
DE COLLECTIEVE VACCINATIES 

Standpunt BELFORT GROUP: 

De Belfort Group meent dat de zogenaamde Mexicaanse grieppandemie een opgezet en 

gemanipuleerd gegeven is om op zijn minst, de hele farmaceutische industrie aan gigantische 

winsten te helpen. Op zijn breedst is het een middel om het immuunsysteem van de hele 

bevolking nog maar een keer te ondermijnen, zodat ook op lange termijn mensen intensieve 

medicinale  tussenkomsten nodig hebben. Ergo, sommige documenten blijken te bewijzen dat 

het om een poging tot massagenocide zou gaan en een middel om mensen te injecteren met 

nanochips, teneinde ze onder “mind control”te houden. Vergezocht zegt U? Auteur Marcel 

Messing denkt er anders over, want in zijn hier in de Lage Landen gepubliceerde boek 

“Worden Wij Wakker?” worden een aantal onrustwekkende feiten op een rijtje gezet. 

Hieronder vind je ook feiten maar dan specifiek gerelateerd aan het griepgebeuren . Het in 

allerijl gefabriceerde vaccin roept meer en meer, vele vragen op bij de doorsnee wakkere 

burger alsook de manier waarop verschillende regeringen deze willen aan de man (of vrouw) 

brengen. (RVD) 

Uitbraak van een “epidemie” 

• Op 29 maart 2009 breekt er in Mexico City een griepvirus uit van het 
type A/H1N1 dat in onze contreien de naam”Mexicaanse griep” zal 
krijgen maar in de rest van de wereld het etiket”Swine Flu” krijgt 
opgekleefd. Deze benaming is onterecht want na onderzoek wordt al 
heel snel duidelijk  dat het virus is samengesteld uit een deel 
varkensgriep, een deel vogelgriep en een deel menselijk griepvirus. Op 
verschillende internetsites wordt er gesproken over “een in een labo 
gefabriceerd virus” en zelfs over een “biologisch wapen”. 

• Het “gewone” griepvirus heeft per jaar in België (cfr. Marc Van Ranst, 
Interministerieel Commissariaat Influenza, Humo juli 2009) ongeveer 
1200 dodelijke slachtoffers. Het A/H1N1 virus heeft welgeteld twee 
doden (cfr.03 okt 2009) veroorzaakt in België sinds het uitbreken van 
de “pandemie”. Wereldwijd sterven er ongeveer 250.000 à 500.000 
mensen aan de “gewone” griep, zijnde meer dan 1.000 mensen per dag 
(cijfers van de WGO). Het A/H1N1 virus veroorzaakte in zes maand 
ongeveer 2000 doden. 

• In de adviescommissie SAGE van de WGO (Wereld Gezondheid 
Organisatie) zitten alle grote farmaceutische bedrijven (Baxter, 
Novartis, GlaxoSmithKline, Lily..)als “observators”. Dezelfde WGO liet 
in april van 2009 de officiële definitie aanpassen van het 
woord”pandemie”. 

• Baxter AG, een grote farmaceutische multinational heeft via zijn filiaal 
in Oostenrijk in de winter van 2008 “onopzettelijk” vaccinmateriaal 
gecontamineerd met 72kg “levend” H5N1 virus (vogelgriep) en dit 
verstuurd naar 16 laboratoria in vier landen. Het is dankzij een 
oplettende laborant die merkte dat proefdieren stierven, dat een 
pandemie werd voorkomen. Hoe kan dit gebeuren gezien de 
ultrastrenge maatregelen en voorschriften (BioLevel 3) voor het 



vervoeren van dergelijk materiaal? Nota: het “levend” virus werd 
geleverd door de WGO. 

• Uit enquêtes in Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië blijkt dat 
minstens 50% van de artsen en het verplegend personeel zullen 
weigeren zich te vaccineren. Waarom wordt het aan huisartsen in 
Frankrijk niet toegelaten te vaccineren maar dient dit (volgens een 
uitgelekt document) te gebeuren in speciaal opgerichte 
vaccinatiecentra waarvan sommige zelfs mobiel zullen zijn? Marc Van 
Ranst (Commissariaat Influenza) bevestigde in Humo (juli 2009) dat 
Belgen EVENTUEEL zullen kunnen worden opgeroepen via dezelfde 
methode als tijdens een verkiezing (dus via brief) en naar scholen 
zullen uitgenodigd  worden (lees “vaccinatiecentra”) 

• Eén van de bestanddelen (adjuvanten) van het aangekondigde vaccin 
A/H1N1 is “squalene” (o.a. in Novartis adjuvant MF-59). Er werd een 
causaal verband aangetoond tussen het Golfsyndroom (eerste 
Golfoorlog) en dezelfde stof “squalene” waarvan 25% van de 
Amerikaanse soldaten (250.000) het slachtoffer zijn geworden na 
vaccinatie tegen anthrax. 

• In de USA werd de farmaceutische multinational BAYER in 2007 
officieel aangeklaagd voor het verspreiden van het AIDS virus via - voor 
de Amerikaanse markt vervallen- vaccins in Afrika en Europa, alsook 
in Japan. Ook UNICEF steriliseerde “per ongeluk” 300.000 Afrikaanse 
vrouwen met een dubieus poliovaccin. 

• Een vaccinatiecampagne in de VS tegen het varkensgriepvirus type 
A/H1N1  in 1976 is dramatisch geëindigd voor ongeveer 500 
personen die werden gediagnosticeerd met het Syndroom van 
Guillain-Barré, een aandoening van het zenuwstelsel. Vierduizend 
gevaccineerde individuen besloten een rechtszaak in te spannen tegen 
overheid en farmaceutische bedrijven. 

• In 2007 reeds werd door Novartis en Baxter een patent aangevraagd 
voor het H1N1-vaccin. Is het niet opmerkelijk dat zestien maand vóór 
het uitbreken van het virus door deze farmareuzen tot dergelijke actie 
werd overgegaan? (Exacte datum: 28 augustus 2007) 

• In Polen had in 2008 een testvaccin tegen H5N1 (vogelgriep) 
dramatische gevolgen voor 300 participerende daklozen waarvan er 21 
overleden. Het vaccinerend personeel - twee dokters en vier 
verpleegsters - werd aangeklaagd. 

• In de USA hebben de fabrikanten van de vaccins totale immuniteit 
gekregen voor eventuele fatale gevolgen en nevenwerkingen via een 
“special amendment” verstrekt door VS-president Barack Obama. Dit 
is een sterke indicatie dat de vaccins onveilig kunnen zijn en men 
vreest voor schadeclaims.  

• Begin Juni 2009 heeft een Oostenrijkse onderzoeksjournaliste een 174 
pagina tellende klacht neergelegd bij de FBI in dewelke zij o.a. de 
Verenigde Naties (UN), de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) en 
VS-President Barack Obama aanklaagt voor poging tot genocide. 
Dezelfde journaliste zal later op de maand de Oostenrijkse minister 
van gezondheid aanklagen wegens poging tot verdoezeling van het 
”vogelgriep” incident met Baxter AG. 



• België heeft 12,6 miljoen vaccins besteld in juli 2009. Dit werd 
medegedeeld door Laurette Onkelinx, Minister van Volksgezondheid 
waarbij ze tevens een parlementaire machtiging heeft aangevraagd 
(HLN, 17 juli 2009) om “indien nodig” militair en ander personeel in te 
schakelen voor eventueel verplichte massavaccinatie.  

• Vaccins zijn de meest winstgevende producten voor de farmaceutische 
industrie. Wereldwijd zijn er honderden miljoenen vaccins besteld 
door verschillende nationale regeringen. België betaalt 8,00 Euro 
per vaccin wat een budget van een slordige 100 miljoen euro 
betekent (4.000.000.000 oude franken). Deze cijfers alleen al zijn een 
ijzersterk argument voor een georkestreerde- en gemanipuleerde 
pandemie.  

• In 2005 tekenden 197 landen een overeenkomst (International Health 
Regulations) met de WGO waarin werd gestipuleerd dat ingeval een 
pandemie wordt afgeroepen, de WGO de beslissingsbevoegdheid 
inzake massavaccinaties KAN overnemen van de nationale instanties. 

• Tijdens de Spaanse grieppandemie van 1918 zijn er meer 
gevaccineerde mensen gestorven dan niet-gevaccineerde. Uit studies 
blijkt dat virussen (pokken, aids, ..) pas uitbreken NADAT werd gestart 
met een vaccinatiecampagne. Een gevaccineerd persoon is blijkens 
studies 90% “immuun” maar er kan niet voorkomen worden dat hij 
andere mensen besmet. 

• De Franse president Sarkozy heeft op 9 maart 2009 een 
investeringscontract (Sanofin- Aventis) met een waarde van 100 
miljoen Euro ondertekend voor de bouw van een vaccinlabo 
in…Mexico. De griep brak officieel uit op 13 maart 2009 in… (juist!)  

• “Air Force 2025” is een militaire studie, gemaakt door hooggeplaatste 
US kolonels, luitenant-kolonels en majoors en gepubliceerd op 17 juni 
1996. In hoofdstuk 5 van dit rapport is een tijdlijn opgenomen, die 
een ‘mogelijke geschiedenis’ voorstelt. Volgens dit schema zullen in 
2009 30 miljoen (!) mensen sterven aan een griepepidemie… 

• Dr. Viera Scheibner, internationaal bekend vanwege haar onderzoek 
naar de relatie tussen wiegendood en vaccinatie, is van mening dat er 
onmiddellijk een einde gemaakt zou moeten worden aan iedere vorm 
van vaccinatie. In haar boek “Vaccinatie” schrijft ze o.a. over de 
(gevaarlijke en giftige) inhoud van vaccins. Ook in het boek 
“Baarmoederhalskanker” van medisch researchjournaliste  Désirée L. 
Röver wordt op de inhoud van vaccins ingegaan. “Informedchoice” 
bevat een lijst met de ingrediënten van vaccins. Vatten we deze drie 
bronnen samen, dan blijken vaccins uiterst giftige stoffen te bevatten, 
bestaande uit bacteriële of virale bestanddelen.  

• Dr. Sherri Tenpenny, een internationale autoriteit op het gebied van 
vaccins, waarschuwt ons voor nog een aantal andere gifstoffen in 
vaccins: het conserveringsmiddel Polysorbaat 80 (handelsmerk Tween 
80), dat heftige allergische reacties kan geven, Triton X100 (een sterk 
soort zeepsop), synthetische hars, die allergieën veroorzaakt, en het 
antibioticum Gentamycine. In het nieuwe antigriepvaccin van 
Novartis zit MF59, gebaseerd op olie en samengesteld uit o.a. het 



giftige squaleen en Tween80. Ratten die met MF59 werden 
geïnjecteerd, raakten verlamd in hun achterlijf.  

• Eind september 2009 overlijdt een Brits 14-jarig meisje in verdachte 
omstandigheden ongeveer 14 uur na het krijgen van het Cevarix 
vaccin tegen baarmoederhalskanker. De officiële autopsie spreekt 
van een longtumor waarvan niemand echter gelooft dat dit de ware 
doodsoorzaak zou zijn. Andere ingespoten meisjes spreken over 
misselijkheid, hoofdpijn, nachtmerries, epileptische aanvallen en zelfs 
zelfmoordneigingen. Zoals gezegd zijn er enorme belangen gemoeid bij 
de vaccinatie-industrie en ziet men deze berichten liever niet in de 
media verschijnen. 

Bronnen: 

Bestelling vaccins 

http://www.hln.be/hln/nl/4311/Gezondheid/article/detail/990754/2009/09

/09/Geen-openbare-aanbesteding-bij-aankoop-griepvaccins.dhtml 

Afroepen level 6 

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2009/h1n1_pandemic_ph

ase6_20090611/en/index.html 

Ondertekening Health Regulations 

http://www.who.int/ihr/en/ 

http://www.who.int/features/qa/39/en/index.html 

Sarkozy: 

http://www.sanofi-aventis.com/binaries/20090309_mexico_flu_fr_tcm29-

24323.pdf 

http://www.rue89.com/droguesnews/2009/03/11/mexique-sarkozy-a-t-il-

sejourne-chez-un-narco-presume 

http://www.latribune.fr/entreprises/industrie/chimie-

pharmacie/20090402trib000362637/sanofi-aventis-rachat-dun-laboratoire-

mexicain-rumeur-dementie-sur-solvay.html 

Bayer schandaal 

http://www.naturalnews.com/News_000647_Bayer_vaccines_HIV.html 

http://my.1club.fm/profiles/blogs/baxter-avian-flu-virus-fiasco 

http://www.smh.com.au/articles/2003/05/22/1053585647648.html 

 

 



Baxter Schandaal 

http://www.rotharmy.com/forums/front-line/54181-baxter-contamination-

accident-incident.html 

http://www.lifegen.de/newsip/shownews.php4?getnews=2009-03-02-2412 

http://www.healthfreedomusa.org/?p=2220 

http://www.scribd.com/doc/17180901/Flyer-Baxter  

http://www.theflucase.com/downloads/FLYER_BAXTER.pdf  

Airforce 2025 

http://csat.au.af.mil/2025/a_f.pdf    pagina 54 

“Technology could not solve some old problems, as in 2009, when an influenza pandemic struck in 

southern China, then rapidly spread worldwide.17 Three hundred-thirty million people were affected and 

over thirty million died.18 No one ever determined if the virus was a natural mutation or bioengineered.19 

Many feared the latter.” 

Winstgevendheid vaccins 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LO117796.htm 

http://www.thebody.com/content/art53652.html 

dr.Viera Scheibner 

http://www.vierascheibner.org/ 

Désirée Röver 

http://www.newtreatments.org/loadlocal.php?hid=1119 

http://www.katholieknieuws.nl/asp/default.asp?t=article&newsid=112160 

Cevarix vaccin 

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=DMF29092009_011 

Dr.Sherry Tenpenny 

http://drtenpenny.com/the_truth_about_the_flu_Shot.aspx 

De Spaanse Griep 

http://www.pandemicfluonline.com/?p=621 

Jane Burgermeister 

http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=

328&Itemid=95&lang=nl 

http://janeburgermeister.skynetblogs.be 



Dokters weigeren vaccins 

http://www.guardian.co.uk/society/2009/aug/24/doctors-refuse-swine-flu-

vaccine 

1976 Varkensgriep vaccinatie USA 

http://www.semp.us/publications/biot_reader.php?BiotID=177  

http://www.capitalcentury.com/1976.html  

Marc Van  Ranst 

http://www.humo.be/tws/deze-week/18256/de-mexicaanse-griep-begint-nu-

pas-marc-van-ranst.html  

Anthrax Vaccin/Golf syndroom 

http://www.autoimmune.com/GWSGen.html  

http://www.chiroweb.com/mpacms/dc/article.php?id=31995  

Uitbraak Mexico 

http://www.bloomberg.com/apps/news?sid=aEsNownABJ6Q&pid=20601087  

https://www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/influenza/swineflu/news/may0

109mexico.html  

Poolse vaccinatiedoden 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/poland/2235676/Home

less-people-die-after-bird-flu-vaccine-trial-in-Poland.html  

Marcel Messing 

http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M6&s=M73&l=NL  

http://www.nujij.nl/worden-wij-wakker-van-marcel-messing.426195.lynkx  

Patent H1N1 Virus vaccin 

http://www.theoneclickgroup.co.uk/documents/vaccines/Baxter%20Vaccine

%20Patent%20Application.pdf  

Laurette Onkelinx 

http://forum.rtltvi.be/printer_friendly_posts.asp?TID=3797  (vrijmetselaar) 

http://home.scarlet.be/sterikabv/stof12.htm  

http://www.paperblog.fr/1895234/laurette-onkelinx-partisane-de-la-cocaine/  

http://be.altermedia.info/nomenklatura/pourquoi-faut-il-accepter-

ca_6553.html  


