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Wouter Wolfs, Katholieke Universiteit Leuven 

Iets ergers dan Parlement arrestatie - Reynders EU omkoopschandaal 

Geachte Professor Wolfs, 

Er is een veel erger schandaal dan de recente gebeurtenissen met betrekking tot het 
Europees Parlement, dat in januari voor een Belgische rechtbank zal verschijnen. 

Didier Reynders en Ursula von der Leyen zijn partners in een omkopings-en 
afpersingsregeling waarbij de Belgische Minister van Volksgezondheid Frank 
Vandenbroucke, Pfizer en de echtgenoot van Von der Leyen in de covid-vaccinbusiness, 
betrokken zijn. Ook De Croo en Van Quickenborne staan dit toe. 

Het verschil met de situatie in het Parlement is dat Von der Leyen de regering De Croo 
als partners heeft ingeschakeld. Von der Leyen en Reynders helpen Vandenbroucke & 
associates bij het schenden van EU-wetgeving en EU-burgerrechten, door ambtenaren 
op zoek naar steekpenningen. 

De Croo heeft het budget van de federale politie beperkt zodat F. Vandenbroucke, 
Reynders en Von der Leyen en hun bende niet vervolgd worden - In tegenstelling tot 
parlementariërs die betrokken zijn bij Qatar. 

Een racistische Duits-Belgische corruptieas, waarbij Duitsers en Belgen alle EU-en 
Belgische wetten overtreden die ze willen, en elkaars misdaden dekken. 

Details en openbare bewijsstukken via onderstaande link. Kort: 

Frank Vandenbroucke leidt opnieuw omkoping misdaden zoals hij deed in de jaren 1990 
met Agusta-Dassault. 

Ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid vragen om steekpenningen - 
schriftelijk! Met behulp van trage Belgische rechtbanken, gericht op vaak rijke EU-
burgers zonder banen, dreigen ze EU-burgers jarenlang illegaal te blokkeren hun 
mutualiteit inschrijving. Ik ben een Pools slachtoffer, ze dachten dat ik een 'rijke Jood' 
was. 

Blijkbaar krijgen Vandenbroucke ambteren ook steekpenningen van corrupte advocaten 
die de rechten van de EU-burger vertragen. Totale schending van EU Hof Arrest C-
535/19, Art. 50, 59, 63, 65 - Mutualiteit inschrijving is intrinsiek onderdeel van het recht 
op vrij verkeer. 

De federale politie kent de misdaden, maar De Croo heeft hun budget verlaagd. Federale 
politiefondsen zijn voor 'onderzoek naar Moslims', zoals uit Qatar - niet voor misdaden 
door Belgische ministers. 

Goedhartige Koning Filip probeerde in te grijpen, maar de regering De Croo beledigde 
hem, met de houding, 'Hou je mond dicht over onze Belgische corruptie'. 

Bij de Europese Commissie wordt deze omkoping en afpersing van EU-burgers in België, 
volledig ondersteund door Didier Reynders en Ursula von der Leyen. 
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Klachten over Belgische schendingen van het EU-recht worden illegaal en onethisch 
behandeld door Didier Reynders en een Duitse vriendin van Von der Leyen, ondanks het 
duidelijke belangenconflict van Reynders. Dit is persoonlijk bevolen door Von der Leyen, 
eerlijke EU-Commissarissen en personeel zijn geblokkeerd om me te helpen. 

Van de miljarden die aan vaccins worden uitgegeven, gebruikt Von der Leyen haar 
kantoor om te proberen enkele miljoenen om te leiden naar haar man Heiko, een 
topman in vaccinzaken. Er is waarschijnlijk een keten van onderaannemingen van Pfizer 
naar Heiko's bedrijf. 

Von der Leyen ziet F. Vandenbroucke als partners met Pfizer en Heiko, om de activiteiten 
van Heiko te promoten. Pfizer betaalt historisch steekpenningen, F. Vandenbroucke 
historisch ontvangt ze. 

Maar ook de omkopingsrelatie met België, helpt ervoor te zorgen dat de Belgische politie 
en officieren van Justitie, Von der Leyen en vrienden nooit zullen aanvallen, zoals EU-
parlementariërs het doelwit waren. 

Hier is een link die leidt naar een aantal openbare documenten over deze Reynders - Von 
der Leyen - De Croo regeringskring van corruptie. Dit is het zeer recente dossier bij de 
Europese Ombudsman over wangedrag van Von der Leyen zelf. 

In die pdf ziet u een link naar het EU-dossier over ethische schendingen door Reynders 
en zijn assistent, en ook het grote EU-dossier over de misdaden in België Onder F. 
Vandenbroucke, De Croo en Van Quickenborne, met links naar de strafrechtelijk 
belastende communicatie van medewerkers van het Ministerie van Volksgezondheid. 

https://dr-les-sachs.eu/belgian-corruption/von-der-leyen-misconduct-eu-
ombudsman.pdf 

https://img.4plebs.org/boards/pol/image/1639/59/1639595084002.jpg 

https://dr-les-sachs.eu/belgian-corruption/reynders-mosshammer-ethics-violations-eu-
secretariat.pdf 

https://dr-les-sachs.eu/belgian-corruption/jourova-dossier-belgium-rule-of-law-
violations.pdf 

Hoogachtend, 

(dhr.) Dr Leszek (Leslie) Raymond Sachs 

L.Sachs@dr-les-sachs.eu 
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