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OVERZICHT OVERGELEGDE PRODUCTIES  

 

HOGER BEROEP | GERECHTSHOF DEN HAAG  

PRODUCTIEOVERZICHT IN KORT GEDING  

 

Productie 0  : petition d.d. 01-12-2020 van dr. Wolfgang Wodarg en dr. Michael Yeadon bij 

  : het EMA 

Productie 1  : productinformatie d.d. 13-03-2021van het EMA betreffende Pfizer; 

Productie 2  : productinformatie d.d. 13-03-2021van het EMA betreffende Moderna; 

Productie 3 : productinformatie d.d. 13-03-2021van het EMA betreffende AstraZeneca; 

Productie 4 : productinformatie d.d. 13-03-2021van het EMA betreffende Janssen; 

Productie 5 : de oproep ongedateerd doch ontvangen d.d. 15-03-2021 door mevrouw  

  : J.A.C.C. van Breugel met als onderwerp: Betreft Uitnodiging vaccinatie  

  : tegen corona, waarbij niet eens het middel wordt vermeld waarmee geprikt  

  : gaat worden (!!!); vergelijk productie 23; 

Productie 6 : de d.d. 14-03-2021 bij  het ICC ingediende strafklacht tegen de regering van 

  : Israël  

Productie 7 : de INTERNATIONAL GUIDELINES FOR CERTIFICATION AND  

  : CLASSIFICATION (CODING) OF COVID-19 S CAUSE OF DEATH 

Productie 8 : het d.d. 15-03-2021 in de Telegraaf verschenen artikel met als titel 

  : “Ministerie: prikpauze AstraZeneca duurt mogelijk langer dan twee weken”. 

Productie 9 : het d.d. 04-03-2021 verschenen artikel van Karel Beckman met als titel 

  : “Jaap van Dissel misleidt Tweede Kamer over mondkapjes.” 
Productie 10 : het d.d. 15-03-2021 in het NRC verschenen artikel met als titel 

  : “Vaccineren AstraZeneca stilgelegd”  

Productie 11 : het artikel d.d.14-03-2021 uit de The Epoch Times met als titel 

  : “Ireland Suspends AstraZeneca Vaccine Amid Blood Clot Reports”. 

Productie 12 : het artikel d.d. 14-03-2021 uit de Volkskrant met als titel 

  : “Live: Nederland stopt voorlopig uit voorzorg met vaccin van AstraZeneca” 

Productie 13 : het artikel d.d. 17-03-2021 uit The Epoch Times met als titel: 

  :  “WHO Scientist: ‘No Documented Death’ Linked to COVID-19 Vaccine” 

Productie 14 : het artikel van drs. T. de Haan (medisch-socioloog) 

productie 15  : het d.d. 18-03-2021 in het BD verschenen artikel met als titel: 
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  : “Minister De Jonge geeft groen licht voor AstraZeneca, vaccineren wordt  

  : hervat” 

Productie 16 : het d.d. 04-03-2021 verschenen artikel met als titel: 

  : “Jaap van Dissel misleidt Tweede Kamer over mondkapjes”; 

Productie 17 : WO-doctoraal examen universiteit Leiden in de Bio-Farmaceutische  

  : Wetenschappen d.d. 31-08-2001van Willem Christiaan Engel; 

Productie 18 : het d.d. 23-03-2021 in The Epoch Times verschenen artikel met als titel: 

  : “AstraZeneca May Have Used Outdated Information in COVID-19 Vaccine Trail: 

  ; US; 

Productie 19 : het d.d. 23-03-2021 in The Epoch Times verschenen artikel met als titel: 

  : “3 Fully Vaccinated Hawaii Residents Test Positive for COVID-19”; 

Productie 20 : het d.d. 23-03-2021 op Welingelichte Kringen verschenen artikel met als titel: 

  : “AstraZeneca heeft mogelijk gefraudeerd met onderzoeksgegevens”; 

Productie 21 : het d.d. 18-03-2021 in Margriet verschenen artikel met als titel: 

  : “Mag je het AstraZeneca-vaccin weigeren en om een andere vragen?”; 

Productie 22 : het d.d. 18-03-2021 op sciencenorway.no verschenen artikel met als titel: 

  : “Norwegian experts say deadly blood clots were caused by the AstraZeneca  

  : covid vaccine”; 

Productie 23 : brief van het RIVM aan de heer P.LJ. Govaars te ’s-Hertogenbosch d.d. maart 

  : 2021 met als onderwerp: Betreft Uitnodiging vaccinatie tegen corona,  

  : waarbij niet eens het middel wordt  vermeld waarmee geprikt gaat worden 

  : (!!!); vergelijk productie 5; de brief is door de procesadvocaat van eisers op  

  : 27-03-2021 ontvangen; 

Productie 24 : het in de Gelderlanders verschenen stuk d.d. 26-03-2021 met als titel 

  : “Pleidooi: beter niet iedereen vaccineren, het coronavirus verdwijnt namelijk 

  : toch niet”; 

Productie 25 : het in de Telegraaf d.d. 30-03-2021 verschenen artikel met als titel: Negen  

  : mensen overleden: Duitsland stopt met AstraZeneca bij 60-minners “; 

Productie 26 : het op info Direkt verschenen artikel d.d. 31-03-2021 met als titel 

  : Österreichisches Gericht kippt Urteil: PCR-test nicht zur Diagnostiek  

  : geeignet  (!!!); het betreft de uitspraak van het Verwaltungsgericht Wien  

  : GZ:VGW-103/048/3227/2021-2 d.d. 24-03-2021; de uitspraak houdt in dat het 
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  : coronabeleid in Oostenrijk, gelijk dus ook in andere landen op drijfzand  

  : gebaseerd is; 

Productie 27 : het op Mail Online verschenen artikel d.d. 01-04-2021 met als titel: Mother’s 

  : face, arms, chest, back and legs erupt in agonising red rash after getting  

  : AstraZeneca’s Covid vaccine – as 41-year-old claims she is still in unbearable 

  : pain two weeks later; 

Productie 28 : het in The Washington Gazette d.d. 31-03-2021 verschenen artikel met als titel: 

  : BREAKING: Dr. Fauci Admits COVID Vaccine May Not Be Safe  (!!!);  

Productie 29 : het in het BD d.d. 03-04-2021 verschenen artikel met als titel: “Ben (74) kreeg 

  : verkeerd vaccin … of toch niet?”; 

Productie 30 : het in BD d.d. 03-04-2021verschenen artikel met als titel: “Prikstop nadat  

  : vrouw overlijdt weer kink in de vaccinatiekabel”; 

Productie 31 : de tweede open brief d.d. 01-04-2021van prof. dr. Sucharit Bhakdi MD,  

  : emeritus hoogleraar medische microbiologie en immunologie van Doctors for 

  : Covid Ethics, ondertekend door meer dan 100 artsen en wetenschappers uit de 

  ; gehele wereld; 

Productie 32 : de uitspraak d.d. 24-03-2021van het Verwaltungsgericht Wien inhoudende dat 

  : de PCR-test onvoldoende geschikt is om een infectie aan te tonen met het  

  : SARS-CoV-2 virus en dat of iemand ziek of gezond is louter door een arts  

  : vastgesteld kan en dient te worden en niet door een PCR-test; 

Productie 33 : het in Trouw d.d. 24-03-2021verschenen artikel met als titel: “Minister De  

  : Jonge moet zelf ook geen nepnieuws over vaccins verspreiden.” 

Productie 34 : het stuk d.d. 31-03-2021 met als titel: “Jaap van Dissel: “IFR corona gelijk aan 

  : orde grootte griep”.” 

Productie 35 : stuk 17-05-2021: Taskforce Schending Mensenrechten: Overheden gebruikten 

  : extreme corona-angstzaaierij om de bevolking te onderdrukken; 

Productie 36 : stuk verschenen op NU.nl d.d. 28 april 2021: De invoering van de avondklok 

  : heeft de afgelopen maanden geen enkel effect gehad op de ziekenhuis 

  : opnames. Dat zei Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute 

  : Zorg (LNAZ), woensdagavond in de talkshow Beau; 

Productie 37 : stuk verschenen in de Telegraaf d.d. 01 mei 2021: Huisarts in Lelystad  

  : weigert coronavaccin toe te dienen; dit stuk past in het angstpandemie beleid 
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  : van de overheid. Een arts die nu juist doe wat de eed van Hippocrates hem 

  : voorschrijft, namelijk een patiënt voorlichten, krijgt de Inspectie  

  : Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op zijn dak. 

Productie 38 : stuk verschenen in het Financieel Dagblad d.d. 25 april 2021: Grote zorgen 

  : over vaccinatiebereidheid in achterstandswijken.  

Productie 39 : stuk verschenen in The Epoch Times d.d. 17 april 2021 van dr. Jay  

  : Bhattacharya, als professor in de geneeskunde verbonden aan de prestigieuze 

  : Stanford University: Mask Mandates for Children Mostly Harmful: Professor 

  : of Medicine; 

Productie 40 : stuk verschenen in het NRC d.d. 12 mei 2021: IKEA-klant zonder mondkapje 

  : krijgt geen gele sticker meer. Appellanten merken op: zo stigmatiserend is de 

  : maatschappij al aan het worden. Er ontstaat gezondheidsapartheid. 

Productie 41 : stuk van Hugo de Jonge aan de Vrz. Tweede Kamer met slechts gedeeltelijke 

  : en ontwijkende beantwoording van vragen van het Kamerlid Van Haga; 

Productie 42 : stuk verschenen bij Xander d.d. 16 april 2021: Roemeense longarts geneest 

  : 100% van 1000 corona patiënten met simpele medicijnen; ook deze arts 

  : (Flavia Groşan) moest zich voor het medisch tuchtcollege verantwoorden 

  : doch werd ‘vrijgesproken’ vanwege aantoonbare successen;  

Productie 43 : stuk betreffende Vaccinatie Propaganda Technieken. Appellanten  

  : benadrukken dat tot de Gezondheidsraad hoogleraren Taal & Beïnvloeding 

  : behoren … ; 

Productie 44 : stuk van rijksoverheid d.d. 18 april 2020: Kan ik zelf kiezen voor een bepaald 

  : soort coronavaccin? U kunt niet zelf kiezen voor een bepaald vaccin.  

Productie 45 : stuk verschenen bij de Gazet van Antwerpen d.d. 16 april 2021: Pfizer wil 

  : derde prik geven: commerciële zet of virologische noodzaak?  

Productie 46 : stuk verschenen bij het Brabants Dagblad d.d. 24 april 2021: RIVM- 

  : vaccinatiebaas: Miljoenen doses AstraZeneca die na half mei komen, zijn niet 

  : meer nodig.  

Productie 47 : stuk verschenen bij NOS d.d. 10 mei 2021: RIVM-vaccinatieleider Van  

  ; Delden weg, vervanger komt van ministerie.  
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Productie 48 : stuk verschenen bij Trouw d.d. 30 april 2021: Iedereen gevaccineerd, tóch 

  : corona-uitbraak in Gelders verpleeghuis. Hoe kan dat?  Naar aanleiding van 

  : dat bericht merken appellanten op dat vaccinatie geen bescherming biedt, 

  : hetgeen bij echte wetenschappers – die niet alleen door winstbejag gestuurd 

  : worden - overigens al bekend was. 

Productie 49 : stuk verschenen bij Arutz Sheva d.d. 11 april 2021: 93 Israeli doctors: Do not 

  : use Covid-19 vaccine on children.  

Productie 50 : stuk verschenen bij NEWS d.d. 12 en 13 april 2021: Johnson & Johnson’s 

  : one dose COVID-19 vaccine won’t be coming to Australia due to  

  : AstraZeneca similarities.  

 

EERSTE AANLEG | KG 24-02-2021 VRZNGR. RBDHA 

PRODUCTIEOVERZICHT IN KORT GEDING – AKTE - I 

 

Productie 1  : internetuittreksel d.d. 10-01-2021 van de stichting Stichting 

   : Viruswaarheid.nl; 

Productie 2 : AD-artikel d.d. 22-09-2020: Vaccindeals staatsgeheim: experts 

   : roepen op tot transparantie; 

Productie 3 : NRC-artikel d.d. 03-11-2020: Ministerie houdt verslagen van 

   : het OMT nog geheim; 

Productie 4 : artikel NU.nl d.d. 15-12-2020/10-01-2021: EMA beslist  

   : maandag over toelating Pfizer-vaccin; 

Productie 5 : BD-artikel d.d. 05-01-2021: Corona krijgen is echt véél groter 

   ; risico dan dit vaccin nemen;   

Productie 6 : FD-artikel d.d. 08-01-2021: Wanneer en welke vaccins komen 

   : eraan?; 

Productie 7  : NRC-artikel d.d. 13-01-2021: Waarom duurt het zo lang voordat 

   : het ‘Oxfordvaccin’ op de markt komt?; 

Productie 8 : Volkskrant-artikel d.d. 15-01-2021: EU onderzoekt dood 13 

   : Noorse ouderen na bijwerkingen vaccin; 

Productie 9 : The Epoch Times-artikel d.d. 16 & 17-01-2021: 55 People have 

   : died in US after receiving covid-19 vaccines: reporting system; 
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Productie 10 : NRC-artikel d.d. 18-01-2021: Geen openheid, dat is patroon bij 

   : Rutte; 

Productie 11 : NRC-artikel d.d. 21-01-2021: Mag je straks meer na een prik?; 

Productie 12 : het op YouTube d.d. woensdag 6 januari 2021 uitgezonden 

   : interview van prof. dr. Theo Schetters door Flavio Pasquino, 

   : bron: https://www.youtube.com/watch?v=aWrZxCx6L6g; 

Productie 13 : artikel Rijksoverheid d.d. 10-09-2020: Wat zit er in een vaccin?; 

Productie 14 : artikel in Follow the Money d.d. 22-01-2021 met als  titel 

   : Gelekte documenten Brussel zette medicijnagentschap onder 

   : druk bij beoordeling Pfizer-vaccin; 

Productie 15 : de EU-Verordening 2020/1043 d.d. 15-07-2020; 

Productie 16 : de print outs van de SQula-basisschoolleeromgeving; 

Productie 17 : enkele relevante pagina’s uit het EMA-rapport d.d. 21-12-2020 

   : van de Committee for Medicinal Products for Human Use  

   : (CHMP); 

Productie 18 : de brief van de Stichting Viruswaarheid.nl aan minister H. de 

   : Jonge van VWS en minister-president M. Rutte van vrijdag  

   : 29-01-2021 (16 pag’s, met 2 kleurenpagina’s “Prik-tegen- 

   : corona-Praatplaat” als gepubliceerd op de site:   

   : www.rijksoverheid.nl); 

Productie 19 : internetuittreksel uit de Kamer van Koophandel: Stichting  

   : Bijwerkingencentrum Lareb; 

Productie 20 : de pagina’s 1 t/m 11 van de productinformatie van het Pfizer-

   : BioNTech Comirnaty mRNA-‘vaccin’, voorzien van gele  

   : accentueringen; 

Productie 21 : de publicatie: “Zo werkt het eerste coronavaccin.” van de  

   : Rijksoverheid, gedaagde; 

Productie 22 : de publicatie: “Het vaccineren kan beginnen.” van de  

   : Rijksoverheid, gedaagde; 

Productie 23 : het EMA-bericht d.d. 06-01-2021 inzake de voorwaardelijke 

   : toelating van het Moderna- ‘vaccin’ voor personen van 18 jaar 

   : en ouder; 

https://www.youtube.com/watch?v=aWrZxCx6L6g
http://www.rijksoverheid.nl/
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Productie 24 : het EMA-bericht d.d. 29-01-2021 inzake de voorwaardelijke 

   : toelating van het AstraZeneca-‘vaccin’ voor personen van 18 

   : jaar en ouder; 

Productie 25 : de relevante pagina’s uit de brochure nr. 2020/29 van de 

   : Gezondheidsraad: “COVID-19-vaccinatie: BioNTech/Pfizer, aan 

   : de minister van VWS, Den Haag, 24 december 2020.”; 

Productie 26 : enkele relevante pagina’s ( 1, 3, 6, 11, 13, 14, 24 & 34) uit het 

   : APA-contract d.d. 27-08-2020 tussen de Europese Commissie 

   : van de  EU en AstraZeneca zoals dat contract op vrijdag 29-01-

   : 2021 ineens bekend werd gemaakt door de EC EU; 

Productie 27 : het stuk d.d. 04-06-2020 met als titel: “RIVM zet systeem op 

   : om tweede coronagolf sneller te herkennen”; 

Productie 28 : het stuk Infographic in kleur met als titel: “Vaccinatie tegen 

   : corona” dat de Nederlandse burger van de Staat ontvangt bij de 

   : uitnodiging voor een prik; 

Productie 29 : het stuk van de Gezondheidsraad met als titel: “Ethische en 

   : juridische afwegingen COVID-19-vaccinatie”; 

Productie 30 : het stuk getiteld: “Belangenverklaring behorend bij de Code ter 

   : voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door 

   : belangenverstrengeling” van hoogleraar mevrouw prof. dr. Enny 

   : Das; 

Productie 31 : het stuk d.d. 07-02-2021 – 22-01-2021 van:    

   : “EnerzijdsAnderzijds” met als titel: “Explosieve rechterlijke 

   : uitspraak in Duitsland: “Rechter wraakt Coronabeleid in harde 

   : termen”; 

Productie 32 : het stuk d.d. 05-02-2021 met als titel: ‘Israëlisch ziekenhuis 

   : ontdekt medicijn tegen corona’; 

Productie 33 : het in het FD verschenen stuk d.d. 05-02-2021 met als titel: 

   : ‘Kabinet past vaccinatieschema aan, begin-zestigers eerder aan 

   : de beurt.’; 

Productie 34 : het in het BD verschenen stuk d.d. 02-02-2021 met als titel

   : ‘Ic-artsen: Versoepel regels’;  
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Productie 35 : het op “Joop BNNVARA” verschenen stuk d.d. 07-02-2021 met 

   : als titel: “Zuid-Afrika staakt gebruik AstraZeneca-vaccins: niet 

   : effectief tegen mutatie”; 

Productie 36 : het in de Gazet van Antwerpen (GvA) verschenen stuk d.d. 09-

   : 02-2021 met als titel: “Bijna niemand krijgt nog eerste  

   : coronaprik door problemen bij levering”; 

Productie 37 : het via NOS verschenen stuk d.d. 09-02-2021 met als titel 

   : “Duits ministerie schakelde wetenschappers in om corona-angst 

   : op te wekken”;  

Productie 38 : het e-mailbericht van 11-02-2021 te 14:28 uur met de  

   : antwoordbrief van de minister van VWS op de brief van de 

   : Stichting van 29-01-2021; 

 

PRODUCTIEOVERZICHT IN KORT GEDING – AKTE - II 

 

Productie 39 : de aanvulling op productie 20 te weten de pagina’s 17 & 18 van de 

   : Comirnaty-bijsluiter; 

Productie 40 : het in het HLN België1 d.d. 03-02-2021 verschenen artikel met als 

   : titel: “Zwitserland keurt AstraZeneca-vaccin voorlopig voor niemand 

   : goed: “Eerst nieuwe studies nodig”; 

Productie 41 : het bij Dissident.one d.d. 12-02-2021 verschenen artikel met als titel 

   : “Pfizer vertrekt uit India nadat het land veiligheidstest voor COVID-

   : vaccin eist.”;  

Productie 42 : het van bewindvoerder, mentor en curator mevrouw Dicky Torn  

   : Broers d.d.19-02-2021 ontvangen e-mailbericht met bijlagen; 

Productie 43 : het stuk uit JDreport.com d.d. 18-02-2021 te 18:34 uur met als titel 

   : “Frankrijk: 50-70% van het met AstraZeneca gevaccineerd verplegend 

   : personeel vertoont ernstige bijwerkingen”, alsmede het bronartikel uit 

   : Mëdias-Presse-Info met als titel: 

   : “De 50 à 70% des soignants vaccinés avec AstraZeneca développent 

   : de lourds effets indésirables” 

 
1 “HLN” staat voor: Het Laatste Nieuws. 



Pagina 9 van 9 
 

Productie 44  : integrale tekst stuk van Resolution 2021/2361 van de Parliamentary 

   : Assembly; 

Productie 45 : Infogram “Biotechnology”;  

Productie 46 : e-mailbericht d.d. 15-02-2021 van de procesadvocaat van eisers aan 

   : zichzelf met als onderwerp: “Vaccins zijn geen vaccins”; 

Productie 47  : e-mailbericht d.d. 18-02-2021 te 15:58 uur Voorzitter van Nederlandse 

   : Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) mevrouw Anne-Marie van 

   : Raaij-Schouten; 

Productie 48  : het stuk uit CLIQUE Magazine d.d. 13-02-2021 met als titel: “Wordt 

   : een kind gezonder door het te laten vaccineren?”; 

Productie 49  : de e-mailwisseling d.d. februari 2021 tussen NVKP en het CBG, mw. 

   : drs. M. Kuijpers, waarin de NVKP een zelfde vraagstelling hanteert 

   : als een deel van de vorderingen in dit kort geding; 

Productie 50  : het stuk met als titel: “Leveren verplichte vaccinaties een bijdrage aan 

   : de gezondheid van kinderen?. Essentiële informatie bij de meeste 

   : artsen niet bekend.”; 

Productie 51  : het stuk d.d. 14-02-2021 uit 21st Century Wire met als titel: “German 

   : Nursing Home Whistleblower: ‘Elderly Dying After COVID Vaccine’; 

Productie 52  : de brief d.d. 15-02-2021 van het RIVM, prof. dr. J.T. van Dissel, aan 

   : het D-G van het Min VWS met als onderwerp: ”Advies n.a.v. 100e 

   : OMT” ;  

Productie 53  : het stuk d.d. 17-02-2021 van Maurice de Hond met als titel: “Zo klem 

   : zit het RIVM”; 

Productie 54  : het in het BD verschenen artikel over d.d. donderdag 18-02-2021 met 

   : titel: “Herstel Nederland: Bescherm kwetsbaren, stop de lockdown.”; 

Productie 55  : het stuk van de NVKP met als titel: “10 aanbevelingen voor overheid 

   : en RIVM”;  

Productie 56  : pleitnota: het stuk van Reitschuster met als titel: “Nichtigkeitsklage 

   : gegen die Zulassung des BioNTech-Impfstoffs”; 

 

 

 


