
Van: Legal Hearts vzw legalhearts@protonmail.com
Onderwerp: VZW Legal Hearts - Informatie voor het Vlaams Parlement

Datum: 25 oktober 2021 om 08:55
Aan: legalhearts@protonmail.com

Kopie: legalhearts@protonmail.com

Geachte Volksvertegenwoordiger,

 

Naar aanleiding van het verzenden van 2 aangetekende brieven naar de heren Ministers Weyts en 
Beke, hier in bijlage, hielden wij er aan ook u hiervan op de hoogte te brengen.

VZW Legal Hearts, opgericht op 3 september 2021 door en voor burgers, strekt ertoe zich belangeloos 
in te zetten voor de bescherming van de mensenrechten zoals geformuleerd in het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens.

 In concreto wil dit ondermeer zeggen:

Informatie te verstrekken over de eventuele nevenwerkingen van de vaccins tegen (varianten 
van) het coronavirus en over de gevolgen voor de samenleving op financieel, sociaal en 
psychologisch vlak.
Keuzevrijheid in verband met de vaccinatie tegen (varianten van) het coronavirus te bevorderen;
Als meldpunt concrete schadegevallen en diverse klachten in verband met de vaccinatie tegen 
(varianten van) het coronavirus te verzamelen;
Informatie te verzamelen en registreren in verband met alle rechtstreekse of onrechtstreekse 
gevolgen van aan het coronavirus gerelateerde maatregelen;
Concrete meldingen van schadegevallen en/of andere klachten in verband met de vaccinatie 
tegen (varianten van) het coronavirus te screenen zodoende de schadelijders/klagers gericht te 
helpen zoeken naar een oplossing voor hun probleem;
Gedetailleerde wetenschappelijke én onderbouwde informatie te verzamelen omtrent de PCR- 
en andere testen, mondmaskers, de bestaande medicinale oplossingen en de vaccins tegen 
SARS-CoV-2 (zoals daar zijn: product- en datafiches, wetenschappelijke studies, etc. uit zowel 
binnen- als buitenland, etc.)
Gezamenlijke acties voor te bereiden en te coördineren ter bescherming van het algemeen 
belang, lees ook 'de rechten en vrijheden van elke burger';
Het probleem van natuurlijke immuniteit, vaccinatiedwang, vaccinatieschade, vaccinatie van 
tieners en binnenkort wellicht kinderen onder de 12 jaar, het ondoeltreffende en 
discriminerende CST, etc. openlijk bespreekbaar te maken;
Het monitoren van de resultaten van de gevoerde vaccinatiecampagne en andere maatregelen in 
de strijd tegen het virus en deze op een volledig transparante én eerlijke manier communiceren 
naar de bevolking;
...

 De VZW vertegenwoordigt op vandaag een aanzienlijk deel van de burgers en is dan ook haar 
spreekbuis, naast tal van andere burgerinitiatieven die u wellicht reeds gekend zijn, maar dit met één 
groot verschil… 

Onze VZW laat zich bijstaan door een team van hooggespecialiseerde advocaten, topwetenschappers 
en verschillende artsen in de voorbereiding van diverse juridische dossiers. 

Wij vermoeden dat jullie niet beseffen door hoeveel artsen er momenteel aan de alarmbel wordt 
getrokken. Helaas worden vandaag kritische artsen door de Orde letterlijk de mond gesnoerd en 
worden zij zonder verpinken geschorst. Wij zullen dit aan het licht brengen en hopelijk kunnen wij op 
jullie steun rekenen opdat dit nooit meer opnieuw kan gebeuren.

Onze dossiers worden momenteel samengesteld op basis van een significant aantal klachtmeldingen 
allerhande aan ons adres. 

Hierbij een greep uit de ontvangen klachten: 

 

discriminatie van niet-gevaccineerde scholieren i.v.m. schoolreizen;
dwang door leraren op het vrijgeven van vaccinatiestatus van scholieren;
onvoldoende tot geen informatie in de 'prikbus' aan de schoolpoort;
weigeren van deelname door jongeren aan activiteiten in jeugdbeweging en/of sportclub;
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weigeren van deelname door jongeren aan activiteiten in jeugdbeweging en/of sportclub;
toepassing van CST op evenementen waar het gebruik van dit middel verboden is bij wet voor 
bepaalde leeftijdsgroepen;
discriminatie op de werkvloer t.a.v. niet-gevaccineerde medewerkers;
dwang tot vrijgeven van vaccinatiestatus op straffe van ontslag;
dwang via mail vanuit directie tot het dragen van een mondmasker voor een niet-gevaccineerde 
medewerker, terwijl een gevaccineerde medewerker vrijstelling krijgt;
dreigen met ontslagen t.a.v. niet-gevaccineerd zorgpersoneel;
uitsluiting tot deelname aan bepaalde shifts voor niet-gevaccineerde zorgmedewerkers met 
verlies van loon;
pestgedrag van gevaccineerde medewerkers, leidinggevenden, directieleden in de zorgsector 
t.a.v. niet-gevaccineerde medewerkers;
weigeren van uitvoeren operaties en andere dringende medische ingrepen door chirurgen / 
specialisten t.a.v. niet-gevaccineerde patiënten;
eenvoudig weigeren van behandeling door huisartsen van niet-gevaccineerde patiënten;
voortdurende psychologische druk op zorgmedewerkers door overheden en andere 
beleidsmakers (blijvend aangewakkerd door diverse mediakanalen, uiteraard) inzake de dwang 
tot deelname aan een medische behandeling in experimentele fase zonder voorafgaande vrije en 
geïnformeerde toestemming van de betrokkene;
meldingen van hartproblemen, tromboses, bloedklontering, stoornissen immuunsysteem, … en 
andere ernstige bijwerkingen bij zowel -18-jarigen als volwassenen na vaccinatie;
meldingen van besmettingen en zware ziekte (inclusief ook met opname op IC) van volledig (!!!) 
gevaccineerde patiënten;
meldingen over misleiding inzake informatieverstrekking over de vaccins, hun bijwerkingen, hun 
doeltreffendheid, etc.;
…

 

Met deze voorbeeldlijst, die amper een deel uitmaakt van het geheel van klachtmeldingen, willen we u 
even de ernst van de situatie laten inzien. 

Dit zijn geen individuele gevallen, maar dagelijks terugkerende berichten in onze mailbox en aan de 
telefoons van de medewerkers van onze VZW!!! 

Het is dus de hoogste tijd en wij zijn alvast tot actie overgegaan.

Nu is het enkel nog aan elk van jullie om niet doof te blijven voor deze signalen uit de bevolking… een 
bevolking die ú vertegenwoordigt en die door u is verkozen.

Nu is het aan jullie om een ommekeer teweeg te brengen in de verdere aanpak van deze crisis.

Nu is het aan jullie om zich correct maar volledig te laten inlichten omtrent de "cijfers" die ter 
beschikking worden gesteld via officiële instanties (of niet, zoals de laatste weken door Sciensano 
bewezen wordt… heeft u een idee waar hun juiste en huidige cijfers zijn???… alvast niet meer op 
desbetreffende website, enkel 'bij monde' van de directeur…). De bevolking krijgt enkel cijfers te 
verwerken in de zin van ’10 keer meer kans om opgnomen te worden in het ziekenhuis als je niet 
gevaccineerd bent’... We nemen dan maar andere cijfers, zijnde die van de coronacommissaris waar we 
tot de vaststelling komen dat er een foutmarge van 19% (!!!) op de cijfers over de ziekenhuisopnames 
zit. Als je deze foutmarge doortrekt naar de rest, dan kom je in de buurt van de cijfers uit andere landen 
die dit al langer en beter bijhouden (zie volgende punt). Dergelijke ‘problemen’ met de cijfers zien we al 
langer, zo ook vorige week over de ‘dramatische’ toestand in het Jessa ziekenhuis in Hasselt. Het 
ziekenhuis blijkt ‘overspoeld’ te worden door niet-gevaccineerde coronapatiënten. Voorbarig zo blijkt, 
gezien er op dat ogenblik 5 coronapatiënten lagen (geen enkele op IC), zonder detail over hun 
vaccinstatus. Deze info is eenvoudig terug te vinden op de website van het ziekenhuis.

Nu is het aan jullie om het feit dat de ziekenhuizen nog steeds geen extra steun hebben gekregen (na 3 
golven!!!), in vraag te gaan stellen. U bent er wellicht ook van op de hoogte gesteld dat de 4° golf er met 
rasse schreden aankomt, dixit de federale Minister van Volksgezondheid, e.a. (subvraag: zegt dit iets 
over de doeltreffendheid van de vaccins?). Als we in België geen juiste cijfers krijgen van de overheid of 
haar instanties (Sciensano, etc.) dan gaan we bij één van onze buurlanden kijken, waar er wel een 
eerlijke rapportering is, zoals het Verenigd Koningkrijk. U bent wellicht akkoord dat we de situatie 
perfect kunnen afspiegelen op Vlaanderen. Zie link: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/10275
11/Vaccine-surveillance-report-week-42.pdf?fbclid=IwAR37EvVUeS1D-
jTOlNfLvkA15G1AH8npfFxoqLzgW3QqTJN0t0WDH4LeXeQ 
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Nu is het aan jullie om de paniekzaaierij die opnieuw aangewakkerd wordt door onze 'staatsexperten' 
een halt toe te roepen, gezien Vlaanderen een vaccinatiegraad heeft van meer dan 91% en er vorig jaar 
aangekondigd werd dat 60 à 70% genoeg was om groepsimmuniteit te bekomen. Hierbij vind u alvast 
een link desbetreffend, met Prof. P. Van Damme aan het woord: https://youtu.be/TsIZ6fKgWiw. Deze 
professor verklaarde tevens in februari van dit jaar dat je 12 dagen na de prik niet meer besmettelijk 
was. En op zaterdag 23/10 liet hij optekenen dat een derde dosis van het vaccin waarschijnlijk 
jarenlange bescherming biedt... Uw bevolking gelooft dit stilletjes aan niet meer.

Nu is het aan jullie om zich in te lezen omtrent de medische behandelingen in experimentele fase welke 
op vandaag massaal worden uitgevoerd op -18-jarigen. U krijgt hierbij reeds een aanzet (bron: WHO), 
waar men deze producten (behalve dat van Pfizer) niet adviseert onder de 18 jaar: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice. (De 
bevolking was tot op heden ingelicht door onze overheid dat deze de richtlijnen van het WHO volgt…) 

Het is ook aan jullie om om politieke moed te tonen en het debat over de uitbreiding van de Covid 
Safe Pass in Vlaanderen NIET te voeren (bericht van 21/10 ll. in De Tijd online) Dit strookt helemaal 
niet met de vrijheid die gegarandeerd werd aan de burger bij een voldoende vaccinatiegraad en die ligt 
in Vlaanderen boven de 91%! Laat staan dat dit het invoeren ervan enige fundamenteel 
grondrechterlijke basis heeft. Leden van het Europees Parlement gaven vorige week tijdens een 
persconferentie (22/10/2021) uitleg over de initiële bedoeling van de Coronapas, nl. veilig reizen binnen 
Europa, en hoe bepaalde landen het nu gebruiken om vrijheden van burgers af te nemen. Ze brachten 
in niet mis te verstane bewoordingen de boodschap dat dit hun zorgen baart en volledig in strijd is met 
de Europese mensenrechten! Mocht u dit gemist hebben, dan kan u via de volgende link de 
persconferentie bekijken:  https://www.youtube.com/watch?v=R6YkcgToFkc. Niettegenstaande dit een 
persconferentie was, hebben we dit niet in de reguliere pers kunnen vernemen. 

Nu is het aan jullie om een halt toe te roepen aan de plannen om onze 5- tot 12-jarigen te onderwerpen 
aan een risicovolle medische behandeling in experimentele fase (waar bijgevolg de langetermijneffecten 
nog helemaal niet gekend zijn). Ondertussen ligt reeds voldoende wetenschappelijk bewijs op de 
rekken dat zij helemaal niet de motor van besmettingen zijn!
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Nu is het écht aan jullie… de bevolking rekent op u!

 

Met beleefde groet.

 
 

Voor de VZW Legal Hearts,

 
 

Bart Van Cauwenberghe

Geert Aerts

Dagmar Nevejans
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