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Geachte heer Buiting, 

 

In reactie op uw mailbericht d.d. 13 augustus jl. in bovengenoemde kwestie, bericht ik u thans als 

volgt. 

 

Bespreking 

Cliënt is bereid om in te gaan op uw uitnodiging tot het houden van een minnelijk gesprek met de 

heer Sannes. Evenwel hecht cliënt nogmaals nadrukkelijk eraan dat het gesprek in persoon (fysiek) 

plaatsvindt en derhalve niet slechts via een videoverbinding. Ik ga ervan uit dat hiertegen geen 

bezwaar bestaat. Graag ontvang ik van u een drietal mogelijke data met tijdstippen waarop de heer 

Sannes cliënt en ondergetekende kan ontvangen, bij voorkeur ná donderdag 23 september a.s. In 

overleg met cliënt kan dan op basis hiervan de afspraak definitief worden ingepland.    

 

Toename schadelijke effecten  

Cliënt wilt het in te plannen gesprek aangrijpen om ook het volgende onderwerp aan te snijden. Het 

kan de overheid en de heer De Jonge onmogelijk zijn ontgaan dat het aantal ernstige bijwerkingen 

en overlijdens na inenting met het middel van BioNTech/Pfizer wereldwijd in een snel tempo 

toeneemt. Reeds de toename in het aantal meldingen via de officiële kanalen, waaronder het 

Nederlandse Bijwerkingencentrum Lareb, het Europese EudraVigilance en het Amerikaanse VAERS is 

zorgwekkend te noemen. Nog daargelaten het feit dat naar schatting minder dan 10 procent van de 

praktijkgevallen deze meldingsinstanties bereikt.   

 

In mijn eerdere brieven van 15 juli en 10 augustus 2021 heb ik reeds uitvoerig toegelicht op grond 

waarvan ernstige vraagtekens moeten worden geplaatst bij de veiligheid van dit middel. In navolging 

van steeds meer deskundigen, weigert cliënt (en ondergetekende) het zelfs nog een vaccin te 

noemen. Uit alles blijkt dat sprake is van experimentele gentherapie, waarvan nu ook onze ingeënte 

kinderen de schadelijke gevolgen zullen mogen dragen. Deze schadelijke gevolgen zullen zich naar 

verwachting tijdens de komende maanden in toenemende mate openbaren.     

  

In de visie van cliënt staat buiten kijf dat de inenting van de kinderen met dit middel per direct dient 

te stoppen. Op zijn minst dient de overheid deze inentingen tijdelijk op te schorten, totdat sluitend  

onafhankelijk deskundigenonderzoek heeft plaatsgevonden naar het mogelijk causaal verband  

 



 

Open Legal Advocaten opent de deuren naar groei 
 

2 

tussen de inenting met dit middel van BioNTech/Pfizer en de optredende schadegevallen. Zo ook 

dient uitvoerig onderzoek te worden verricht naar de daadwerkelijke inhoud van het middel. Cliënt 

verzoekt en zo nodig sommeert de overheid bijgevolg om hiertoe over te gaan en dit uiterlijk binnen 

een termijn van 5 dagen na heden.      

 

Wordt aan deze door cliënt verzochte staking c.q. schorsing geen gevolg gegeven, dan zal namens 

cliënt een gerechtelijk traject jegens de overheid aanhangig worden gemaakt. In dit kader kunt u 

het in te plannen gesprek als het minnelijk overleg zoals bedoeld in artikel 3:305a lid 3 onder c BW 

beschouwen.   

 

Uw reactie zie ik tegemoet, waarvoor dank. Namens cliënt behoud ik mij alle rechten en weren voor.   

 

Met vriendelijke groet, 

Open Legal Advocaten 

 
Niels Vanaken 

Advocaat 

 

 


