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Aantekenen en per e-mail:  
ronny.switten@skynet.be    
 
Aan Ronny Switten 
Voorzitter sp.a-bestuur district Hasselt 
Hazendansweg 14  
3520 Zonhoven 
Telefoon : 011-724723 
Gsm: 0476/49 28 05 

 
 

 
Betreft: 

- Verzoek aan het sp.a-bestuur district Hasselt om burgemeester Hilde Claes van Hasselt en 
haar partner Tony Coonen, federaal secretaris De Voorzorg te Hasselt, per direct te ontslaan 
uit hun functies en hun lidmaatschap per direct in te trekken, evenals dat van haar vader Willy 
Claes en Steve Stevaert, vanwege het in zeer ernstige mate overtreden van de “sp.a 
partijstatuten”, de “partijstatuten van Groen” en de Belgische Grondwet waaraan de sp.a in 
Hasselt en Zonhoven zich onlosmakelijk heeft verbonden door samen op een lijst te gaan:  

  
 
Geachte heer Switten, 
 
Aan u als voorzitter van het sp.a-bestuur district Hasselt (en mede als zelfstandige ingenieur 
duurzame energie) verzoek ik, Erik Verbeek, als lid van de sp.a om burgemeester Hilde Claes van 
Hasselt en haar partner Tony Coonen, federaal secretaris De Voorzorg te Hasselt, per direct te 
ontslaan uit hun functies en hun lidmaatschap per direct in te trekken, evenals dat van haar vader 
Willy Claes en Steve Stevaert, vanwege het in zeer ernstige mate overtreden van de “sp.a 
partijstatuten” , de “partijstatuten van Groen” en de Belgische Grondwet waaraan de sp.a in Hasselt en 
Zonhoven zich onlosmakelijk heeft verbonden door samen te gaan op een lijst te gaan:  
  
De partijstatuten van “Groen” waaraan de sp.a in Hasselt en Zonhoven zich onlosmakelijk heeft 
verbonden, vindt u bijgevoegd (zie productie 1). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die 
inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht. Daarin staat lettelijk het 
volgende opgenomen: 
 

1. De Doelstellingen. 
 

Inspiratie 
1.1 Groen is gegroeid uit de Anders Gaan Leven Beweging en is in Vlaanderen en Brussel 

de politieke uitdrukking van de internationale beweging van politieke ecologie. 
 

Samenleving voor de toekomst 
1.2 Groen komt op voor een samenleving waarin ecologie, solidariteit met de kwetsbaren 

en sociale gelijkheid centraal staan en strijdt hiervoor op democratische en vreedzame 
wijze. 

 
Structuren voor ecologische samenleving 
1.3 Groen werkt aan politiek oplossingen die een ecologische, solidaire en sociaal 

rechtvaardige samenleving mogelijk maken 
 
Deze doelstellingen komen overeen met de Belgische Grondwet, waaraan alle Belgische partijen zich 
te houden hebben. In de Belgische Grondwet staat daarover namelijk letterlijk het volgende 
geschreven:  
 

 Art. 22 
 
Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens 
in de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald. 

mailto:ronny.switten@skynet.be
http://www.hbvl.be/limburg/zonhoven/verkiezingen2012/extern-sp-a-groen-stelt-lijst-voor.aspx
http://www.groen.be/uploads/docs/Statuten_Groen_26-04-2008.pdf
http://2.bp.blogspot.com/-TgABlUnpBKM/TVWg7wmLFvI/AAAAAAAAAyI/6CDzzA_H2as/s1600/logo-wit.jpg
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 Art. 23 
 
Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. 
 
Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening 
houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele 
rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen. 
 
Die rechten omvatten inzonderheid : 
1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een 
algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van 
een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke 
arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, 
overleg en collectief onderhandelen; 
2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, 
geneeskundige en juridische bijstand; 
3° het recht op een behoorlijke huisvesting; 
4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu; 
5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing. 

  
Burgemeester Hilde Claes van Hasselt en haar partner Tony Coonen van De Voorzorg te Hasselt 
hebben jegens sp.a lid Erik Verbeek, zijn vrouw en kinderen bovengenoemde statuten, maar ook 
bovengenoemde artikelen 22 en 23 uit de Belgische Grondwet vanaf 1 maart 2010 in zeer ernstige 
mate overtreden, waarvan u de bewijzen hieronder vindt ingelast en als bijlagen vindt bijgevoegd.   
 

Op grond van de volgende “gronden tot ontslag” is het sp.a bestuur op grond van haar eigen 
partijstatuten als wel de partijstatuten van Groen als ook op grond van artikel 22 en 23 uit de Belgisch 
Grondwet, verplicht om Hilde Claes van Hasselt en haar partner Tony Coonen van De Voorzorg te 
Hasselt daarop per direct te ontslaan uit hun functies en hun lidmaatschap per direct in te trekken, 
evenals dat van haar vader Willy Claes en Steve Stevaert, vanwege het in zeer ernstige mate 
overtreden van de “sp.a partijstatuten” en de “partijstatuten van Groen” waaraan de sp.a in Hasselt en 
Zonhoven zich onlosmakelijk heeft verbonden door samen te gaan op een lijst:  
          

1e grond tot ontslag 
 
Als eerste grond tot ontslag vindt u hieronder ingelast mijn brief d.d. 9 mei 2012 aan Geert Hasevoets, 
secretaris sp.a-bestuur voor het district Hasselt:       

 
 
Aan  sp.a-bestuur voor district Hasselt                                                                    
Hasselt: 9 mei 2012 
t.a.v. Hasevoets Geert (secretaris)  
 
 
Geachte heer Hasevoets 
 
Als nieuw sp.a lid wil ik mij hierbij formeel 
aanmelden voor op de lijst van de provinciale 
en gemeentelijke verkiezingen in oktober dit 
jaar. De reden waarom ik wil meedoen zit 
hem in de volgende feiten:  
 

 
Ik ben bestuurslid van No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org) en vanuit die 
hoedanigheid melden zich steeds meer mensen die zich zeer grote zorgen maken over hun toekomst 
en die van hun kinderen en kleinkinderen vanwege de explosie aan kanker die reeds gaande is en de 
komende jaren met een e-macht zal stijgen als door de politiek niet direct wordt ingegrepen, wat kan.  
 

http://www.nocancerfoundation.org/
http://www.hbvl.be/limburg/zonhoven/extern-nieuw-sp-a-bestuur-voor-district-hasselt.aspx
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Onderdrukte technologieën en middelen zijn immers voldoende aanwezig om daaruit (vanuit Limburg) 
een nieuwe economie te laten ontstaan, waarbij vanuit België als gidsland een nieuwe wereldwijde 
economie gerealiseerd kan worden waarin onze kinderen en kleinkinderen ook nog een menswaardig 
leven tegemoet kunnen zien. 
 
Uit de aanmeldingen op “facebook” bij No Cancer Foundation heb ik moeten constateren dat de 
meeste van die aanmeldingen sp.a gezind zijn, waaruit ik heb moeten vaststellen dat veel leden 
binnen de politieke groepering sp.a ook daadwerkelijk verandering willen en ook daadwerkelijk een 
nieuwe politiek willen nastreven waarbinnen de standpunten als:  

1. Het behouden van het leven voor alle wereldbewoners en hun toekomstige generaties;  
2. Geen partijpolitiek, maar vanuit een gelijksoortige visie als volksvertegenwoordiger met eigen 

verantwoordelijkheid;  
3. Geen tweede agenda en/of achterkamertjes politiek; 
4. Als overheid zelf het goede voorbeeld geven en zelf geen wetten overtreden; 
5. Alle bedrijven gelijk behandelen waarmee ongelijke concurrentie wordt voorkomen;  
6. Vrijheid, openheid, eerlijkheid, gelijkheid en transparantie; 

gemeenschappelijk worden gedragen.   
 
Hoe erg fout het zit met de huidige Belgische politiek, opgelegd vanuit Nederland, kunt u lezen in mijn 
verzoekschrift d.d. 8 mei 2012 aan de procureur des konings Marc Rubens, namens deze substituut 
H. Raskin, van het parket te Hasselt naar aanleiding van een dagvaarding d.d. 28 maart 2012 die ik 
persoonlijk heb ontvangen (zie bijlage). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier 
als herhaald en ingelast te beschouwen en aan het voltallige sp.a bestuur gericht. Dit alles heeft mij 
persoonlijk ervaringsdeskundige gemaakt, waarmee voor mij tevens duidelijk is geworden dat zeker 
80% van de Belgen niets meer met de huidige politiek te maken wil hebben.    
 
Om de hierboven vermelde redenen wil ik op de sp.a lijst komen voor de provinciale en gemeentelijke 
verkiezingen in oktober dit jaar, waarin wij de 80% weggelopen kiezers duidelijk kunnen maken dat de 
“vernieuwde sp.a” voor hen klaar staat op een zodanige wijze dat daarover op een open en eerlijke 
wijze kan worden gecommuniceerd.             
 
De inwilliging van het bestuur om als kandidaat mee te mogen doen aan de verkiezingen voor de 
provincie Limburg en de gemeente Hasselt, zie ik op grond van mijn hierboven aangeleverde 
onderbouwing dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet.  
 
Met vriendelijk groeten 
 

 
 
Verbeek Erik 
Bestuurslid No Cancer Foundation 
Paul Bellefroidlaan 16  
3500 Hasselt  
 
Bijlage:  
Mijn verzoekschrift d.d. 8 mei 2012 aan de procureur des konings Marc Rubens, namens deze 
substituut H. Raskin, met bijbehorend 2-tal tabs aan bijlagen (72 blz.). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 
Ondanks het feit dat ik deze brief met 72 blz. aan onderbouwende bijlagen persoonlijk heb afgegeven 
aan Geert Hasevoets en in het bijzijn van Europees erkend safety manager Ad van Rooij van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. persoonlijk heb toegelicht, heb ik daarop (onder druk van Hilde Claes 
en Tony Coonen?) geen enkele reactie mogen ontvangen van het sp.a –bestuur. Wel heb ik van 
meerdere personen in Hasselt vernomen dat men mensen heeft moeten ronselen om de lijst voor 
“Helemaal Hasselt” met als lijsttrekker Hilde Claes vol te krijgen.         

 

http://www.helemaalhasselt.be/
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/de-belgische-koning-leopold-iii/handtekening Verbeek Erik.jpg?attredirects=0
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2e grond tot ontslag 
 
Als tweede grond tot ontslag vindt u hieronder ingelast mijn mede vanuit No Cancer Foundation 
verstuurd persbericht d.d. 20 september 2012 aan:  
 

Persbericht.  
  
Burgemeester Hilde Claes van Hasselt staat mede aan het hoofd van ’s-Werelds grootste 
internationale Drugs en Afvalmaffia organisatie?  
  

De gemeente Hasselt (België) is onder leiding van 
burgemeester Hilde Claes, als voorzitter politiecollege HAZODI, 
uitgegroeid tot ’s-Werelds grootste vertakte afvalmaffia en 
drugsmaffia  organisatie, waarbij zij actief wordt geholpen door 
de volgende personen, haar partner Tony Coonen (federaal 
secretaris De Voorzorg Hasselt), Arlette Geuens (adjunct 
federaal secretaris De Voorzorg Hasselt), Bart Ceyssens 
(inspecteur Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen), Ann 
Durwael (substituut procureur des konings van Hasselt), Luc 
Kellemans (Fgp. Hasselt), Laurens Luyks (Hazodi), B. 

Beekmans (Hazodi), R. Grosemans (Fgp Hasselt), J.Bellen (Fgp Hasselt), E. Senol (Fgp Hasselt), 
M. Steensels (Fgp Hasselt), R. Montgomery (Fgp Hasselt), B. Vercruysse (Fgp Hasselt), J. 
Opdelocht (Fgp Hasselt), G. Claesen (Fgp Hasselt), J. Kuppens (Fgp Hasselt), M. Berden (Fgp 
Hasselt), G. Snellens (Fgp Hasselt).  
  
De tentakels van deze ’s-Werelds grootste vertakte afvalmaffia en drugsmaffia organisatie onder 
leiding van burgemeester Hilde Claes en enkele sp.a leden gaat zover dat zij een volledige 
dictatoriale macht heeft over de Post in het Centrum van Hasselt onder leiding van directeur John 
Antheunis en ervoor kan zorgen dat onze op 3 september 2012 verstuurde aangetekende brief met 
daarin de “Memorie van verantwoording” binnen 15 dagen na verzending door het Grondwettelijk 
Hof van België niet wordt afgehaald, om daarmee chemische genocide op miljarden 
wereldbewoners ten uitvoer te kunnen brengen. Van deze chemische genocide op miljarden 
wereldbewoners is op grond van de nog van kracht zijnde Belgische Genocidewet bij brief d.d. 9 
september 2012 strafaangifte gedaan bij verantwoordelijk federaal procureur des konings Johan 
Delmulle, Lees hier.  
  
Om te voorkomen dat onder aansturing van burgemeester Hilde Claes en haar collaborateurs 
binnen sp.a miljarden wereldbewoners worden vergiftigd met miljarden tonnen bestrijdingsmiddelen 
gif, chemtrails gif, fluoride gif, aspartaam gif, vaccinatie gif, stralings gif, cosmetica gif, etc, (zijnde 
hoog problematisch gevaarlijk afval) hebben wij hiervan op 15 september 2012 strafaangifte gedaan 
aan verantwoordelijk federaal procureur des konings Johan Delmulle, Lees hier.  
  
Ook hebben wij op 17 september 2012 daarvan een e-mailbericht laten uitgaan aan de secretaris 
van het Grondwettelijk Hof, federaal procureur des konings Johan Delmulle en aan de 
verantwoordelijk federale ministers Joëlle Milquet van Binnenlandse zaken en Annemie Turtelboom 
van Justitie, met het verzoek om onmiddellijk in te grijpen en niet te wachten totdat het voor de 11 
miljoen Belgen te laat is, Lees hier.  
  
Dit e-mailbericht van 17 september 2012 heeft ervoor gezorgd dat onze tijdig per aangetekende brief 
verstuurde “Memorie van verantwoording” (Lees hier) door de Belgische Post op 18 september 
2012 aan het Grondwettelijk Hof is uitgereikt. Het bewijs ervan vindt u hieronder in dit Persbericht 
ingelast.  
 
Z.O.Z. 
  

Een overzicht van de zending : Aangetekende zending  

Nummer zending 010541288500452621220101852399   

Stad/land vertrek  Datum in 
ontvangstname 

03-09-2012 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hilde_Claes
http://www.lokalepolitie.be/5370/organisatie/51-politiecollege.html
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/helemaal-hasselt
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/helemaal-hasselt
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-september-2012-aangifte-spies-en-europese-hof.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-september-2012-ncf-strafaangifte-van-hek-cs-federaal-procureur.pdf
https://sites.google.com/site/universalfederationback/grondwettelijk-hof-13-dagen-lang-niet-afhalen-van-ekc-en-ncf-vzw-tijdig-ingestuurde-memorie-van-verantwoording
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
https://sites.google.com/site/universalfederationback/burgemeester-hilde-claes-van-hasselt/hilde en tony.bmp?attredirects=0
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Stad/land bestemming  Naam bestemming  

Laatste Status Zending uitgereikt door bpost   

Afleveringsdatum 18-09-2012 Afleveringsuur 11:55 

Klanten referentie    

  
  
Overzicht van de status  

  Datum Tijdstip Laatste Status Plaats 

18/09/2012 11:55 Zending uitgereikt door bpost PP LIBR 
WORLDWIDE BXL  

05/09/2012 09:34 In afwachting van afhalen door de klant PP LIBR 
WORLDWIDE BXL  

04/09/2012 13:43 Zending aangeboden - bestemmeling 
afwezig - bericht gelaten 

BRUSSEL STAD MAIL  

03/09/2012 14:39 Informatie over de zending manueel 
geregistreerd aan 't loket 

HASSELT CENTRUM  

03/09/2012 14:37 Zending aangenomen in netwerk HASSELT CENTRUM  
 

 

  
Dit betekent dat op grond van de inhoud van onze verstuurde “Memorie van verantwoording” (Lees 
hier) het Belgisch Grondwettelijke Hof ons verzoekschrift (beroepschrift) van 26 juli 2012 (Lees hier 
met bijbehorende bijlagen) inhoudelijk zal moeten behandelen en het op 2 februari 1958 gesloten 
Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, en Verklaring, gedaan te ’s-Gravenhage op 
17 juni 2008 (“Nieuw Benelux-Verdrag”) zal moeten toetsen aan de Belgische Grondwet. Daarop zal 
het Belgische Grondwettelijk Hof het Benelux-Verdrag moeten vernietigen, waarmee tevens het 
Verdrag van Lissabon is vernietigd, wat inhoud dat onder meer het Europees Parlement, de 
Europese Commissie en het Europese Hof daarmee zijn opgeheven en de lidstaten hun eigen 
soevereiniteit weer terug hebben.   
      

Huidig burgemeester Hilde Claes, haar partner Tony Coonen, 
haar vader Willy Claes (lid van de geheime Bilderberg 
conferenties) en Steve Stevaert hebben hiermee in zeer ernstige 
mate de statuten van de politieke partij sp.a overtreden. Omdat 
Erik Verbeek van No Cancer Foundation sp.a lid is, zal hij vanuit 
die hoedanigheid het bestuur van de sp.a Hasselt, Zonhoven en 
Diepenbeek, bestaande uit de volgende bestuursleden:  
Rudi Vanweert, Jos Meers, Geert Hasevoets,  Sven Lieten, 
Valerie Del Re, Lut Machiels, Ronny Switten, Ingrid Lieten en 
Patrick Nulens verzoeken om Hilde Claes, haar partner Tony 
Coonen, haar vader Willy Claes en Steve Stevaert daarop als 

sp.a lid te ontslaan, waaruit een nieuwe sp.a kan ontstaan waarin genezende natuurlijke producten, 
milieu oplossende nieuwe technologieën niet meer langer worden geboycot. Daarmee wordt de 
basis gelegd voor een nieuwe economie met als gidsland België, waarin onze kinderen en 
kleinkinderen ook nog kunnen leven.  
 
Voor achtergrondinformatie lees: www.nocancerfoundation.org  
No Cancer Foundation vzw  (tel: +32/488-443073) 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. (tel: +32/484749360) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Op dit persbericht welke ik per e-mail en op papier maximaal heb verspreid (ook aan de leden van het 
spa bestuur) heb ik geen enkele reactie mogen ontvangen. Hiermee is feitelijk komen vast te staan 
dat Hilde Claes, haar partner Tony Coonen, haar vader Willy Claes en ook Steve Stevaert een vanuit 
het verleden verkregen dictatoriale macht uitoefenen op het gehele sp.a bestuur. Dit is zeer ernstig 
te noemen. 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juli-2012-rechtzaak-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juli-2012-bijlage-bij-verzoekschrift-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.senate.be/doc/const_nl.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Lissabon
http://www.hbvl.be/krantenkoppen/zoeken/ingrid-lieten.aspx?q=en_O506owzTQtP9XSXVBzgevA==&g=ingrid+lieten
http://www.nocancerfoundation.org/
https://sites.google.com/site/universalfederationback/burgemeester-hilde-claes-van-hasselt/imagesCAIYL0TG.jpg?attredirects=0
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3e grond tot ontslag 
 
Als derde grond tot ontslag vindt u hieronder ingelast het mede vanuit No Cancer Foundation, namens 
deze door Erik Verbeek, op 8 oktober 2012 verstuurde e-mailbericht aan Tony Coonen, Federaal 
secretaris De Voorzorg te Hasselt:   
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 8 oktober 2012 19:06 
Onderwerp: Heeft Tony Coonen, hoofd van De Voorzorg Limburg te Hasselt, met zijn gratis vaccinatie 
promotie tegen baarmoederhalskanker duizenden Limburgse meisjes laten misbruiken als 
proefkonijn? Wij vragen het hemzelf. 
Aan: tony.coonen@devoorzorg.be, arlette.geuens@devoorzorg.be 
 

per e-mail: tony.coonen@devoorzorg.be  
en Arlette.Geuens@devoorzorg.be   
 
Aan: Tony Coonen 
Federaal secretaris De Voorzorg  
te Hasselt; 
Tel: 011/24.99.11 
Fax: 011/23.35.62 
 
     

          
      België: 8 oktober 2012 
Betreft:  

 Heeft Tony Coonen, hoofd van De Voorzorg Limburg te Hasselt, met zijn gratis vaccinatie 
promotie tegen baarmoederhalskanker duizenden Limburgse meisjes laten misbruiken als 
proefkonijn? Wij vragen het hemzelf.  

    
      
Geachte heer Coonen  
 
Namens No Cancer Foundation te Hasselt en vanuit deze ‘vzw’ alle vertegenwoordigde Limburgse en 
Belgische meisjes die als gevolg van uw promotie het gratis Gradasil HPV-vaccin hebben ontvangen, 
willen wij u het volgende onder uw aandacht brengen: 
 
De "handel in ziekte" van de farmaceutische industrie veroorzaakt meer doden dan alle 
oorlogen van de mensheid bij elkaar. 
 

Vaccins waarvan in begin 2003 (niet toevallig) 
Solvay Pharmaceuticals bekend maakte dat ze ruim 
50 miljoen euro gaan investeren in een nieuwe 
geïntegreerde productie-eenheid voor griepvaccins. 
Dit in het Nederlandse Weesp, bij Amsterdam op de 
vestiging van Solvay Pharmaceuticals. Ook dit moest 
in Nederland plaatsvinden omdat in 1953 de vader 
van huidig minister Piet Hein Donner, zijnde André 
Donner (ARP), als lid van de Staatscommissie-Van 
Schaik vanaf 17 april 1950 tot 6 januari 1954 de 

herziening van de Grondwet van 1953 heeft voorbereid. Met deze herziening van de Grondwet heeft 
artikel 60 van de Grondwet de volgende uitbreiding gekregen: “De rechter treedt niet in beoordeling 
van de grondwettigheid van overeenkomsten”, wat betekent dat de Nederlandse Grondwet 
daarmee feitelijk werd uitgeschakeld, waardoor de productiecapaciteit voor "Influvac" zonder toetsing 
door een rechter aan de Grondwet of andere wetten aanzienlijk verhoogd werd, voldoende voor de 
Europese markt én die van andere landen. Dit om op deze wijze vaccins te kunnen produceren waarin 
men de niet werkzame stoffen ten alle tijden kan aanpassen en dus de meest schadelijke stoffen kan 
toevoegen en mensen als proefkonijnen kan gebruiken. Een helder voorbeeld is het 
veiligheidsinformatieblad van het (MSDS) Mexicaanse Griepvaccin waar wettelijk de 100% 
samenstelling op vermeld behoort te staan maar niet gebeurd. 

mailto:tony.coonen@devoorzorg.be
mailto:Arlette.Geuens@devoorzorg.be
https://sites.google.com/site/universalfederationback/burgemeester-hilde-claes-van-hasselt
https://sites.google.com/site/universalfederationback/burgemeester-hilde-claes-van-hasselt
http://www.hbvl.be/Archief/guid/solvay-bouwt-nieuwe-fabriek-voor-griepvaccin-in-weesp.aspx?artikel=89125653-58c1-40ac-84bf-076b0737dfbf
http://www.hbvl.be/Archief/guid/solvay-bouwt-nieuwe-fabriek-voor-griepvaccin-in-weesp.aspx?artikel=89125653-58c1-40ac-84bf-076b0737dfbf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Veiligheidsinformatieblad
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/een-msds-van-influenza-a-h1n1.pdf
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De Belgische markt werd eind 2005 opnieuw bevoorraad zodat het 
tekort eraan kon worden opgevangen. Dit zonder dat er ook maar 
sprake was van de Mexicaanse griep werden daarbovenop  
uitzonderlijke bijkomende risicogroepen bepaald, zoals 
beroepsfokkers en hun familieleden, personen die door hun beroep 
met levend gevogelte en levende varkens in contact komen en 
personen die belast zijn met het toezicht op trekvogels. (Niet 
toevallig 4 jaar later in maart 2009 breekt het Mexicaanse 
griepvirus uit wat behoort tot een “nieuwe” stam van het 
H1N1-varkensgriepvirus en via trekvogels versprijd word). 
Begin 2006 werd ook een contract gesloten door het Belgische 

farmaciebedrijf Solvay met de Nederlandse overheid, waarbij 
in geval van een grieppandemie 16 miljoen vaccins worden geleverd voor de hele Nederlandse 
bevolking. Als ook een contract met het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid voor de levering 
van griepvaccins. Dit contract is 298 miljoen dollar (zo'n 235 miljoen euro) waard en heeft een looptijd 
van vijf jaar (tot 2011). In eerste instantie worden nieuwe griepvaccins getest en ontwikkeld. De 
productie van de vaccins zullen in een nieuw te bouwen fabriek in de VS gebeuren waardoor 
wederom via het wetteloze Nederland een toelating verleend werd die niet aan de Grondwet van het 
land getoetst werd is waar het bedrijf is gevestigd, in dit geval Amerika. Wat allemaal gebeurde op een 
termijn van een paar maanden. (verdiepingsonderzoek vd Mexicaanse griep Philips). In april 2008 
trekt de Belgische regering nogmaals 157,5 miljoen euro uit om een voorraad griepvaccins aan te 
leggen, mocht er een pandemie uitbreken. Daarna krijgen meer dan 10 miljoen Belgen binnen de twee 
weken een inenting. Op het moment dat de Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat we te maken 
hebben met een grieppandemie, willen ze in twee weken tijd de volledige Belgische bevolking 
inenten.” In feite gaat het om twee vaccins die ruim 10 miljoen Belgen moeten krijgen. In maart 2009 
breekt de Mexicaanse griep uit en Solvay Pharmaceuticals uit Olst levert de vaccins voor de 
Mexicaanse griep en heeft dan ook de beschikking over het zogenoemde zaaivirus A/H1N1. Dat virus 
is de basis voor een vaccin tegen de Mexicaanse griep. Solvay Pharmaceuticals uit Olst, voorheen 
Philips-Duphar. 
  
 

Het parket van Hasselt (gegijzeld door Bilderbergleden, 
waaronder vrijmetselaars van de Grootloge van België) en hun 
criminele collaborateurs binnen onze gekaapte instituten, die een 
dé-populatie "agenda 21" ondersteunen, hebben in 2009 een 
offensief gestart tegen No Cancer Foundation oprichter Verbeek 
Erik. Dit nadat hij in juli 2009 op een congres in Zurich de ware 
toedracht van de valse vlag Mexicaanse griep epidemie naar 
buiten heeft gebracht (video) en de globale gedwongen massa 
vaccinatie niet kon doorgaan, mede omdat de Oostenrijkse 
onderzoekjournaliste Jane Burgermeister vanwege deze 

gebeurtenis een publiek platform kreeg en vervolgens bij de Amerikaanse FBI een aanklacht 
ingediende tegen de Verenigde Naties (VN), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en diverse 
hooggeplaatste funcionarissen, wegens 'bioterrorisme' en 'poging tot massamoord door middel van 
het nog vrij te geven vaccin tegen de Mexicaanse griep' (video). Op 24 oktober 1945 is de Verenigde 
Naties opgericht. Heden zijn daarbij 193 lidstaten aangesloten. Volgens eigen zeggen betreft de 
Verenigde Naties een intergouvernementele organisatie die samenwerkt op het gebied van het 
internationale recht, mondiale veiligheid, behoud van mensenrechten, ontwikkeling van de 
wereldeconomie en het onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Dit kan 
onmogelijk het geval zijn zolang Nederland en de Verenigde Staten lid zijn van deze Verenigde 
Naties, gezien het feit dat vanuit deze twee landen is geregeld dat na de tweede wereldoorlog de 
Nazi’s zijn doorgegaan, waardoor miljarden wereldbewoners bewust worden uitgeroeid met 
kankerverwekkend gif via bestrijdingsmiddelen als Agent Orange, superwolmanzout-CO (2Vandaag) 
en Roundup (genetsche manipulatie), Xentari-WG, Chemtrails, geneesmiddelen, vaccins, cosmetica 
producten. No Cancer Foundation en het Ecologisch Kennis Centrum B.V. hebben hierover een 
rechtszaak aanhangig gemaakt bij het Belgische Grondwettelijke Hof, welke daar in behandeling is 
genomen onder rolnummer: 5464. Wij verwijzen u hierbij dan ook naar de inhoud van onze bij brief 
d.d. 3 oktober 2012 aan het Grondwettelijk Hof verstuurde aanvullende Memorie, welke daar op 
4 oktober 2012 is ontvangen.  
  

http://www.hbvl.be/Archief/guid/belgie-volgende-week-opnieuw-bevoorraad-met-griepvaccins.aspx?artikel=0dc5cb15-bca0-43f5-9818-a685681de378
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mexicaanse_griep
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mexicaanse_griep
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mexicaanse_griep
http://www.hbvl.be/Archief/guid/solvay-ondertekent-contract-met-nederland-voor-vaccin-grieppandemie.aspx?artikel=a32f523d-3b5e-4705-9eb2-9de1c4cb5e9b
http://www.hbvl.be/Archief/guid/solvay-gaat-griepvaccins-leveren-aan-vs.aspx?artikel=8ee69ee7-09a2-48ee-9844-5ca01b6ace9a
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/zeer-hoge-urgentie-omdat-er-sprake-is-van-een-misdrijf-waaruit.pdf
http://www.gva.be/nieuws/binnenland/belgie-verwacht-20-000-doden-bij-grieppandemie.aspx
http://www.gva.be/nieuws/binnenland/belgie-verwacht-20-000-doden-bij-grieppandemie.aspx
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mexicaanse_griep
http://www.sallandzakelijk.nl/Archief%202009.htm
http://www.sallandzakelijk.nl/Archief%202009.htm
http://www.rtvoost.nl/nieuws/?nid=98024&t=news&id=51208&px_feedsPage=124
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/vrijmetselaarsloges
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/vrijmetselaarsloges
https://www.youtube.com/watch?v=jkG1VqL0Xjk&feature=player_embedded
http://www.blikopnieuws.nl/bericht/99887/Aanklacht_tegen_VN_wegens_griepvaccin_tegen_Mexicaanse_griep.html
http://www.blikopnieuws.nl/bericht/99887/Aanklacht_tegen_VN_wegens_griepvaccin_tegen_Mexicaanse_griep.html
https://www.youtube.com/watch?v=ebcG_WcsezY&feature=player_embedded
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Naties
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Naties
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-oktober-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-oktober-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.dioxinnz.com/about-exposure-1963.html
http://libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
https://sites.google.com/site/ncfactueel/welke-rol-speelt-het-f-a-g-g
http://www.mstsnl.net/video/ing-ad-van-rooij-over-de-philips-cultuur.wmv
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/ncf-betrapt-de-provincie-limburg-op-massavergiftiging
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/vliegtuigen-besproeien-burgers
https://sites.google.com/site/ncfactueel/chemotherapie
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/zeer-hoge-urgentie-omdat-er-sprake-is-van-een-misdrijf-waaruit.pdf
http://www.humo.be/humo-archief/31776/hoe-ongezond-zijn-verzorgingsproducten
http://www.humo.be/humo-archief/31776/hoe-ongezond-zijn-verzorgingsproducten
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-oktober-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-oktober-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/tweede-kamer-in-nederland-compleet-gevuld-met-nazi-s/untitledgg.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/tweede-kamer-in-nederland-compleet-gevuld-met-nazi-s/vn.gif?attredirects=0
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De Poolse regering was op de hoogte en weigerde zijn 
burgers in te enten (video) waarvoor de gehele regering in 
een "vliegtuigcrach" vermoord werd (video). Europees 
erkend veiligheidsdeskundige A.M.L. van Rooij gebruikte 
zijn deskundigheid om de omstreden vaccinaties via 
Philips en verantwoordelijk minister Piet Hein Donner 
(thans: vice-president van de Raad van State) te stoppen 
(verdiepingsonderzoek vd Mexicaanse griep Philips) met 
alle gevolgen van dien. Ook Verbeek Erik kreeg 
vervolgens met bedreigingen te maken met grote 
middelen vanuit het military industrial complex (Bilderberg) 
en werd vervolgens zowel financieel als moreel onderuit 
gehaald door alle inkomsten af te nemen en hem d.m.v. 
overheidscorruptie in zowel drug als moord delicten te 
betrekken waar Verbeek niets mee te maken heeft. Dit om 
hem vervolgens voor eeuwig achter tralies te krijgen en 
het zwijgen op te leggen. Wat gebeurde met de 
medewerking van corruptie binnen de Limburgse en 
Nederlandse politie en justitie als ook socialisten 
waaronder Bilderberg lid en ex Sg. N.A.T.O Willy Claes, 
zijn dochter Burgemeester Hilde Claes en haar man Tony 
Coonen Federaal Secretaris, Voorzorg Limburg. (video) 
die samen met de Limburgse Jo Vandeurzen (Vlaams 
minister welzijn) ondanks voor meer vaccinaties pleit en 

alle burgers wil laten inenten. Dit ondanks de wetenschap dat het Gardasil vaccin illegaal is, vandaar 
onze sommatie op 22 september 2010 aan alle vertegenwoordigers van de Europes Unie in het 
CHMP om de MSDS (samenstelling) van Gardasil-vaccin vrij te geven? De regering van België, de 
Europese Commissie en zelfs de toelatingshouder van dit Gardasil-vaccin, Patrick Dhont MD, Medical 
Affairs Manager van Sanofi Pasteur MSD weten niet welke chemische stoffen in dit vaccin zitten en 
dus illegaal is. Dit omdat zij allen niet in het bezit zijn van het veiligheidsinformatieblad (MSDS) die 
onlosmakelijk zit verbonden aan deze gevaarlijke stof. Ondanks deze wetenschap wordt het gebruik 
ervan op kosten van de overheid (Belgische belastingbetaler) door de Provincie Limburg en Tony 
Coonen dringend aangeraden. 
  
Voor meer achtergrondinformatie lees de volgende link met deeplinks aan feitelijke onderbouwing: 
 
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/tweede-kamer-in-nederland-compleet-gevuld-met-nazi-
s  
 
Naar aanleiding daarvan verzoeken wij u ons de 100% samenstelling van het Gardasil HPV-vaccin, 
voorzien van CAS-nummers, EINECS-nummers of VN-nummers (waartoe in verband met het vervoer 
ervan over de weg en gebruik ervan door GGZ-artsen of verpleegkundig personeel op grond van de 
Welzijnswet en ARAB wettelijk verplicht bent) vóór uiterlijk 11 oktober 2012 aan ondergetekende te 
laten toekomen, zo niet dan hebben wij daarmee feitelijk bewezen dat u met misbruik van Belgisch 
gemeenschapsgeld duizenden Limburgse kinderen heeft laten gebruiken als proefkonijn, waarbij de 
Belgische wetgeving in zeer ernstige mate is overtreden. In dat geval zal tegen u persoonlijk als wel 
tegen uw werkgever de Sosialistische Mutaliteiten hiervan strafaangifte worden gedaan bij de federaal 
procureur des konings Johan Delmulle. Als onderbouwing van die strafaangifte zal een kopie van dit 
verzoekschrift worden overlegd.  
 
In afwachting van de hierboven verzochte gegevens vóór uiterlijk 11 oktober 2012, verblijven wij; 
 
Hoogachtend,  
 
No Cancer Foundation vzw 
Namens deze:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=34HZ5JBQt0E
https://www.youtube.com/watch?v=FEx7HL4H5yk
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.sdnl.nl/ekc-sommatie-gezondheidsraad.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/zeer-hoge-urgentie-omdat-er-sprake-is-van-een-misdrijf-waaruit.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8y06NSBBRtY
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/veroorzakers-kanker-explosie-gaan-vrijuit-en-krijgen-belgische-overheidssteun
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-september-2012-ncf-strafaangifte-van-hek-cs-federaal-procureur.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-juni-2012-sommatiebrief-aan-fgp-hasselt-op-de-locht.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-juni-2012-sommatiebrief-aan-fgp-hasselt-op-de-locht.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=F4MfW-fCa9o&feature=player_embedded
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/vaccins-wettelijk-verboden
http://www.tvl.be/nl/2012-04-22/vandeurzen-pleit-voor-meer-vaccinaties/
https://sites.google.com/site/universalfederationback/22-09-10-het-lot-van-alle-met-het-gardasil-vaccin-te-injecteren-meisjes-van-12-tot-18-jaar-binnen-de-europese-unie-is-in-handen-van-een-27-tal-ambtenaren-een-per-land-in-belgie-is-dat-pieter-neels-van-het-fagg
https://sites.google.com/site/universalfederationback/01-09-10-geachte-minister-laurette-onkelinx-gardasil-vaccin-tegen-baarmoederhalskanker-is-wettelijk-verboden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Veiligheidsinformatieblad
https://sites.google.com/site/universalfederationback/geachte-mevrouw-adriaans
https://sites.google.com/site/universalfederationback/geachte-mevrouw-adriaans
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/tweede-kamer-in-nederland-compleet-gevuld-met-nazi-s
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/tweede-kamer-in-nederland-compleet-gevuld-met-nazi-s
https://sites.google.com/site/universalfederationback/burgemeester-hilde-claes-van-hasselt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Socialistische_Mutualiteiten
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/de-belgische-koning-leopold-iii/handtekening Verbeek Erik.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/tweede-kamer-in-nederland-compleet-gevuld-met-nazi-s/SBH22312050714230.jpg?attredirects=0
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Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze  
 

 
 
Ing. A.M.L. van Rooij 
Europees Erkend Safety Manager. 
 
No Cancer Foundation vzw  (tel: +32/488-443073) 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. (tel: +32/484749360) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Op dit verzoekschrift heeft Tony Coonen als verantwoordelijk federaal secretaris van De Voorzorg te 
Hasselt niet gereageerd, waarmee hij impliciet heeft bevestigd dat hij de Limburgse meisjes met zijn 
promotie tot het gratis laten vaccineren met het Gardasil HPV-vaccin door de farmaceutische industrie 
heeft laten misbruiken als proefkonijn, en daarbij heeft gehandeld in strijd met de Welzijnswet, de 
ARAB en de wetgeving die betrekking heeft op het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. 
 

4e grond tot ontslag 
 
Als vierde grond tot ontslag vindt u hieronder ingelast het mede vanuit No Cancer Foundation, 
namens deze door Erik Verbeek, op 9 oktober 2012 verstuurde e-mailbericht aan Luc Asselman als 
Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.  

   
per e-mail: ocmw@ocmw-merchtem.be    
 
Aan: Luc Asselman  
als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vlaamse 
Maatschappij voor Watervoorziening.  
maar ook als voorzitter van de OCMW in Merchtem  
Mieregemstraat 60/A 
1785 Merchtem  (tel: 052/37.10.53)  
     

  
       België: 9 oktober 2012 
 
Betreft 

 Voormalig Nederlands secretaris-generaal Johan de Leeuw (CDA) van het ministerie van 
SZW verleent aan Belgisch bedrijf SOLVAY CHEMIE B.V. vergunning om het drinkwater te 
vergiftigen met kankerverwekkende stoffen als arseenzuur, chroomtrioxide (Chroom VI), 
Cyanide, etc. Is Luc Asselman, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vlaamse 
Maatschappij voor Watervoorziening daarvan op de hoogte? Wij vragen het aan hemzelf.  

    
 
Geachte heer Asselman,  
 
Namens No Cancer Foundation te Hasselt en vanuit deze ‘vzw’ alle Belgen, willen wij u het volgende 
onder uw aandacht brengen: 
 
Nederland en met name de familie Donner, te weten: Jan Donner, André Donner en Piet Hein Donner 
(thans: vice-president van Nederlandse Raad van State) zijn (met de hulp van o.a. burgemeester 
Peter Maas van Sint-Oedenrode en Tony Coonen van De Voorzorg te Hasselt) verantwoordelijk voor 
chemische genocide op 11 miljoen Belgen en mede vanuit België (lees Philips onderzoekrapport) op 
miljarden wereldbewoners. Voor bewijs lees in de volgende ‘link’ onze hieronder ingelaste 
aanvullende memorie d.d. 3 oktober 2012 aan het Belgisch Grondwettelijk Hof (rolnummer: 5464) met 
deeplinks aan feitelijke en wettelijke onderbouwing.  

http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
mailto:ocmw@ocmw-merchtem.be
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GUD3JF6A7
http://www.vmw.be/nl/content/1962/centrale-bestuursorganen.html
http://www.ocmw-merchtem.be/content/bestuur
http://www.europa-nu.nl/id/vg09llj6bbt8/j_jan_donner
http://www.europa-nu.nl/id/vge7dtppsefs/a_m_andre_donner
http://www.europa-nu.nl/id/vg9fgopqa1o0/j_p_h_piet_hein_donner
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-benw-sint-oedenrode-einde-dwangsom-10-maart-2011.pdf
https://sites.google.com/site/universalfederationback/tony-coonen-hoofd-van-de-voorzorg-limburg-te-hasselt
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/productie-3-bij-klacht-tegen-advocaat-mr-aab-gaalman-30-8-09.pdf
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/de-belgische-koning-leopold-iii/handtekening ad van rooij.png?attredirects=0
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-oktober-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-
belgie.pdf  
 
Voor bewijs lees ook de sollicitatie van Ad van Rooij naar vice-president van de Nederlandse Raad 
van State in het Echte Nieuws (http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php) en bekijk met name 
de vier video’s. 
 
Van 1940 tot 1944 was Paul Henri Spaak minister van Buitenlandse Zaken onder Regering-Pierlot in 
Londen (een regering die wettelijk niet bestond want staatshoofd Leopold III zat gevangen in België). 
Als illegaal minister van Buitenlandse Zaken, Informatie en Propaganda werkte hij daar zeer nauw 
samen met een zekere baron B.Ph van Harinxma thoe Slooten.  
 

Deze baron mr. B.Ph. Baron van Harinxma thoe Slooten was in Londen lid van het “London 
Committee of the Netherland Red Cross Society”, een stichting die op 16 september 1940 door 
Prinses Juliana en jonkheer van Lidth de Jeude is opgericht en welke op 17 april 1946 is opgeheven.  

Op 3 februari 1958 werd het “Benelux-verdrag” van kracht en ondertekend door: 

 Achille Van Acker, Eerste Minister, en Victor Joseph Larock minister van Buitenlandse Zaken 
namens België (volgens de officiële gegevens op internet was Paul-Henri Spaak terwijl hij 
secretaris-generaal van de NAVO was ook nog steeds minister van Buitenlandse Zaken);  

 Willem Drees, Minister-President, en Joseph Luns minister van Buitenlandse Zaken namens 
Nederland. 

 Joseph Bech, Minister-President, en minister van Buitenlandse Zaken namens Luxemburg.  

De politieke partijen die zich met het ondertekenen van dit verdrag hebben gebonden zijn:  
- in België, de Socialisten (BSP en PSB), want Achille Van Acker en Victor Joseph Larock 

evenals Paul-Henri Spaak als Secretaris-Generaal van de NAVO waren allemaal lid van de 
Belgische Socialistische partij;  

- in Luxemburg, de Christelijk Sociale Volkspartij, want Joseph Bech was toen Minister- 
President en Minister van Buitenlandse Zaken van Luxemburg; 

- in Nederland, de Socialisten (PvdA) en de Katholieken Katholieke Volkspartij (thans: 
CDA), want Joseph Luns was toen verantwoordelijk minister van Buitenlandse Zaken van 
Nederland;  

 
Dit “Benelux-Verdrag” is ondertekend door Nederland, België en Luxemburg, met de voorkennis dat 
het is gebaseerd op het op 5 september 1944 te Londen door Paul-Henri Spaak namens België en 
Luxemburg en door Mr. B.Ph. Baron van Harinxma thoe Slooten namens Nederland valselijk 
opgemaakte Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst, zonder het te hebben laten 
toetsen aan de Belgische Grondwet door het Belgische Grondwettelijk Hof,      waarmee België en 
Luxemburg vanaf dat moment onderdeel zijn geworden van het vanuit Nederland voortgezette Nazi-
Duitsland onder leiding van de opvolgende Nederlandse Staatshoofden Wilhelmina, Juliana en 
Beatrix. Daarmee is groen licht gegeven voor het vrij vervoer en vrij dumpen van hoog problematisch 
gevaarlijk afval in Belgische grindgaten, zandafgravingen, cementovens, groene stroom centrales 
(Machiels) en ook in Belgisch spaanplaat (Unilin), cement, beton, stenen maar ook op Belgisch 
groenten en fruit (loonwerkbedrijven), via sproeivliegtuigen vanuit de lucht (NAVO), in vaccins, in 
cosmetica producten, medicijnen en zelf rechtstreeks in ons drinkwater (Solvay Chemicals 
International SA).  
 
Met het ondertekenen van dit “Benelux-Verdrag” is tevens groen licht gegeven om vanuit de Benelux 
met de hulp van de Verenigde Naties en de NATO geheel de wereld te vergiftigen met miljarden 
kilogrammen kankerverwekkend hoog problematisch gevaarlijk afval afkomstig van multinationale 
bedrijven als Philips, Billiton, SHELL, Unilever, AKZO, DSM, Dupont de Nemours, Hoechst, 
Hoogovens, Dow Chemical, Machiels, Essers, Unilin, Solvay, etc. onder de dekmantels van,  
ecologisch, milieuvriendelijk, biomassa, groene stroom, duurzaam, CO2-reductie, KOMO-keur, KEMA-
Keur, milieubeton, secundaire brandstof, hergebruik, Rio de Janeiro protocol en Kyoto-protocol, 
agenda 21, etc. met miljarden euro’s aan overheidssubsidie (gemeenschapsgeld). Deze al vanaf 1958 
massaal ingezette vergiftiging vanuit de Benelux heeft na 54 jaar wereldwijd zodanig ernstige vormen 
aangenomen, dat ook als nu daarmee onmiddellijk wordt gestopt, als gevolg daarvan miljarden 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-oktober-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-oktober-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paul-Henri_Spaak
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Pierlot_in_Londen
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wereldbewoners daardoor eerder zullen overlijden aan kanker of andere ernstige vergiftigingsziekten 
wat met hun eigen belastinggeld is betaald.  
 
Koning Leopold III is gedurende de Tweede Wereldoorlog juist in België gebleven om dit te 
voorkomen. Hij voelde dit aankomen en heeft daarom in januari 1944 een "politiek testament" 
geschreven, dat gepubliceerd moest worden in het geval hij niet in België zou zijn als de geallieerde 
troepen het land zouden bevrijden (zelf schreef hij "bezetten"). In het testament eiste hij excuses van 
de regering in ballingschap voor de gebeurtenissen van 1940 en verwierp hij de verdragen die zij in 
Londen gesloten had. Op 16 juli 1951 tekende Leopold III zijn troonsafstand, en de volgende dag 
werd Boudewijn beëdigd als vijfde koning der Belgen.  
 
Hiermee heeft Belgisch Staatshoofd koning Leopold III in zijn in januari 1944 achtergelaten "politiek 
testament" de verdragen die in Londen zijn gesloten verworpen en daarmee ook de door Paul-Henri 
Spaak namens België en Luxemburg valselijk ondertekende Nederlands-Belgische-Luxemburgse 
Douane-overeenkomst. Het Belgische Grondwettelijke Hof dient aan deze beslissing van Koning 
Leopold III dan ook uitvoering te geven en het Benelux-Verdrag daarop te vernietigen. Daarmee is 
tevens het Verdrag van Lissabon (Europese Grondwet) vernietigd omdat in artikel 350 van dat verdrag 
staat geschreven dat het Benelux-Verdrag tussen Nederland, België en Luxemburg geen beletsel 
vormt. 
 
Door toedoen van Paul Henri Spaak wordt vanaf 3 februari 1958 België aangestuurd door het 
volgende vanuit Nederland voortgezette Nazi-Regime 
 
Voor de Tweede Wereldoorlog:  
 
Jan Donner was vanaf 8 maart 1926 tot 26 mei 1933 minister van justitie 
 
Jan Donner was vanaf 31 juli 1933 tot 13 maart 1944 raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden. 
Hij nam op 13 maart 1944 ontslag als raadsheer, zonder afstand te nemen van het beleid van de 
Hoge Raad tijdens de bezetting, waarna hij na de bezetting op 5 mei 1945 weer kon terugkeren als 
raadsheer bij de Hoge Raad voor de voortzetting van het Hitler-Kabinet onder aansturing vanuit de 
geheime Bilderberg Conferenties. In deze periode zijn de volgende gegevens van belang:  

- vanaf 1933 nam Hitler de macht in Duitsland; 
- in 1933 werd Prins Bernhard lid van de Sturmabteilung (SA), van de NSDAP en eveneens van de 

Reiter-SS; 
- in 1935 gaat Prins Bernhard werken bij het chemiebedrijf IG Farben    
- in 1936 ontmoette prinses Juliana voor het eerst Prins Bernhard tijdens een skivakantie in het 

Duitse Garmisch-Partenkirchen. De relatie was al eerder tijdens een geheime ontmoeting in 
Amsterdam gearrangeerd; 

- vanaf 3 december 1936 luitenant-ter-zee à la suite eerste klasse en kapitein à la suite Koninklijke 
Landmacht;  

- op 6 januari 1937 wordt aan Prins Bernhard de titel Prins der Nederlanden met het predicaat 
Koninklijke Hoogheid toegekend; 

- op 7 januari 1937 treedt Prins Bernhard in het huwelijk met prinses Juliana; 
- van 6 januari 1937 tot 30 april 1980 lid van de Raad van State en dus ook tijdens de Tweede 

Wereldoorlog onder het Hitler-Kabinet (was gelijktijdig van 1954 tot september 1976 voorzitter 
van de geheime Bilderberg conferenties);  

- op 12 en 13 mei 1940 begeleide koningin Wilhelmina en zijn gezin bij hun overtocht naar 
Engeland. Dit met de voorkennis dat ingevolge artikel 21 van de Nederlandse Grondwet de 
Nederlandse regering daarmee zichzelf heeft opgeheven en Nederland onderdeel van Duitsland 
is geworden wat werd aangestuurd vanuit het Hitler-Kabinet;   

 
Niemand beter als Jan Donner was dan ook op de hoogte van het feit dat door het vluchten van de  
Nederlandse regering en staatshoofd Koningin Wilhelmina naar Londen ingevolge artikel 21 van de 
Nederlandse Grondwet de Nederlandse regering zichzelf daarmee vanaf 13 mei 1940 heeft 
opgeheven en Nederland onderdeel van Duitsland is geworden wat werd aangestuurd vanuit het 
Hitler-Kabinet. Seyss-Inquart kon op die manier als Rijksstadhouder de plaats van Wilhelmina 
overnemen. Dat er sprake was van opzet werd bevestigd met het feit dat diezelfde dag nog de Britse 
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken bezoek kreeg van de Franse ambassadeur die hem vertelde 
dat de Franse regering erg verontrust was door de brief die Koningin Wilhelmina naar de Franse 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Leopold_III_van_Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/de-belgische-koning-leopold-iii
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/de-belgische-koning-leopold-iii
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/tweede-kamer-in-nederland-compleet-gevuld-met-nazi-s
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leopold_III_van_Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leopold_III_van_Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paul-Henri_Spaak
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paul-Henri_Spaak
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leopold_III_van_Belgi%C3%AB
http://www.benelux.int/nl/bnl/bnl_nieuwVerdrag.asp
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paul-Henri_Spaak
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/tweede-kamer-in-nederland-compleet-gevuld-met-nazi-s
http://www.europa-nu.nl/id/vg09llj6bbt8/j_jan_donner
http://www.europa-nu.nl/id/vg09llj6bbt8/j_jan_donner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechter
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoge_Raad_der_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Hitler
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bilderbergconferentie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bernhard_van_Lippe-Biesterfeld
http://www.europa-nu.nl/id/vg9fgopuygzm/prins_bernhard_bernhard_leopold_frederik
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sturmabteilung
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaalsocialistische_Duitse_Arbeiderspartij
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bernhard_van_Lippe-Biesterfeld
http://nl.wikipedia.org/wiki/IG_Farben
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bernhard_van_Lippe-Biesterfeld
http://nl.wikipedia.org/wiki/Juliana_der_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Garmisch-Partenkirchen_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
http://www.europa-nu.nl/id/vg9fgopuygzm/prins_bernhard_bernhard_leopold_frederik
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bernhard_van_Lippe-Biesterfeld
http://nl.wikipedia.org/wiki/Predicaat_(titel)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Hoogheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bernhard_van_Lippe-Biesterfeld
http://www.europa-nu.nl/id/vg9fgopuygzm/prins_bernhard_bernhard_leopold_frederik
http://nl.wikipedia.org/wiki/Raad_van_State_(Nederland)
http://www.europa-nu.nl/id/vg9fgopuygzm/prins_bernhard_bernhard_leopold_frederik
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelmina_der_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arthur_Seyss-Inquart


12 
 

President had gezonden. Volgens de ambassadeur bleek uit Wilhelmina's schrijven dat de 
Nederlandse regering wellicht van plan was om met de Duitsers te gaan onderhandelen. Dit des te 
meer zes dagen daarvoor, op 8 mei 1940, de Nederlandse pers nog uit de mond van prinses Juliana 
had vernomen dat het Huis van Orange zijn post nooit verlaat (bron: Gerard's WOII blog).    

 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog:  
 
Door de onwettige 'zetelverplaatsing' naar Engeland kreeg Nederland dus naast een militaire bezetting 
tevens een Duits burgerlijk bestuur onder Seyss-Inquart dat extra noodlottig is geworden voor het 
joodse deel van de Nederlandse bevolking. In België en Denemarken - waar de vorsten wel op hun 
post zijn gebleven - heeft het overgrote deel van de joden de oorlog overleefd. In België was dit 90% 
van de Belgische- en 60% van de buitenlandse joden (meest afkomstig uit Duitsland en Centraal 
Europa). Mede door toedoen van de Deense koning heeft in Denemarken zelfs 99% van de joden de 
oorlog overleefd. Dit in tegenstelling tot Nederland, waar maar 20% van de joden de oorlog heeft 
overleefd. België en Denemarken kenden dan ook geen 'Westerbork'. (Bronnen: I. Gutman, 
'Encyclopedia of the Holocaust' en Nanda van der Zee, De Groene Amsterdammer, 14 mei 1997.) 
(bron: Gerard's WOII blog)  
 
Op 18 mei 1940 bracht Adolf Hitler decreet no. 1 uit over de regeringsbevoegdheden in Nederland.  
 
Op 25 mei 1940 laat Rijkscommissaris Seyss-Inquart voor het bezette Nederlandsche gebied aan het 
Nederlandsche volk een oproep uitgaan dat hij met intrede van den dag het hoogste regeringsgezag 
in het civiele ressort in Nederland heeft overgenomen. Bij verordening van 29 mei 1940 heeft 
Rijkscommissaris Seyss-Inquart alle bevoegdheden in Nederland, die door de Grondwet en de wetten 
aan de koning en de regering zijn toegekend, overgenomen. 
 
Rijkscommissaris Seyss-Inquart benoemt en ontslaat: 

1. de leden van den Hoge Raad; 
2. de procureur-generaal en de advocaten-generaal bij den Hoge Raad; 
3. de presidenten der Gerechtshoven; 
4. de procureurs-generaal bij de Gerechtshoven.  
5. De overige rechterlijke ambtenaren worden benoemd en ontslagen door den secretaris-

generaal van justitie (thans Joris Demmink), tenzij de rijkscommissaris de benoeming 
of het ontslag aan zich houdt 

 
Op 5 juni 1940 maakt Rijkscommissaris Seyss-Inquart in overeenstemming met het decreet van Hilter 
en zijn verordening de volgende benoemingen bekend:  

1. voor Bestuur en Justitie, Dr. Friedrich Wimmer; 
2. voor Openbare Veiligheid, SS-Brigadeführer Hanns Rauter (Hoogere SS- en Politieleider); 
3. voor Financiën en Economische Zaken, Dr. Hans Fischboeck; 
4. voor Bijzondere Aangelegenheden, Reichsamtsleiter Fritz Schmidt. 
5. tot Vertegenwoordiger van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken, Gezant Otto Bene; 
6. tot Gevolmachtigde voor de Nederlandsche Bank den Ministerialdirektor voor bijzondere 

aangelegenheden, Staatsrat H.C.H. Wohlthat. 
7. tot chef van de Hoofdafdeling op het bureau van den Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, Ministerialrat Dr. Hans Piesbergen. 
 
Achtergrond: Het bezette Nederland werd in mei 1940 onderworpen aan een Duits burgerbestuur 
onder leiding van Reichskommissar für die besetzten Niederlande (rijkscommissaris voor het bezette 
Nederland) Arthur Seyss-Inquart. Rauter was als HSSPF ondergeschikt aan Himmler, maar 
tegelijkertijd was hij als Generalkommissar für das Sicherheitswesen (commissaris-generaal voor 
veiligheid) de ondergeschikte van Seyss-Inquart.  
 
De bovenbouw van de Nederlandse regering (centrale macht) werd daarmee gevormd door:  

1. rijkscommissaris Seyss-Inquart 
2. de vier commissarissen generaal: Dr. Friedrich Wimmer (bestuur en justitie), Hanns Rauter 

(voor Openbare Veiligheid den SS-Brigadeführer), Dr. Hans Fischboeck (Financiën en 
Economische Zaken), Fritz Schmidt (Bijzondere Aangelegenheden den Reichsamtsleiter) 
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3. de gevolmachtigden van den rijkscommissaris voor de provinciën: de commissarissen der  
koningin tijdens de Tweede Wereldoorlog al dan niet voorzien van een speciale 
gevolmachtigde commissaris, zoals Kreisleiter Schmidt dat was in Limburg. 

4. de vertegenwoordiger van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken Otto Bene 
5. de Duitse gevolmachtigde voor de Nederlandse Bank Dr. Hans Piesbergen.       

 
Vanaf dit moment benoemt en ontslaat de rijkscommissaris:  

1. de leden van den hoogen raad (de Hoge Raad);  
2. den procureur-generaal en de advocaten-generaal bij den hoogen raad (de Hoge Raad); 
3. de presidenten der gerechtshoven;  
4. de procureurs-generaal bij de gerechtshoven. 

De overige rechterlijke ambtenaren worden benoemd en ontslagen door den secretaris-generaal van 
justitie, tenzij de rijkscommissaris de benoeming of het ontslag aan zich houdt. (bron: Staatsrecht 
sedert 10 mei 1940, bibliotheek Gemeente Amsterdam 24 augustus 1946). Hiermee heeft de 
secretaris-generaal van justitie een dictatoriale macht over alle rechtelijke ambtenaren.  
 
Dit geeft een verklaring voor het feit dat huidig secretaris-generaal Joris Demmink (VVD) door huidig 
verantwoordelijk minister Ivo Opstelten (VVD) van Veiligheid en Justitie niet uit zijn functie kan worden 
ontzet en ook niet strafrechtelijk kan worden vervolgd voor het misbruik van minderjarige kinderen 
waarvan vele bewijzen zijn (bron: boek ‘De Demmink doofpot’). 
Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart heeft aan de secretarissen-generaal van de verschillende 
departementen onder meer de volgende gedelegeerde bevoegdheden gegeven: 

- dat ze mogen sub-delegeren aan anderen; 
- dat ze rechtsvoorschriften in de vorm van ‘besluit’ of ‘beschikking’ mogen uitvaardigen; 
- dat ze de Nederlandse wet kunnen wijzigen, aanvullen of buiten werking stellen en van de 

grondwet kunnen afwijken;  
Daarmee hebben de secretarissen-generaal van de verschillende departementen een dictatoriale 
macht verkregen (bron: Staatsrecht sedert 10 mei 1940, bibliotheek Gemeente Amsterdam 24 
augustus 1946).  
 
Provinciaal Recht: is op 1 september 1941 in werking getreden.  
Vanaf dit moment zijn de beginselen van het nieuwe provinciaal recht: 

1. dat de Commissaris der provincie de wetgevende en de uitvoerende macht heeft; 
2. dat de Commissaris der provincie de aanwijzingen van het centrale gezag moet opvlogen; 

De provincie is daarmee nog slechts een administratief onderdeel van de Staat (bron: Staatsrecht 
sedert 10 mei 1940, bibliotheek Gemeente Amsterdam 24 augustus 1946).  
         
Gemeenterecht: is op 1 september 1941 in werking getreden.  
Vanaf dit moment zijn de beginselen van het nieuwe gemeenterecht: 

1. dat de gehele bestuursmacht der gemeente in handen van één persoon, zijnde de 
burgemeester, is gelegd; dat de raad en het college van burgemeester en wethouders zijn 
uitgeschakeld en dat de burgemeester alleen de regelende en uitvoerende macht in de 
gemeente heeft. Hieruit volgt dat de burgemeester alléén verantwoordelijk is voor het door 
hem gevoerde bestuursbeleid. 

2. dat de gemeente slechts een administratief onderdeel is van de Staat. De gemeente kan zich 
tegenover hogere organen (de provincie, het rijk) niet meer beroepen op haar zelfstandigheid, 
doch is gebonden aan de aanwijzingen van de hogere organen. Met andere woorden: het is 
gedaan met de z.g. autonomie der gemeente. 

De gemeente is daarmee nog slechts een administratief onderdeel van de Staat dat onder toezicht 
staat van de Commissaris der provincie en het rijk (bron: Staatsrecht sedert 10 mei 1940, bibliotheek 
Gemeente Amsterdam 24 augustus 1946 
 
Welke eed (belofte) leggen de rechterlijke ambtenaren af? 
De rechterlijke ambtenaren zweren (beloven), dat zij het in het bezette Nederlandsche gebied 
geldende recht getrouw zullen toepassen en naleven. Daarom heeft de Hoge Raad van het 
voortgezette Hitler-kabinet vanuit de geheime Bilderberg conferenties met haar Pikmeer arresten op 
23 april 1996 en 6 januari 1998 ambtenaren strafrechtelijk immuun en daarmee boven de wet 
verklaard. 
 
Hoe staat het met de beide kamers der staten-generaal? 
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Verkiezingen voor de kamers worden niet meer gehouden. De kamers zijn niet afgeschaft, doch haar 
werkzaamheden blijven tot nader order rusten. De leden der staten-generaal zijn van de 
verplichtingen ontheven, die uit het lidmaatschap voortvloeien. De uit het lidmaatschap 
voortspruitende bevoegdheden en aanspraken komen hun niet meer toe. Om die reden heeft 
Wilhelmina (die geen koningin meer was) op 24 juni 1945 de minister-president en de ministers in het 
eerste naoorlogse kabinet ‘Schermerhom-Drees’ zelf benoemd. Als het eerste kabinet na de Tweede 
Wereldoorlog niet democratisch is gekozen maar is benoemd door Wilhelmina (die geen koningin 
meer was) dan zijn daarmee alle opvolgende kabinetten per definitie niet democratisch gekozen en 
zijn alle kabinetten daarna (vanaf kabinet Beel I) niet bestaande kabinetten die uitvoering hebben 
gegeven aan het voorgezette Hitler-Kabinet vanuit voormalig Nederlands Grondgebied.     
(bron: Staatsrecht sedert 10 mei 1940, bibliotheek Gemeente Amsterdam 24 augustus 1946) 
 
Na de Tweede Wereldoorlog:  

Op 5 mei 1945 wordt in Nederland gevierd dat Duitsland op 5 mei capituleerde in West-Nederland. Op 
die datum zou in Hotel De Wereld te Wageningen de capitulatie zijn getekend tussen de Duitse 
generaal Johannes Blaskowitz en de Canadese generaal Charles Foulkes, in het bijzijn van Prins 
Bernhard. De overeenkomst werd op 6 mei getekend in de naast Hotel de Wereld gelegen Aula van 
de toenmalige Landbouwhogeschool. Prins Bernhard was daarbij niet aanwezig. De akte zelf, 
aanwezig in het Gemeentearchief Wageningen, is gedateerd Wageningen 5 mei 1945.  

In werkelijkheid betrof het slechts een overeenkomst over de technische uitwerking voor Duitse 
troepen in Nederland van de capitulatie op 4 mei van Duitse troepen in noordwest-Europa. (bron: 
Wikipedia). Hiermee is het bewijs geleverd dat door toedoen van Prins Bernhard niemand namens het 
Nederlands Staatshoofd en/of Regering de capitulatie van Duitsland (het Hitler-kabinet) heeft 
ondertekend en ook niemand bij de ondertekening door de niet gemachtigde Duitse generaal 
Johannes Blaskowitz en de Canadese generaal Charles Foulkes aanwezig is geweest.   
Grondwettelijk betekent dit dat Nederland vanaf 5 mei 1945 volwaardig onderdeel uitmaakt van 
Duitsland. Nu ondertekening ervan niet heeft plaatsgevonden betekent dat Nederland vanaf 18 
mei 1940 Grondwettelijk niet meer bestaat en de bezetting vanuit het Hitler-kabinet op het 
voormalige grondgebied van Nederland na 5 mei 1945 is doorgegaan. 

Op 6 mei 1945 om 18:00 uur stemde opperbevelhebber generaal Dwight D. Eisenhower namens de 
geallieerde strijdkrachten in met een complete onvoorwaardelijke overgave. Dit met de wetenschap 
dat het Hitler-kabinet vanuit Nederland onder aansturing van de opvolgende Nederlandse 
Staatshoofden Wilhelmina, Juliana en Beatrix gewoon zou doorgaan.  

Op 7 mei 1945 om 2:41 uur tekende generaal Alfred Jodl in Reims de documenten voor 
onvoorwaardelijke overgave van alle Duitse strijdkrachten aan de geallieerden. De volgende dag, kort 
voor middernacht, tekenden Duitse vertegenwoordigers onder aanvoering van generaal Wilhelm Keitel 
in Berlijn een gelijksoortig document, expliciet capitulerend aan de Sovjet strijdkrachten in 
aanwezigheid van generaal Georgi Zjoekov. Nieuws van de overgave bereikte de media in het Westen 
op 8 mei 1945 en er ontsprongen spontane feesten door geheel Europa. Dat het Hitler-kabinet vanaf 
die tijd vanuit Nederland onder aansturing van de opvolgende Nederlandse Staatshoofden 
Wilhelmina, Juliana en Beatrix gewoon zou doorgaan werd voor iedereen verzwegen.   

Met deze voorkennis heeft Jan Donner als raadsheer van de Hoge Raad, zonder afstand te nemen 
van het beleid van de Hoge Raad tijdens de bezetting, op 5 mei 1945 tot 8 november 1946 weer 
kunnen terugkeren als raadsheer bij de Hoge Raad voor de voortzetting van het Hitler-Kabinet onder 
voorzitterschap van de opvolgende koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix, vanaf 1954 
aangestuurd vanuit de geheime Bilderberg Conferenties onder aansturing van de opvolgende 
voorzitters Prins Bernhard, Koningin Beatrix en Étienne Davignon.   
 
Omdat op 5 mei 1945 in Nederland het Hitler-kabinet niet is beëindigd en koningin Wilhelmina geen 
staatshoofd meer was kon ook niet worden overgegaan tot het uitschrijven van democratische 
verkiezingen voor het vormen van het naoorlogse kabinet. Om die reden heeft Wilhelmina (die geen 
koningin meer was) op 24 juni 1945 de minister-president en de ministers in het eerste naoorlogse 
kabinet ‘Schermerhom-Drees’ zelf benoemd. Dit door koningin Wilhelmina benoemde illegale kabinet 
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heeft in november 1945 Jan Donner aangesteld als voorzitter Centrale Raad voor de zuivering van 
het bedrijfsleven wat hij tot 1949 is gebleven.  
 
Dit door Wilhelmina eerste benoemde naoorlogse kabinet ‘Schermerhom-Drees’ kabinet is op 3 juli 
1946 door Wilhelmina (die geen koningin meer was) ontslagen nadat er in mei 1946 Tweede 
Kamerverkiezingen hadden plaatsgevonden, waaruit het zogenaamde democratisch gekozen 
PvdA/KVP ‘kabinet-Beel I’ is gevormd. Kabinet Beel I en de daarop volgende kabinetten, tot en met 
het huidige kabinet Rutte, zijn daardoor geen democratisch gekozen kabinetten en daarmee illegaal.  
 
Als het eerste kabinet na de Tweede Wereldoorlog niet democratisch is gekozen maar is benoemd 
door Wilhelmina (die geen koningin meer was) dan zijn daarmee alle opvolgende kabinetten per 
definitie niet democratisch met de koning(in) als staatshoofd. Daarom worden in Nederland onder druk 
van de deze illegale kabinetten de minister-president, de ministers, de staatssecretarissen, de 
commissarissen van de koningin en de burgemeesters niet gekozen maar door het staatshoofd 
beëdigd of benoemd. Daarom blokkeert Koningin Beatrix onder druk van de deze illegale kabinetten 
het plan van de Tweede Kamer om de beëdiging van nieuwe ministers openbaar te maken, in plaats 
van achter gesloten deuren. Ze wil er geen camera’s bij hebben. Dat heeft ze premier Rutte laten 
weten, melden betrouwbare bronnen aan RTL Nieuws (LEES VERDER).  
 
Hoever België ondergeschikt is aan dit vanuit Nederland voortgezette Nazi-Regime onder aansturing 
van Piet Hein Donner (thans: vice-president van de Nederlandse Raad van State) maken de volgende 
feiten glashelder:  
 
Minister Piet Hein Donner van SZW benoemd zijn CDA-partijgenoot ir. J.F. (Johan) de Leeuw vanaf 1 
september 2008 tot secretaris-generaal bij zijn ministerie van SZW, wat hij tot 1 september 2012 is 
gebleven, lees hieronder: 
 

11 juli 2008                                                                                  Nr. 08/020 
 

Benoeming secretaris-generaal bij het ministerie van SZW 

De ministerraad heeft besloten de heer ir. J.F. (Johan) de Leeuw voor te dragen voor 
benoeming tot secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW). De voordracht wordt gedaan door minister Ter Horst van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met minister Donner 
van SZW. De benoeming gaat in op 1 september 2008. 

Johan de Leeuw studeerde aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen. Hij volgt de 
heer drs. M.A. (Maarten) Ruys op die per 1 april jl. het ministerie heeft verlaten. 

De benoeming van de heer De Leeuw is tot stand gekomen via de procedure voor de 
topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. 
 
RVD, 11.07.2008 

Het UWV is een zelfstandig bestuursorgaan en valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van 
SZW en zijn secretaris-generaal ir. J.F. de Leeuw. Het is deze secretaris-generaal ir. J.F. de Leeuw 
(CDA) geweest die als hoogste ambtenaar bij het ministerie van SZW in onderlinge samenspanning 
met Philips HR manager Benelux Hans Dijkman haar Philips safety Manager A.M.L. van Rooij en zijn 
gezin het volgende heeft aangedaan:  

Bijgevoegd vindt u een kopie van het op 6 maart 1998 ondertekende parttime arbeidscontract dat 
Philips werknemer A.M.L. van Rooij (BSN 0933.91.225) op 6 maart 1998 met Philips Medical Systems 
Nederland B.V. (hierna: PMSN) heeft afgesloten (zie bijlage A). Daarin kunt u lezen dat A.M.L. van 
Rooij BSN 0933.91.225) vanaf 1 februari 1998 voor 60% van zijn tijd werkzaam is voor PMSN en voor 
40% (als directeur van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.) voor werkgever Van Rooij Holding B.V.     

Bijgevoegd vindt u een gedeelte uit het medische dossier van A.M.L. van Rooij waarin u kunt lezen 
dat Philips bedrijfsarts Harry Mol haar safety manager A.M.L. van Rooij vanaf 24 september 2007 voor 
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100% geestesziek heeft verklaard met de volgende vermelding “Subjectief: het komt door VG 87 
iets met arseen en chroomtrioxide Objectief: blijft terugkomen op achterdochtige wijze soort 
complotten”(zie bijlage B) 
 
Bijgevoegd vindt u de brief d.d. 5 oktober 2007 van Philips bedrijfsarts H. Mol van Achmea-Arbo 
waarin hij A.M.L. van Rooij voor 100% arbeidsongeschikt (geestesziek) heeft verklaard. (zie bijlage C)  
             
Bijgevoegd vindt u de brief d.d. 4 augustus 2008 van het UWV Amsterdam aan A.M.L. van Rooij met 
de mededeling dat werkgever Philips Medical Systems Nederland B.V. hen heeft gemeld dat A.M.L. 
van Rooij (BSN: 093.391.225) op 24 september 2007 ziek is geworden en het afgelopen jaar niet 
heeft kunnen werken (zie bijlage D).  
 
Bijgevoegd vindt u het gewaarmerkt stuk d.d. 28 december 2009 van Gert Vonk uit de UWV 
computer. Daarin kunt u lezen dat als gevolg van de ziekmelding bij het UWV door werkgever Philips 
Medical Systems Nederland A.M.L. van Rooij op 28 december 2009 nog steeds ziek is (zie bijlage E) 
 
Bijgevoegd vindt u artikel 19 in de Philips CAO uit die tijd. Daarin staat geschreven dat Philips Medical 
Systems Nederland B.V. overeenkomstig haar eigen Collectieve Arbeidsovereenkomst aan haar 
safety manager A.M.L. van Rooij ten minste twee jaar lang (104 weken) salaris tijdens ziekte moet  
doorbetalen (zie bijlage F).    
 
Bijgevoegd vindt u de mutatiebrief van 1 november 2007 die P.E.J. Wertelaers (HRM) onder 
verantwoordelijkheid van Philips HR manager Benelux Hans Dijkman heeft laten uitgaan aan de 
Philips salaris-administratie dat de doorbetaling van salaris aan A.M.L. van Rooij vanaf 25 
oktober 2007 moet stoppen (zie bijlage G). Daarmee heeft Philips Medical Systems Nederland B.V. 
in zeer ernstige mate haar Collectieve Arbeidsovereenkomst met haar safety manager A.M.L. van 
Rooij overtreden, waarin onder artikel 19 staat geschreven dat Philips ten minste twee jaar lang (tot 24 
september 2009) aan haar safety manager A.M.L. van Rooij salaris tijdens ziekte had moeten 
doorbetalen. Daarmee heeft Philips Medical Systems Nederland B.V. niet alleen haar eigen CAO 
maar ook in zeer ernstige mate de Ziektewet overtreden. Met deze mutatiebrief heeft Philips HR 
manager Benelux Hans Dijkman ook I.A.K. Verzekeringen B.V. bewust valselijk geïnformeerd. Wat 
daarvan de gevolgen zijn voor A.M.L. van Rooij en zijn gezin LEES VERDER. 
  
Bijgevoegd vindt u de brief van 7 mei 2008 (voor het eerst verkregen op 19 juli 2010) van Anja 
Trienekens (Randstad) aan Mw. L. Oosterdorp, werkzaam voor HRM bij Philips Medical Systems 
Nederland B.V. waarin wordt gemeld dat werkgever J. Oerlemans verplicht is om tot reïntegratie over 
te gaan van zijn werknemer A.M.L. van Rooij met ondersteuning van de arbeidskundigen Berry 
Brekelmans en René Vooght (zie bijlage H). Onder verantwoordelijkheid van Philips HR manager 
Benelux Hans Dijkman heeft Philips Medical Systems Nederland B.V. de reïntegratie verplichtingen 
van haar safety manager A.M.L. van Rooij niet nagekomen. Daarmee heeft Philips Medical Systems 
Nederland B.V. ook nog in zeer ernstige mate de Wet Verbetering Poortwachter overtreden. 
 
Ondanks de vele verzoeken daarom aan verantwoordelijkheid Philips HR manager Benelux Hans 
Dijkman weigert hij tot op de dag vandaag (5 jaar lang) haar safety manager A.M.L. van Rooij door 
een Philips bedrijfsarts weer 100% arbeidsgeschikt te verklaren, waarmee Philips Medical Systems 
Nederland B.V. haar safety manager A.M.L. van Rooij bewust voor de rest van zijn leven voor 100% 
arbeidsongeschikt (geestesziek) houdt zonder Philips salaris en zonder enig inkomen voor het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. met het vooropgezette doel om het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
daarmee te liquideren en zijn roerende en onroerende goederen, waaronder camping en pensionstal 
‘Dommeldal’ (www.dommeldal.eu), voor een appel en een ei te kunnen laten uitkopen door de SNS-
bank als hypotheekverstrekker LEES VERDER.  
 
De werkelijke reden waarom Philips in samenspanning met het UWV jegens haar safety manager als 
zodanig al maar liefst 5 jaar lang heeft gehandeld en dat voor de rest van zijn leven zo wil houden is 
tweeërlei, te weten: 
 

1. A.M.L. van Rooij heeft op 22 november 2006 onder Lijst 14 meegedaan aan de Tweede 
Kamer verkiezingen, welke door de media is doodgezwegen. Voor bewijs lees de volgende 
twee links (http://www.lijst14.nl/kandidaten/rooijvan/rooijvan.html en 
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php); 
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2. Op 10 maart 2007 heeft uw safety manager A.M.L. van Rooij zijn verdiepingsonderzoek (ref: 

XB 895.3-07018 AvR) geschreven en aan W. Vuisting van het PMSN-Bestuur uitgereikt. 
Betreffend verdiepingsonderzoek d.d. 10 maart 2007 vindt u bijgevoegd (zie bijlage I). Wij 
verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud  hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. Met die inhoud is feitelijk komen vast te staan dat Philips Medical Systems 
Nederland B.V. in zeer ernstige mate de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet Milieubeheer en 
haar eigen vergunningsvoorschriften overtreedt om daarmee naar België op zeer grote schaal 
grensoverschrijdende misdrijven te plegen om niet alleen geheel Nederland maar vanuit 
Nederland ook geheel België, en vanuit België door o.a. de bedrijven Unilin (Wielsbeke) en 
Machiels (Hasselt) grote delen van de wereld te vergiftigen met o.a. miljarden kilogrammen 
valselijk geëtiketteerd arseenzuur en chroomtrioxide. Als gevolg daarvan zullen vele miljoenen 
wereldbewoners, waaronder duizenden Philips werknemers eerder overlijden aan kanker of 
andere ernstige vergiftigingsziekten.  

 
Met de hierboven feitelijk bewezen grensoverschrijdende misdaad vanuit Philips hangt de moord op 
Pim Fortuyn zeer nauw samen. Al bewijs daarvoor lees de volgende met link aanklikbare stukken (zie 
stuk 1, stuk 2, stuk 3, stuk 4, stuk 5 en stuk 6). Na het lezen van het boek “Alarm..., u wordt vergiftigd 
!” dat Ine Veen over Ad van Rooij en Pim Fortuyn heeft geschreven heeft Nederlands bekende 
criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk dit beoordeeld als ‘corporate crime’. Als bewijs daarvoor lees het 
volgende artikel in het Echte Nieuws (http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php). 
 
Dezelfde ir. J.F. (Johan) de Leeuw (CDA) is vanaf 1 april 2012 voorzitter van het Nederlandse College 
toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en heeft buiten de volgende Belgische 
verantwoordelijke ministers om:  

- Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen;  

- Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
aan het Belgische bedrijf SOLVAY CHEMIE B.V., Prins Albertstraat 44, 1050 Brussel op 11 mei 2012 
vergunning verleend voor ongelimiteerde toevoeging van het kankerverwekkende en mutagene 
natriumhypochloriet en andere onbekende zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) (dat 
kan dus zijn Arseenzuur, Chroom VI, Cyanide, etc.) aan drinkwater. Voor bewijs lees de volgende 
link met deeplinks aan feitelijke onderbouw:  

 
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/tweede-kamer-in-nederland-compleet-gevuld-met-
nazi-s  
 
Bij e-mail van 8 oktober 2012 hebben wij aan Kathleen de Schepper van de Vlaamse 
Maatschappij voor Watervoorziening daarover letterlijk de volgende vragen gesteld:  
 

Gezien de ernst van dit alles verzoeken wij u ons vóór uiterlijk 10 oktober 2012 te 
berichten: 
 
1.     Of dit bij de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening bekend is? 
 
2.     Of dit voorgelegd is geweest aan de Raad van Bestuur onder voorzitterschap van 
Luc Asselman, de echtgenoot van Staatssecretaris Maggie De Block voor Asiel en 
Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de 
Minister van Justitie?   
 
3.     Welke stappen de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening gaat ondernemen 
om de toelating van dit bestrijdingsmiddel (toelatingsnummer 13692 N), buiten de 
Belgische regering  om, te laten beëindigen? 

 
Als bewijs daarvoor lees de volgende link met deeplinks aan feitelijke onderbouw:  

 
http://ad-van-rooij.weebly.com/luchtwater-vervuiling.html  
 
Tot op heden heeft Kathleen de Schepper deze vragen nog steeds niet beantwoord. Dit met de 
wetenschap dat voorzitter Luc Asselman van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor 
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Watervoorziening de echtgenoot is van Staatssecretaris Maggie De Block voor Asiel en Migratie, 
Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, die werkt onder verantwoordelijkheid van Minister 
Annemie Turtelboom van Justitie maakt dit alles nog veel ernstiger.  
 
Aan Luc Asselman, als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening, richten wij dan ook het nadrukkelijke verzoek om de volgende drie vragen te 
beantwoorden:  

     
1.     Is dit bij de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening bekend ? 
 
2.     Is dit voorgelegd is geweest aan de Raad van Bestuur onder uw voorzitterschap? 
  
3.     Welke stappen gaat de Raad van Bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening ondernemen om de toelating van dit bestrijdingsmiddel 
(toelatingsnummer 13692 N), buiten de verantwoordelijke ministers  Laurette Onkelinx  
en Joëlle Milquet om, te laten beëindigen? 

 
In afwachting van uw antwoord op bovengenoemd 3-tal vragen vóór uiterlijk 11 oktober 2012, 
verblijven wij; 
 
Hoogachtend,  
 
No Cancer Foundation vzw 
Namens deze 
 

 
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze  
 

 
 
Ing. A.M.L. van Rooij 
Europees Erkend Safety Manager. 
 
CC: 

1. Elio Di Rupo, Belgisch Eerste Minister (info@premier.fed.be); 
2. Joëlle Milquet, Belgisch Minister van Binnenlandse Zaken (milquet@ibz.fgov.be); 
3. Laurette Onkelinx, Belgisch Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (info@laurette-

onkelinx.be);   
4. Annemie Turtelboom,Belgisch Minister van Justitie (min.annemie.turtelboom@just.fgov.be); 
5. Maggie De Block, Belgisch Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding (info.maggiedeblock@ibz.fgov.be); 
6. Kris Peeters, Vlaams minister President (kabinet.peeters@vlaanderen.be);  
7. Ingrid Lieten, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en 

Armoedebestrijding (kabinet.lieten@vlaanderen.be): 
8. Rik Palmans, Deken Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren (rik.palmans@skynet.be);   
9. Annelies van Rooij, de echtgenote van Ad van Rooij (a.vanrooij1@chello.nl); 
10. Erik Verbeek, No Cancer Foundation te Hasselt (nocancerfoundation@gmail.com); 
11. Aart Liberty te Thailand (aartliberty@me.com);   
12. Micha Kat, Klokkenluideronline (drsmkat@yahoo.com); 
13. Arend Zeevat, Argusoog (arend@argusoog.org) ;  
14. Rob Brockhus, Sociale Databank Nederland (rob.brockhus@gmail.com);  
15. Henk Rijkers, Katholiek Nieuwsblad (henk@katholieknieuwsblad.nl);  
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mailto:a.vanrooij1@chello.nl
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/tweede-kamer-in-nederland-compleet-gevuld-met-nazi-s
mailto:nocancerfoundation@gmail.com
http://ad-van-rooij.weebly.com/index.html
mailto:aartliberty@me.com
http://www.klokkenluideronline.net/
mailto:drsmkat@yahoo.com
http://www.argusoog.org/
mailto:arend@argusoog.org
http://www.sdnl.nl/index1024.html
mailto:rob.brockhus@gmail.com
http://www.katholieknieuwsblad.nl/
mailto:henk@katholieknieuwsblad.nl
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/de-belgische-koning-leopold-iii/handtekening Verbeek Erik.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/de-belgische-koning-leopold-iii/handtekening ad van rooij.png?attredirects=0
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16. Henk Niggebrugge, Het Echte Nieuws (henkn@hetechtenieuws.org);   
17. Gertjan van Beijnum, Kleintje Muurkrant (kleintje@stelling.nl);  
18. Julius Vischjager, The Daily Invisible (julius601@hotmail.com); 
19. Johan Delmulle, federaal procureur des konings België (federaal.parket@just.fgov.be);    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 
Zowel burgemeester Hilde Claes, als voorzitter politiecollege HAZODI, als ook Tony Coonen als 
federaal secretaris van De Voorzorg te Hasselt staan toe, dat alle Limburgers (maar ook Belgen) het 
drinkwater om zeep worden geholpen, waarna verbranding van al die lijken in de nog op te richten vijf 
biomassa centrales op de Remo-stort kan worden uitgevoerd. Voor de wettelijke en feitelijke 
onderbouw hoe erg het is en wie en wat er allemaal achter zit, vindt u bijgevoegd het door mij en 
mede namens No Cancer Foundation vzw ingediende aanvullende memorie met verantwoording aan 
het Belgische Grondwettelijke Hof, rolnummer 5464 (zie productie 2) en het daarvan onderdeel 
uitmakende verdiepingsonderzoek d.d. 10 maart 2007 (ref: XB 895.3-07018 AvR) van Philips safety 
manager Ad van Rooij (zie productie 3). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier 
als herhaald en ingelast te beschouwen: 
 

5e grond tot ontslag 
 
Als vijfde grond tot ontslag vindt u hieronder ingelast het toxicologische rapport van prof. dr. Jan. 
TYTGAT, diensthoofd van het Laboratorium Toxicologie van de Universiteit te Leuven, over Flaraxin 
wat door mij vanuit No Cancer Foundation werd aanbevolen om het te gebruiken tegen alle hierboven 
door Hilde Claes en Tony Coonen bewust gecreëerde kankerpatiënten:  
 

 
Laboratorium voor Toxicologie                                   Katholieke Universiteit Leuven 
Campus Gasthuisberg: O&N2, PB922 
Herestraat 49,  
B-3000 Leuven  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Leuven, 19 augustus 2011 
Dossier nr: 10/021 
Not. Nr. : HA.60.L1.19356-09 
 

Ondergetekende, prof. dr. Jan. TYTGAT, diensthoofd van het Laboratorium Toxicologie van de 
Universiteit te Leuven verklaart te zijn aangesteld door dhr. D. Jordens, onderzoeksrechter in de 
rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, op datum van 30 april 2011, zo nodig met de bijstand van de 
deskundigen waarvan hun bijstand hem gepast voorkomt, om in de zaak ten laste van VERBEEK Erik, 
verdacht van: 

 Inbreuken op de wetgeving inzake verdovende middelen en psychotrope stoffen in vereniging; 

 Inbreuken op de geneesmiddelenwetgeving, met name het in de handel brengen van en het 
reclame voeren voor een niet geregistreerd geneesmiddel Flaraxin.  

met als opdracht:  

 “over te gaan tot het deskundig onderzoek van de overtuigingsstukken neergelegd ter 
correctionele griffie te Hasselt onder nummer 11/1873, welke hem op 11/04/2011 door de 
Federale Gerechtelijke politie te Hasselt per drager ter beschikking werden gesteld, en meer 
in het bijzonder. 

 de chemische samenstelling te beschrijven van de in beslag genomen producten 
“Flaraxinum”, “Fito Max Pro” en “Phoenix”.  

 na te gaan of deze overtuigingsstukken substanties bevatten welke ressorteren onder de 
wetgeving inzake verdovende middelen en psychotrope stoffen, dan wel of deze 
overtuigingsstukken substanties bevatten welke als toxisch voor de mens dienen te worden 
beschouwd en/of welke een gevaar voor de volksgezondheid kunnen uitmaken.  

 na te gaan of deze overtuigingsstukken moleculen bevatten welke als in België erkend 
geneesmiddel gelden. 

http://www.hetechtenieuws.org/
mailto:henkn@hetechtenieuws.org
http://www.stelling.nl/kleintje/
mailto:kleintje@stelling.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Julius_Vischjager
mailto:julius601@hotmail.com
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-september-2012-aangifte-spies-en-europese-hof.pdf
mailto:federaal.parket@just.fgov.be
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hilde_Claes
http://www.lokalepolitie.be/5370/organisatie/51-politiecollege.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-oktober-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verdiepingsonderzoek-dd-10-maart-2007-aan-het-het-bestuur-van-philips-medical-systems.pdf
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 steriliteitstesten uit te voeren wat betreft de inspuitbare preparaten.  

 alle aan- en opmerkingen te maken die tot de waarheid kunnen leiden.  

 van zijn bevindingen een met redenen omkleed verslag op te stellen. 

 de door de wet voorgeschreven eedafleggingsformule aan te brengen onderaan het verslag, 
onmiddellijk voor de handtekening. 

 Vervolgens de hoger vermelde overtuigingsstukken terug te brengen of te laten brengen ter 
griffie van de rechtbank.  

Deskundig Verslag 
 
De hierna opgesomde overtuigingsstukken werden aan het Laboratorium Toxicologie (K.U. Leuven) 
overgemaakt door de Federale Gerechtelijk politie van Hasselt, op 11 april 2011 voor analyse.  
 
OS-nr. 11/1873  
 

 Post 1:  
o 1 gele doos met vermelding “STCCC Phoenix” uit Oekraïne aan Brank Banjac P. 

Bellefroidlaan 16 te Hasselt inhoudende 20 doosjes met Russische tekst met o.a. de 
vermelding “Flaraxinum” met 8 flacons. 

 

 Post 2: 
o 1 gele doos met identieke vermelding als post 1, inhoudende 4 doosjes van oranje 

kleur met Russische tekst met o.a. de vermelding “FITO MAX PRO” inhoudende 2 
blisters met elk 5 zetpillen: 

o 2 witgroene doosjes met Russische tekst met o.a. de vermelding “Phoenix 
Scientific&treatment Center for cancer curing” inhoudende 2 blisters met elk 5 
zetpillen (in een doosje ontbreken 2 zetpillen): 

o hiernaast is ook een doosje aanwezig met blauw bruinwitte kleur, eveneens met de 
vermelding “Phoenix Scientific&treatment Center for cancer curing” bevattende ook 2 
blisters met 5 zetpillen 

  

 Post 3:  
o 1 zwarte doos met onderverdelingen inhoudende 9 witte potjes met groen deksel met 

Russische tekst.  
o 3 doosjes van groen, geelrode kleur inhoudende telkens 1 wit potje met elk 40 

tabletten.  
o 4 doosjes van lichtgroen en donkergroene kleur inhoudende witte potjes met 40 

tabletten.  
o 2 flacons met vermelding “Flaraximum”    

 
Onderzoekstechnieken.  
 
Na grondig macroscopisch en microscopisch onderzoek werden de analyses uitgevoerd met 
chromatografische analysetechnieken  met name ultra performante hogedrukvloeistofchromatografie 
gekoppeld aan een ‘triple quadrupole’massaselectieve detector (UFLC/MS/MS Shimadzu-applied 
Biosystems) alsook dun laagchromatografie (TLC) gekoppeld aan specifieke kleurtechnieken,  hoge 
drukvloeistofchromatografie gekoppeld aan diode array spectrofotometrie (HPLC / DAD Merck-Hitachi) 
en gaschromatografie gekoppeld aan massa selectieve detectie (GC/ms; Agilent), voorafgegaan door 
fase extractie (SPE) Door de dienst laboratoriumgeneeskunde (UZ-Leuven) werden steriliteitstesten 
uitgevoerd op de flacons “Flaraxinum Phoenix (door ons intern aan hen overgemaakt). De resultaten 
daarvan zijn opgenomen in dit verslag. 

 

Resultaten en Besluiten  
 
Wij besluiten als volgt voor het onderzocht OS-nr. 11/1873  
 

 Post 1 
o 1 gele doos met vermelding “STCCC Phoenix” uit Oekraïne aan Brank Banjac P. 

Bellefroidlaan 16 te Hasselt inhoudende 20 doosjes met Russische tekst met o.a. de 
vermelding “Flaraxinum” met 8 flacons. 
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>> Het betreft hier flacons met vermelding “Flaraxin” die bedoeld zijn om de inhoud 
ervan te inspecteren.  
>> De inhoud is steriel.  
>> Het bestanddeel flaraxine werd niet aangetoond, d.w.z. er is geen 
wetenschappelijke evidentie om de aanwezigheid ervan te veronderstellen in deze 
flacons. We verduidelijken dat flaraxine een stof is met als chemische formule  C38  H40  

IN3   O11   S1 , een massa van 873.14 Dalton en een m/z verhouding van 873.14
1)

. Op 
het internet wordt “Flaraxin” aangeprezen als een “oplossing van plantaardige 
oorsprong met actieve componenten van plantaardige polyfenolen” 

2)
.De chemische 

structuur van “Flaraxin” toont inderdaad de aanwezigheid van een aantal fenolische 
functies. Er wodt via dit medium verder beweerd dat “Flaraxin” moet worden 
aanbevolen in een brede klinische toepassing als een cytostaticum (d.i. een 
antikanker geneesmiddel) dat effectief bewezen is in zijn werkzaamheid voor 
patiënten met kanker betreffende de volgende organen: hersenen melanoblastoma, 
borsten, klieren van de borsten, longen, maag, blaas, eierstokken, baarmoeder(hals), 
darmen en prostaat. De stof zou geen nadelig effect hebben op het centraal 
zenuwstelsel en evenmin de functie van belangrijke organen zoals de lever, nieren en 
het hart verstoren. Men beweert dat “Flaraxin” een hoge slaagkans heeft om de tumor 
in volledige remissie te brengen met preventieve en recidive (d.i. terugkomende) en 
metastatische (d.i. uitzaaiing) verspreiding. Verder wordt gesteld dat “Flaraxin” in 
therapeutische hoeveelheid niet giftig is en goed verdragen wordt door de patiënten

3)
. 

Drie behandelingskuren worden aangeboden waarbij een kuur bestaat uit: 
intraveneuze toediening 2 mg/kg lichaamsgewicht, eenmaal per dag, gedurende 8 
dagen, gevolgd door een interval van 5 tot 7 dagen zonder toediening. We 
benadrukken dat de wetenschappelijke waarheid door ons niet kan worden bevestigd!  
Immers, uitgebreide consultatie / zoektochten in betrouwbare wetenschappelijke 
databases en literatuur

4)
 geven geen informatie over “Flaraxin” en/of “Flaraxinum”. 

>> De aanwezigheid van polyfenolen werd aangetoond, zijnde een mengsel van 
stoffen vergelijkbaar met de polyfenolen die werden aangetroffen in de capsule 
en pillen (cf. post 3). We verduidelijken dat polyfenolen een groep van stoffen 
zijn die voorkomen in planten. Ze worden scheikundig gezien onderverdeeld in 
enerzijds tannines en anderzijds fenylpropanoïde (zoals de lignines en 
flavonoiden). Belangrijke bronnen van polyfenolen zijn: vruchten zoals bessen, 
wijn, olijfolie, cacao en diverse groenten. Algemeen wordt aangenomen dat de 
invloed op de gezondheid erin bestaat dat polyfenolen ontstekingsremmend 
werken, mogelijk ook een antikanker effect bezitten en een protectief effect 
uitoefenen tegen zogenaamde vrije radicalen (die kunnen ontstaan bij diverse 
lichaams- en oxidatieprocessen in het lichaam van de mens). 
>> Geen stoffen die ressorteren onder de wetgeving inzake verdovende middelen 
en/of psychotrope stoffen werden aangetoond.       

 

 Post 2  
o 1 gele doos met identieke vermelding als post 1, inhoudende 4 doosjes van oranje 

kleur met Russische tekst met o.a. de vermelding “FITO MAX PRO” inhoudende 2 
blisters met elk 5 zetpillen: 
>> Het betreft hier (vaginale) zetpillen met een oranje kleurig uitzicht en vermelding 
op de blister “FITO MAX PRO”. 
>> De aanwezigheid van een mengsel van polyfenolen werd aangetoond, 
>> Het bestanddeel flaraxine werd aangetoond (op basis van massa).  
>> Geen stoffen die ressorteren onder de wetgeving inzake verdovende middelen 
en/of psychotrope stoffen werden aangetoond.  

o 2 witgroene doosjes met Russische tekst met o.a. de vermelding “Phoenix 
Scientific&treatment Center for cancer curing” inhoudende 2 blisters met elk 5 
zetpillen (in een doosje ontbreken 2 zetpillen): 
>> Het betreft hier (vaginale) zetpillen met een geelachtige oranjekleurig uitzicht en 
vermelding op de blister “FLARAXIN” .  
>> De aanwezigheid van een mengsel van polyfenolen werd aangetoond, 
>> Het bestanddeel flaraxine werd aangetoond (op basis van massa).  
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>> Geen stoffen die ressorteren onder de wetgeving inzake verdoevende middelen 
en/of psychotrope stoffen werden aangetoond.  

o hiernaast is ook een doosje aanwezig met blauw witbruine kleur, eveneens met de 
vermelding “Phoenix Scientific&treatment Center for cancer curing” bevattende ook 2 
blisters met 5 zetpillen 
>> Het betreft hier (vaginale) zetpillen met een geelachtig oranjekleurig uitzicht en 
vermelding op de blister “FLARAXIN”.   
>> De aanwezigheid van een mengsel van polyfenolen werd aangetoond.   
>> Het bestanddeel flaraxine werd aangetoond (op basis van massa).  
>> Geen stoffen die ressorteren onder de wetgeving inzake verdovende middelen 
en/of psychotrope stoffen werden aangetoond.  
 

 Post 3  
o 1 zwarte doos met onderverdelingen inhoudende 9 witte potjes met groen deksel met 

Russische tekst.  
>> Het betreft capsules (gelules/ met gele (voor de ene helft) en groene (voor de 
andere helft) kleur en vermelding op de blister “Flaraxin”.  
>> De aanwezigheid van een mengsel van polyfenolen werd aangetoond. We noteren 
hierbij dat een gedeeltelijke overeenkomst werd gevonden met haverextract (ook 
bekend onder de Latijnse naam: Avena Herba).  
>> Het bestanddeel flaraxine werd niet aangetoond.  
>> Geen stoffen die ressorteren onder de wetgeving inzake verdovende middelen 
en/of psychotrope stoffen werden aangetoond.  

o 3 doosjes van groen, geelrode kleur inhoudende telkens 1 wit potje met elk 40 
tabletten.  
>> Het betreft hier tabletten (comprimés) met een eerder ruw groenachtig uitzicht en 
vermelding “TABLET MET EXTRACT HERBA AVENAE”.   
>> De aanwezigheid van een mengsel van polyfenolen werd aangetoond. Ook hier 
werd een gedeeltelijke overeenkomst gevonden met haverextract.   
>> Het bestanddeel flaraxine werd niet aangetoond.  
>> Geen stoffen die ressorteren onder de wetgeving inzake verdovende middelen 
en/of psychotrope stoffen werden aangetoond.  

o 4 doosjes van lichtgroen en donkergroene kleur inhoudende witte potjes met 40 
tabletten.  
>> Het betreft hier eerder ruwe bruinachtige tabletten (comprimés) met vermelding op 
de potjes “FITO MAX PRO”.   
>> De aanwezigheid van een mengsel van polyfenolen werd aangetoond.    
>> Het bestanddeel flaraxine werd niet aangetoond.  
>> Geen stoffen die ressorteren onder de wetgeving inzake verdovende middelen 
en/of psychotrope stoffen werden aangetoond.  

o 2 flacons met vermelding “Flaraximum”    
>> Het betreft hier flacons met vermelding “F/W-Rax”, die bedoeld zijn om de inhoud 
ervan te injecteren.  
>> De inhoud is steriel.  
>> Het bestanddeel flaraxine werd niet aangetoond.  
>> De aanwezigheid van een mengsel van polyfenolen werd aangetoond.    
>> Geen stoffen die ressorteren onder de wetgeving inzake verdovende middelen 
en/of psychotrope stoffen werden aangetoond.  

 
De vraag of de overtuigingsstukken substanties bevatten die toxisch zijn voor de mens en/of een 
gevaar voor de volksgezondheid kunnen uitmaken, dienen we op basis van onze analyseresultaten 
negatief te beantwoorden.  
 
Immers, de flacons zijn steriel gebleken en alle andere preparaten (voor peroraal gebruik) bevatten 
(hoogstens een mengeling) van polyfenolen, zijnde moleculen die ook vaak voorkomen in de voeding 
en als toxicologisch ongevaarlijk kunnen beschouwd worden.  
 
De vraag of de overtuigingsstukken substanties bevatten die in België als erkend geneesmiddel 
gelden, dienen we op basis van onze analyseresultaten eveneens negatief te beantwoorden. 
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Ik zweer mijn opdracht in eer en geweten nauw gezet en eerlijk vervuld te hebben  
 
Prof. Dr. J. Tytgat, diensthoofd 
Tel (016) 323403                      Fax (016) 323405 
E-mail: Jan.tytgat@pharm.kuleuven.be 
www.toxicologie.be   
 
1)

. Deze eigenschappen werden door ons gebruikt in de UFLC/MS/MS analyses. We benadrukken dar 
we geen zuivere standaard flaraxine konden bekomen (wegens niet beschikbaar als ‘reference 
material’) werd de parameter ‘massa’ gehanteerd (en niet retentietijd) om te besluiten tot de 
aantoonbaarheid of niet-aantoonbaarheid van deze stof.  
2)

. Url: https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/stcc-phoenix- 
 
  

3)
. Over welk aantal patiënten het hier gaat en over welk flaraxin klinische studie, wordt evenwel niet 

vermeld.  
4)

.  Pnl Med, de belangrijkste database van wetenschappelijke publicaties (US National Library of 
Medicine, NIH, USA), vermeldt niets over ‘flaraxin’ of ‘flaraxinum’.  
Zie http:www.nebi.nlm.nib.gov/pubmed.    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
 
In dit toxicologisch onderzoek heeft prof. dr. Jan. TYTGAT, diensthoofd van het Laboratorium 
Toxicologie van de Universiteit te Leuven het volgende beoordeeld: 
 

“ De aanwezigheid van polyfenolen werd aangetoond, zijnde een mengsel van stoffen 
vergelijkbaar met de polyfenolen die werden aangetroffen in de capsule en pillen (cf. 
post 3). We verduidelijken dat polyfenolen een groep van stoffen zijn die voorkomen in 
planten. Ze worden scheikundig gezien onderverdeeld in enerzijds tannines en 
anderzijds fenylpropanoïde (zoals de lignines en flavonoiden). Belangrijke bronnen van 
polyfenolen zijn: vruchten zoals bessen, wijn, olijfolie, cacao en diverse groenten.  
Algemeen wordt aangenomen dat de invloed op de gezondheid erin bestaat dat 
polyfenolen ontstekingsremmend werken, mogelijk ook een antikanker effect bezitten 
en een protectief effect uitoefenen tegen zogenaamde vrije radicalen.”    

“de flacons zijn steriel gebleken en toxicologisch ongevaarlijk” 

Ondanks deze voorkennis en wetenschap heeft Tony Coonen, vanuit zijn functie als federaal 
secretaris De Voorzorg te Hasselt, achter mijn rug en die van No Cancer om daarover het volgende 
“op leugens berustende” bericht gestuurd aan inspecteur Bart Ceysens:   
 

From: Geuens, Arlette (Arlette.Geuens@devoorzorg.be) 
Sent: donderdag 14 april 2011 12.58 
To: Ceyssens Bart 
Cc: Coonen , Tony 
Subject: Dossier Flaraxin-no cancer foundation – vertrouwelijk  

 
Beste mijnheer Ceyssens. 

 
Aansluitend op ons telefonisch onderhoud van vorige maandag kan ik u het volgende 
bevestigen. Naar aanleiding van de afhandeling van zijn dossier in het kader van de 
verplichte ziekteverzekering hadden wij recent regelmatig contacten met Verbeek Erik. 
Hierin meldde deze ons dat zijn organisatie “No Cancer Foundation” een product 
Flaraxin (zogezegd “effectief in de behandeling van oncologische ziekten”) aanbiedt. 

 
Via de website van bedoelde organisatie en via verschillende stukken die door 
betrokkene en een zekere Ad van Rooij bij onze diensten (soms met de nodige herrie) 
ingeleverd werden stellen wij vast dat betrokkene een lastercampagne tegen ons en 
onze secretaris, Dhr. Tony Coonen, begonnen is o.w.v. het feit dat wij niet bereid zijn 
om het product Flaraxin aan onze leden aan te bieden. Onze secretaris werd hierover 
twee keer publiekelijk in een restaurant lastig gevallen door betrokkenen. O.i. is het 
aanbod van Flaraxin door hoger vermelde organisatie in strijd met de wet. Wij hielden 
er aan u hiervan in kennis te stellen.  

mailto:Jan.tytgat@pharm.kuleuven.be
http://www.toxicologie.be/
mailto:Arlette.Geuens@devoorzorg.be
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Steeds  tot nadere toelichting bereid, teken ik  

 
Met vriendelijke groeten 
Arlette Geuens 
Adjunct Federaal Secretaris 
Directie 
3500 Hasselt 
Tel: 011/24.99.11 
Fax: 011/23.35.62 
Website: www.devoorzorg.be   

 
Dit met het oogmerk in het daarop lopende strafrechtelijke onderzoek (Not. Nr. : HA.60.L1.19356-09) 
bij het parket te Hasselt daarop No Cancer Foundation vzw geliquideerd te krijgen en Erik Verbeek 
daarmee als direct betrokken bij wereldwijd vertakte drug als moord delicten voor de rest van zijn 
leven in de gevangenis te kunnen laten zetten, zonder daar ook maar iets mee te maken te hebben 
gehad. Dit alles om hun chemische genocide, zoals hierboven beschreven op 11 miljoen Belgen en 
miljarden wereldbewoners, ten uitvoer te kunnen brengen. 
 

6e grond tot ontslag 
 
Als zesde grond tot ontslag vindt u mijn hieronder ingelaste afgegeven brief d.d. 26 april 2012 aan 
burgemeester Hilde Claes van Hasselt. Daarin staat letterlijk het volgende geschreven:    
 
  

Afgegeven met ontvangstbevestiging   
 
Aan: Burgemeester Hilde Claes  
Stad Hasselt     
Groenplein 1, 3500 Hasselt  
 
en vanwege financiële inmenging 
gelijktijdig 
 
Aan: Vlaamse Belastingdienst- VKB  
Bauwensplaats 13 bus1, 9300 Aalst 

                                (fax: 053 722384)  
Persoonlijk in handen  

Datum: 26 april 2012 
Betalingsreferte (OGM)   
115/1866/74587 
 
Geachte Burgemeester Hilde Claes en de Vlaamse Belastingsdienst,   

Mede namens Banjac Branka en Verbeek Erik, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt willen wij u 
vanwege onrechtmatige financiële politieke inmenging door Tony Coonen (partner van burgemeester 
Hilde Claes), vanuit zijn functie als federaal secretaris van De Voorzorg te Hasselt, aan de Vlaamse 
belastingdienst verzoeken de betaling van de bij brief d.d. 11 april 2012 verzochte verkeersbelasting 
van € 693,18 (zie bijlage 1) op te schorten tot na het moment wij hierover een regeling hebben 
getroffen met verantwoordelijk burgemeester Hilde Claes van Hasselt.  

Bijgevoegd vindt u een kopie van onze Gronden in Hoger Beroep, inzake Verbeek Erik aan zijn 
advocaat Thierry Bielen (zie bijlage 2). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud 
hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u beiden gericht.  

Met die inhoud is feitelijk komen vast te staan dat Tony Coonen (partner van burgemeester Hilde 
Claes), vanuit zijn functie als federaal secretaris van De Voorzorg te Hasselt, bij Verbeek Erik op 
onrechtmatige wijze vanaf 1 maart 2010 (ruim 2 jaar lang) de doorbetaling van zijn invaliditeitsuitkering 
heeft stopgezet en daar bovenop zich onrechtmatig een bedrag van € 36.485,04 heeft willen 
toeëigenen. Omdat Verbeek Erik in Kroatië woont kan hij bij de OCMW Hasselt ook geen leefloon 

http://www.devoorzorg.be/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-september-2012-ncf-strafaangifte-van-hek-cs-federaal-procureur.pdf
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krijgen. Als gevolg daarvan heeft hij ook geen geld kunnen afdragen aan zijn kinderen, wat ook de 
kinderen van Banjac Branka zijn.  

Om uit deze zeer ernstige door Tony Coonen gecreëerde financiële impasse te komen laten wij 
vandaag deze brief toekomen aan zowel burgemeester Hilde Claes van Hasselt als wel aan de 
Vlaamse belastingdienst, waarbij met Hilde Claes tevens een afspraak is gemaakt om dit te bespreken 
om te komen tot een daadwerkelijke oplossing.  

Zodra de betaling van de onrechtmatig inhouden invaliditeitsuitkering aan Verbeek Erik weer kan 
doorgaan, nadat burgemeester Hilde Claes daarover overeenstemming heeft bereikt met haar partner 
Tony Coonen, zal de verschuldigde € 693,18 aan verkeersbelasting worden overgemaakt.  

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te heben voorgelicht; 

Hoogachtend 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze 
 

 
 
Ing. A.M.L. van Rooij                                                                                          Verbeek Erik 

 
Bijlage 

1. aanslagbiljet d.d. 11-04-2012 Vlaamse Overheid aan 
Banjac Branka (1 blz.) 

2.  Gronden hoger beroep Verbeek Erik d.d. 9 april 2012 van 
het EKC (23 blz.)   

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------   

Tot op heden, na maar liefst ½ jaar, heeft burgemeester Hilde Claes van Hasselt daarop nog steeds 
geen enkele reactie gegeven. Daarmee is onmiskenbaar feitelijk komen vast te staan dat Hilde Claes 
in samenspanning met haar partner Tony Coonen op een meest corrupte wijze vanaf maar liefst 1 
maart 2010 (2,5 jaar lang) bij mij al mijn inkomen heeft gestolen, waarvan ook mijn kinderen moeten 
worden verzorgd en daar bovenop bij mij ook nog een bedrag van € 36.485,04 heeft willen stelen. 
Daarbij nog maar niet te spreken over de hoge gerechtelijke kosten die dit allemaal heeft veroorzaakt, 
wat tot op de dag van vandaag blijft voortduren.      

Voor veel minder heeft de Bert Anciaux zijn ministerschap moeten opgeven. Als bewijs daarvoor lees 
het hieronder ingelaste artikel in het belang van Limburg.  

"Partijstatuten sp.a dwingen Anciaux tot ontslag"  

15/01/'09 Binnenland Bert Anciaux moet zijn ministerschap opgeven nu hij overgestapt 
is naar sp.a. Dat zegt de Leuvense schepen Mohamed Ridouani (SLP), een voormalige 
partijgenoot van Anciaux. 

Volgens Ridouani zijn de partijstatuten van sp.a, waartoe Anciaux is toegetreden, erg 
duidelijk. Een mandataris die de overstap maakt naar sp.a kan pas aanvaard worden 
"als hij zijn functies of mandaten ter beschikking stelt aan de partij van oorsprong." 

http://www.hbvl.be/krantenkoppen/zoeken/sp-a.aspx?q=en_kRJUvXaFWys=&g=sp+a
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/de-belgische-koning-leopold-iii/handtekening ad van rooij.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/de-belgische-koning-leopold-iii/handtekening Verbeek Erik.jpg?attredirects=0
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'Statuten respecteren' 

"Wij verwachten dat de sp.a haar eigen partijstatuten respecteert," aldus Ridouani. Als 
Anciaux dat wil doen, moet hij bijgevolg stoppen als minister. Dezelfde regel geldt voor 
alle Vlaamse parlementsleden of lokale mandatarissen die eveneens naar sp.a 
overstapten. 

Hoe dat alles precies zou moeten gebeuren, is nog maar zeer de vraag. Bij de Vlaamse 
verkiezingen van 2004 vormden sp.a en Spirit (later VlaamsProgressieven, nu SLP) 
immers nog een kartel. De mandaten van de degenen die de overstap maakten, komen 
dus waarschijnlijk in handen van sp.a'ers. 

Op grond van de feiten zoals die staan beschreven in mijn bovengenoemd “6-tal gronden tot ontslag” 
met bijbehorende producties 1 t/m 3 aan feitelijke onderbouwing is het sp.a-bestuur district Hasselt op  
grond van haar eigen statuten, de statuten van Groen als wel de Belgische Grondwet wettelijk 
verplicht om:  
 

1. Burgemeester Hilde Claes van Hasselt daarop per direct uit haar functie te ontslaan en 
haar sp.a lidmaatschap daarop per direct in te trekken. 
 

2. Federaal secretaris Tony Coonen van De Voorzorg Hasselt daarop per direct uit zijn 
functie te ontslaan en zijn sp.a lidmaatschap daarop per direct in te trekken. 

 
3. Willy Claes daarop per direct zijn sp.a lidmaatschap in te trekken. 

 
4. Steve Stevaert daarop per direct zijn sp.a lidmaatschap in te trekken. 

 
Als lid van de sp.a verzoek ik u dan ook tot het oproepen van een spoedvergadering vóór 13 Oktober 
2012, als zodanig te beslissen en die beslissing vóór 13 Oktober 2012 aan mij kenbaar te maken, 
zodat die samen met dit verzoekschrift bij No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org) op 
internet kan worden gepubliceerd. 
 
Hoogachtend 
 

 
 
 
Erik Verbeek 
Sp.a lid.  
     
 
Bijlage 
 
Dit verzoekschrift bevat een 3-tal producties aan bijlagen, te weten: 

1. (Productie 1) De partijstatuten van “Groen”(13 blz.);  
2. (Productie 2) Aanvullende memorie met verantwoording aan het Belgische Grondwettelijke 

Hof, rolnummer 5464, van Erik Verbeek en No Cancer Foundation vzw  (89 blz.): 
3. (Productie 3) verdiepingsonderzoek d.d. 10 maart 2007 (ref: XB 895.3-07018 AvR) van 

Philips safety manager Ad van Rooij (15 blz.)  

 

 

 

http://www.hbvl.be/krantenkoppen/zoeken/sp-a.aspx?q=en_kRJUvXaFWys=&g=sp+a
http://www.hbvl.be/krantenkoppen/zoeken/sp-a.aspx?q=en_kRJUvXaFWys=&g=sp+a
http://www.hbvl.be/verkiezingen/2010
http://www.hbvl.be/krantenkoppen/zoeken/sp-a.aspx?q=en_kRJUvXaFWys=&g=sp+a
http://www.nocancerfoundation.org/
http://www.groen.be/uploads/docs/Statuten_Groen_26-04-2008.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-oktober-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verdiepingsonderzoek-dd-10-maart-2007-aan-het-het-bestuur-van-philips-medical-systems.pdf
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/de-belgische-koning-leopold-iii/handtekening Verbeek Erik.jpg?attredirects=0

