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Geachte heer De Jonge,

Tot mijn kantoor heeft zich gewend Stichting BPOC 2020, met het verzoek om haar belangen en de 
belangen van de personen die zij vertegenwoordigt te behartigen. Naar aanleiding hiervan bericht ik 
u als volgt. Gezien de bijzondere ernst van de situatie, vertrouwt cliënt erop dat deze kwestie de 
verdiende aandacht krijgt. 

Overlijdens en ernstige bijwerkingen
Via het door haar opgericht meldpunt (meldpuntvaccinatie@bpoc2020.nl) ontvangt cliënt dagelijks 
persoonlijke verklaringen van mensen over overlijdens en ernstige bijwerkingen na de eerste of 
tweede injectie met het COVID-19 vaccin. 

Tot op heden heeft cliënt in snel tempo enkele honderden gelijksoortige persoonlijke verklaringen 
ontvangen. Ondergetekende heeft kennis genomen van meerdere verklaringen en kan bevestigen dat 
de inhoud hiervan uiterst zorgelijk is. Uit deze verklaringen volgt dat na de vaccinatie onder meer 
verlammingsverschijnselen, hersenbloedingen, hartfalen en in zeer veel gevallen zelfs (uiteindelijk)  
overlijdens optreden. Meer dan eens blijkt sprake te zijn van een gezond persoon, die voorafgaand 
aan de vaccinatie weinig tot geen aantoonbare lichamelijke aandoeningen kende.       

Gezien de inhoud van de ons beschikbare informatie lijkt van toeval geen sprake meer te kunnen zijn. 
Vooralsnog onderzoeken wij de ontvangen gegevens en hebben wij hierover contact met medisch 
deskundigen. In lijn hiermee doen wij nog geen concrete uitspraak over een causaal verband tussen 
de schade en de vaccinatie. In ieder geval verzoek ik u deze verklaringen zeer ernstig te nemen. 
Meerdere personen hebben cliënt al aangegeven dat zij ten aanzien van de overleden persoon willen 
overgaan tot obductie via een patholoog.

Met toestemming van de betrokken personen kan ik u uiteraard voorzien van alle informatie waarover 
wij beschikken. Ook kan ik u direct in verbinding stellen met deze personen, opdat u zelf de juistheid 
van hun verklaringen en van de onderliggende feiten kunt verifiëren. Meerdere verklaringen staan 
inmiddels op schrift en op beeld. Bijgaand (*) treft u reeds een kopie van een aantal verklaringen, zodat 
u van de inhoud hiervan kunt kennisnemen.



Open Legal Advocaten opent de deuren naar groei

Veiligheid 
In het kader van andere dossiers heb ik u reeds gewezen op de potentiële onveiligheid van de COVID-
19 vaccins, waarbij het mRNA vaccin van BioNTech/Pfizer kennelijk de absolute boventoon voert. 
Ook heb ik u erop gewezen dat de vaccins mogelijk schadelijke stoffen bevatten, die bovendien niet 
op de bijsluiter van de vaccins vermeld staan. Inmiddels stelt een groeiend aantal internationale 
deskundigen zich op het standpunt dat het gebruik van de term ‘vaccin’ niet eens meer gepast is. 
Desondanks blijft u uw vaccinatiecampagnes voortzetten en propageert u deze zelfde vaccins zelfs 
bij jongeren vanaf 12 jaar. 

Bijgevolg stel ik mij de vraag hoeveel bewijs u nog nodig heeft alvorens u het besluit neemt om uw 
vaccinatiebeleid te beëindigen. Hierbij merk ik op dat onder gelijkaardige omstandigheden een nieuw 
ontwikkeld medicijn normaliter al lang uit de handel zou zijn teruggetrokken. In dit geval is ook nog 
eens sprake van een zeer beperkt en in snel tempo getest vaccin door de fabrikant zelf. In dit kader 
heeft het Europees Medicijn Agentschap, die financieel grotendeels afhankelijk is van diezelfde 
vaccinfabrikant, slechts een voorlopige en voorwaardelijke goedkeuring aan het gebruik van dit 
vaccin bij mensen verstrekt. 

In lijn hiermee dienen de schadelijke effecten van dit vaccin uit de praktijk zelf te blijken en bevinden 
wij ons in een experimentele fase. Welnu, deze schadelijk effecten doen zich inmiddels in grote getale 
voor. Gezien de omvang van de schadegevallen, schat cliënt in dat slechts een zeer klein percentage 
gemeld wordt bij Bijwerkingencentrum Lareb.      

Beëindigen vaccinatiebeleid
Gezien deze ontwikkelingen, verzoek ik en voor zover nodig sommeer ik u om uw vaccinatiebeleid 
per direct te beëindigen en daartoe al het nodige te ondernemen. In ieder geval geldt dit voor het 
gebruik van het BioNTech/Pfizer vaccin. Op zijn minst verzoek en sommeer ik u om uw beleid tijdelijk 
op te schorten, opdat gedurende deze periode deugdelijk nader onderzoek kan worden verricht naar 
de inhoud van het vaccin en het causaal verband tussen de vaccinatie en de vele schadegevallen. 

Gerechtelijk traject
Verneem ik niet uiterlijk binnen twee dagen uw bevestiging daartoe, dan heb ik opdracht van cliënt 
om zonder verdere aankondiging een kort geding procedure aanhangig te maken. In dat geval zullen 
alle bewijsstukken aan de voorzieningenrechter worden voorgelegd, met het verzoek in rechte 
hierover te oordelen.    

Gezien de spoedeisendheid, hecht cliënt in zodanig geval eraan om het voorafgaand minnelijk overleg 
zoals bedoeld in artikel 3:305a lid 3c BW uiterlijk binnen een termijn van 4 dagen na heden te laten 
plaatsvinden. Na verloop van deze termijn gaat cliënt ervan uit dat u niet ingaat op het voorstel tot 
minnelijk overleg.  

Publieke aandacht
U begrijpt dat cliënt alle personen die haar benaderen zal aansporen om hun ervaringen zoveel 
mogelijk met derden te delen. Op haar beurt zal cliënt deze feiten onder de aandacht van het publiek 
brengen, met als doel de mensen te waarschuwen voor de risico’s. Helaas heeft de media vooralsnog 
ervoor gekozen om de ogen te sluiten voor deze feiten. 

Uw spoedige reactie zie ik tegemoet. Volledigheidshalve zend ik een kopie van deze brief tevens naar 
het RIVM. Namens cliënt behoud ik mij alle rechten en weren voor.  

Met vriendelijke groet,
Open Legal Advocaten

Niels Vanaken
Advocaat


