworen op uw aansprakelijkheid – dat dit bedrijf mij of anderen die ervoor werken 
kan dwingen om tegen onze wil een vaccin of een andere stof in te nemen. 
 
Iemand dwingen iets tegen zijn wil te doen is slavernij. Slavernij is niet toegestaan op 
deze planeet of in dit land en wordt bestraft met gevangenisstraffen en geldboetes 
die passen bij het soort lichamelijk en geestelijk lijden / verwondingen / schade / 
letsel dat door dergelijke slavernij wordt opgelopen. 
 
Ik kom in vrede en zou dit vreedzaam en zonder fanfare willen regelen, maar als u 
weigert deze beëdigde verklaring te beantwoorde punt voor punt, en niet zweert op 
uw aansprakelijkheid dat al uw antwoorden waar en correct zijn, dan kan ik dit 
openbaar maken en kan ik dit bedrijf aanklagen voor vele zaken; waaronder 
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gedwongen naleving (slavernij) en misdaden tegen de menselijkheid en onze 
mensenrechten. 
 
Beëdigde verklaringen worden al duizenden jaren gebruikt om meningsverschillen op 
te lossen. Dit is een wettig document dat in elke rechtbank als bewijs kan gebruikt 
worden. Geen enkele rechtbank heeft de bevoegdheid om beëdigde verklaringen te 
negeren of weg te gooien. 
 
Alleen personen die in de beëdigde verklaring zijn opgenomen kunnen aan de 
voorwaarden van deze beëdigde verklaring voldoen, door bewijs te leveren van de 
claims die in de beëdigde verklaring zijn uiteengezet. 
 
Als u niet op elk bewijs beantwoordt, punt voor punt, binnen de toegewezen tijd, bent 
u in gebreke en kan ik een strafrechtelijke of civiele procedure aanspannen met deze 
beëdigde verklaring als bewijs dat u mijn mensenrechten heeft geschonden en 
schade heeft berokkend naar mij en/of anderen. 
 
Kennisgeving aan de werknemers van dit bedrijf, is een kennisgeving aan het hoofd 
van dit bedrijf. U krijgt hierbij (10, 15, 30) dagen om deze beëdigde verklaring te 
beantwoorden. Als u niet antwoordt of geen bewijs levert van uw antwoorden; 
gezworen op uw aansprakelijkheid, geeft u toe dat u in gebreke bent gebleven en 
zult u zich houden aan alles wat is vermeld in het Voorbehoud (Caveat) van deze 
beëdigde verklaring. 
 
Om deze kwestie op te helderen, moet het volgende bewijs worden beantwoord. 
 
 

1) Bewijs van claim dat het SARS-CoV-2 dat covid-19 veroorzaakt is geïsoleerd 
door de Koch Postulate Scientific Method. Dit bewijs moet worden geverifieerd 
door professionele, onafhankelijke laboratoria, die wel monsters bevatten van 
een levende of dode persoon die covid-19 zou hebben, die niets anders bevat 
dan het geïsoleerde covid-19 virus. (aangezien de CDC, de WHO, NIH, 
Sciensano geen geïsoleerde monsters hebben, kan dit bedrijf misschien 
zonder redelijke twijfel bewijzen dat covid-19 bestaat en monsters van het 
zogenaamde virus verstrekken. 
 

2) Bewijs dat “verplichtingen” of “eisen” of “enige richtlijn” van dit bedrijf om de 
keuzevrijheid van mijn lichaam weg te nemen geen vorm van slavernij is. 
 

3) Bewijs dat dit bedrijf zijn werknemers tot slavernij kan dwingen, door een 
experimenteel medicijn te gebruiken voor een zogenaamd virus met een 
herstelpercentage van meer dan 99,7%. 
 

4) Bewijs dat de Code Van Neurenberg  (onderschreven door alle landen op 
deze aarde) die de vrijwillige toestemming van de menselijke proefpersoon 
vereist absoluut essentieel is, niet van toepassing is op dit bedrijf. 
 

5) Bewijs dat ik op moment van mijn aanvankelijke tewerkstelling een contract 
getekend hebt dat dit bedrijf het recht geeft mij te ontslaan wanneer ik geen 
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enkel type medicijn of vaccin gebruik dat al dan niet experimenteel is. 
 

6) Bewijs dat dat een privaat/beursgenoteerd bedrijf iemands mensenrechten 
kan afnemen vanwege één of ander overheidsbeleid of mandaat dat geen wet 
is. 
 

7) Bewijs van wie de regering in België creëert, onderhoudt en bezit. 
 

8) Bewijs dat de regering niet de toestemming van het volk nodig heeft om enige 
beperking op te leggen aan onze natuurlijk geboren onvervreemdbare 
mensenrechten. 
 

9) Bewijs dat het opvolgen van bevelen van malafide overheidsfunctionarissen, 
dit bedrijf kan beschermen tegen strafrechtelijke, of civiele rechtszaken als 
gevolg van dergelijke bevelen. 
 

10) Bewijs dat dit bedrijf op elk moment mijn mensenrechten kan schenden om 
naleving van welke aard dan ook af te dwingen. 
 

11) Bewijs van de (handels)vergunning die dit bedrijf heeft dat toestemming geeft 
om in deze provincie of gemeente te mogen werken. 
 

12) Bewijs van wie de provincie en gemeente bezit, waar dit bedrijf zijn 
handelsvergunning heeft verkregen. 
 

13) Bewijs dat de zogenaamde vaccins 100% veilig zijn en dat niemand is 
overleden of andere bijwerkingen heeft gehad die schadelijk kunnen zijn voor 
mijn gezondheid. 
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Voorbehoud (Caveat) 
 

De bovenstaande bewijzen moeten punt voor punt worden beantwoord en 
ondertekend, onder een eed van aansprakelijkheid die als waar en correct is 
gezworen. U krijgt hierbij een toegewezen tijd van (12, 15, 21 of 30) dagen om de 
bovenstaande bewijzen te beantwoorden. Als bovenstaande bewijzen niet worden 
beantwoord, bent u in verzuim en in geval van verzuim gaat u akkoord met de 
volgende voorwaarden: 
 

1) Het bedrijf (naam) is aansprakelijk voor elke beëindiging van het 
dienstverband, voor de vereisen van de inname van het genoemde vaccin. 
 

2) Het bedrijf geeft toe mijn onvervreemdbare mensenrechten te hebben 
geschonden door de eis van een vaccin, al dan niet goedgekeurd door onze 
overheidsinstanties. 
 

3) In geval van ontslag of beëindiging stemt u ermee toe om in totaal 5 jaar 
dienstverband te betalen tegen hetzelfde tarief dat ik had toen ik in dienst was, 
op datum van de beëindiging. 
 

4) Dat uw bedrijf in totaal $$$$$$$ (bv. € 10.000) zal betalen voor elke onwettige 
handeling waardoor ik ontslag neem of wordt ontslagen. 
 

5) Dat dit bedrijf alle claims erkent en geen enkele rechtbank kan gebruiken om 
zichzelf uit deze overeenkomst te herstellen. 
 
 

N.B.:  
Het bedrijf zal tijdens de toegewezen tijd om de bewijzen te beantwoorden, niets van 
de bovenstaand genoemde eisen voor het nemen van een experimenteel vaccin 
opleggen aan de werknemers. 


