Hove, 1 augustus 2007 (English see p. 2)
ENKELE PERSOONLIJKE IDEEËN IN VERBAND MET HET IN DE VERKLARING VAN
VERONTRUSTE BURGERS GEVRAAGDE WETSONTWERP
(Vanaf art. 3 dient een en ander te worden aangepast.)
1. Op het grondgebied van het Rijk is elk gebruik verboden van technologieën of wapens
hetwelk, door middel van energieën die ontsnappen aan de onmiddellijke zintuiglijke
waarneming, het volgende inhoudt of beoogt:
a) het observeren en/of manipuleren, zonder toelating van de betrokkenen, van neurologische en fysiologische processen of van bewustzijnstoestanden;
b) het teweegbrengen van gedragingen tegen de wil van de betrokkenen;
c) het saboteren van wettelijk toegelaten apparatuur;
d) het veroorzaken, opzettelijk of onvrijwillig, van psychische en/of lichamelijke stoornissen
en/of ziekten;
e) het toebrengen, opzettelijk of onvrijwillig, van leed gelijkstaand met het ondergaan van
folteringen;
f) moord, moordpoging, onvrijwillige doodsslag.
2. Verboden is het eveneens personen heimelijk tot doelwit te maken van schadelijke of
mogelijk schadelijke chemische en/of biologische en/of radioactieve stoffen.
3. Geen staatsgeheim, geen geheim verdrag kan worden ingeroepen om overtredingen van
dit verbod te rechtvaardigen.
4. De Koning maakt een inventaris op van genoemde wapens of technologieën. Hij bepaalt
tevens welke apparatuur ter ontdekking van het gebruik ervan door de Rechterlijke Macht
kan worden gebezigd.
5. Overtredingen van deze wet worden beschouwd als uiterst zware misdaden tegen de
menselijkheid, in strijd onder andere met de Belgische grondwet, de Conventie van Geneva,
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Beginselen van Neurenberg. Zij
worden, onverminderd mogelijkheden tot burgerlijke partijstelling, gestraft met hechtenis
gaande van zes maand tot de maximumduur. De Koning kan bovendien maatregelen nemen om recidives te voorkomen.
6. Daders die zich aangeven binnen een termijn van zes maanden na de inwerkingtreding
van deze wet, kunnen, indien ze blijk geven van inzicht in het criminele karakter van de
praktijken waarbij ze betrokken waren, niet tot meer dan twee jaar gevangenisstraf worden
veroordeeld.
7. Het toebrengen van vermijdbaar dierenleed door middel van genoemde technologieën of
wapens is evenzo verboden. Overtredingen van deze bepaling worden gestraft overeenkomstig de wetten op de dierenbescherming.
8. Overtredingen van deze wet verjaren nooit.
9. Deze wet wordt afgekondigd in het besef, dat het op dit gebied dient te komen tot het
sluiten van een internationaal verdrag, waartoe opgeroepen wordt in Paragraaf 27 van Resolutie A40005/1999 van het Europees Parlement.
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Hove, August 1, 2007
A FEW PERSONAL IDEAS AS TO THE LAW ASKED FOR IN THE DECLARATION OF
CONCERNED CITIZENS (The English version is to be corrected still.)
1. On the territory of the Realm all use is forbidden of technologies or weapons aiming at and
or implicating the following by means of energies escaping immediate sensory perception :
a) the observation and or manipulation, without consent of the persons concerned, of
neurological and or physiological processes and or states of consciousness.
b) the provocation, against the will of the persons concerned, of ways of behaving;
b) sabotage of legally used equipment;
c) the induction, on purpose or not, of psychological and or physical disturbances and or
illnesses;
d) the induction, on purpose or not, of suffering equalling being submitted to torture;
e) murder, murder attempts, involuntary homicide.
2. It is forbidden as well to secretly victimize persons by means of harmful chemical and or
biological and or radio-active materials.
3. No state secrecy, no secret treaty can be referred to in order to justify infringements upon
this prohibition.
4. The King (= the government = the committee of ministers) makes an inventory of the
technologies or weapons in question. He also determines which equipment can be used by
the Judiciary in order to detect their use.
5. Infringements upon this law are considered severe crimes against humanity, violating e.g.
the Belgian Constitution, the Geneva Convention, the Universal Declaration on Human
Rights, the Nuremberg Codes. They will, without prejudice to the application of civil law, be
subject to punishments going from six months imprisonment to the maximum penalty.
Moreover, the King can take measures in order to avoid recidivism.
6. Perpetrators who turn themselves in within a period of six months after the adoption of
this law, will, if they show insight in the criminal character of their practices, not be condemned to more than two years imprisonment.
7. The inflicting of avoidable animal suffering by means of stated technologies or arms is
forbidden as well. Infringements upon this prohibition will be punished according to the
laws concerning animal protection.
8. For offenses against this law there can be no moratorium.
9. This law is proclaimed in the awareness that about the same subject an international treaty
is to be concluded soonest, as asked for in Paragraph 27 of Resolution A40005/1999 of the
European Parliament.
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