
Geachte Leden van Provinciale Staten, 
 
Wij; een groeiende groep bezorgde burgers, ondernemers, ouders etc. vanuit verschillende 
beroepsprofielen, en alle lagen van de samenleving, maken ons grote zorgen over de inhoud van de 
'Tijdelijke wet Maatregelen Covid-19' mbt de beperking van onze grondrechten, de proportionaliteit en 
subsidiariteit van de maatregelen en we vragen uw aandacht hiervoor.  
 
Een Bijlage is bijgevoegd met een samenvatting van diverse onderzoeken (Bijlage ‘Start het open 
debat’ (tevens petitie)). Deze Bijlage bevat onderlegde en feitelijke informatie mbt de PCR test, IC 
opnames, sterftecijfers en effecten van de maatregelen. Tevens is een Bijlage met een samenvatting 
van de wet bijgevoegd. 

14 Oktober jl. publiceerde John P A Ioannidis, één van de grootste epidemiologen van onze eeuw, zijn 

berekeningen van de dodelijkheid van Covid-19 bij de WHO. Het gaat hierbij om de wereldwijde IFR 

(infection fatality rate) van Covid-19: De IFR is 0,23% voor alle leeftijden (gelijk aan Influenza), en de 

IFR voor onder de 70 is 0,05%.  
De IFR zal nog dalen omdat we meer weten over het virus, en omdat er bij veel van de studies niet 
helemaal correct geteld is of men echt aan corona overleden is of aan andere aandoeningen.  

Met betrekking tot besmettelijkheid heeft de WHO bevestigd dat mensen die geen symptomen hebben 

vrijwel niet besmettelijk zijn. 

Op basis van informatie die artsen, experts en wetenschappers wereldwijd bekend gemaakt hebben 

(zie ook bijlage), zijn de maatregelen en de inperking van grondrechten, naast grote macht binnen één 

departement, buitenproportioneel te noemen. 

Een wet met bevoegdheden om grondrechten vergaand te beperken is uitsluitend mogelijk bij 

grootschalige rampen. Waar nu, op basis van de inmiddels bekende feiten en cijfers, geen sprake van 

is. Ook het argument dat het aantal ziekenhuisopnames, de opnames op de Intensive Care en de 

cijfers van de oversterfte tijdens deze eerste periode, deze wet zouden kunnen rechtvaardigen, blijkt 

uit cijfers niet gegrond. Noch het aantal ziekenhuisopnames, noch de oversterfte overstijgt epidemieën 

uit het verleden. De vraag is of er überhaupt over het jaar genomen sprake zal zijn van oversterfte. 

Duidelijk blijkt, dat COVID-19 niet de ramp is die gevreesd werd. De maatschappelijke, sociale, 

menselijke en economische schade daarentegen als gevolg van de maatregelen, is niet te overzien. 

Onderzoek geeft aan dat naar verwachting het aantal doden als direct en indirect gevolg van de 

maatregelen het aantal geredde levens exponentieel zal overstijgen.  

Wij vragen u de inhoud van deze brief met bijlagen tot u te nemen en 'Nee' te zeggen tegen 

handhaving van deze wet. En openbaarheid van besluitvorming te eisen.  

En 'Ja' te zeggen tegen transparantie, gezond verstand en maatregelen gebaseerd op gedegen 

onderbouwde wetenschappelijke grond. Om vanuit proportionaliteit en subsidiariteit te kunnen 

handhaven.  

 

Hoogachtend, 

 

Noordelijk Burger Overleg 



 

 


