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Aan:  
Stafhouder Hugo Vandenberghe 
Van de Balie in Brussel   
e-mail: orde@baliebrussel.be en  
geert.leysen@baliebrussel.be  

 

 
Betreft:   
Klacht tegen advocaat mr. Edda Matterne  
Lakensestraat, 123 bus 1 1000 Brussel 

 

 

Zonhoven: 15 juni 2013   

Ons kenmerk: AvR/050612/kL  

Geachte Stafhouder Vandenberghe 

Een Stafhouder die in opdracht van De Belgische Staat, namens deze staatssecretaris Maggie De 
Block voor Asiel en Migratie en voor Maatschappelijke Integratie, werkzaamheden verricht doet dat op 
kosten van de Belgische gemeenschap en daarmee op alle 11 miljoen in België wonende burgers, 
waaronder ondergetekende A.M.L. van Rooij Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (kenmerk: 3520-
Reg-406/109) die in België onder Repertoriumnummer: 89077.81275 de personenbelasting moet 
invullen. Met name een advocaat die optreedt voor de Belgische Staat op kosten van de Belgische 
Staat is Grondwettelijk verplicht haar werkzaamheden te verrichten overeenkomstig in dit geval door 
staatssecretaris Maggie De Block aan Koning Albert II afgelegde eed, welke luidt:   
 

Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de 
wetten van het Belgische volk.  

 
De door Maggie De Block, namens de Belgische Staat ingeschakelde advocaat mr. Edda Matterne 
Lakensestraat, 123 bus 1 1000 Brussel, overtreedt deze door Maggie De Block afgelegde eed om 
gehoorzaam te zijn aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk in zeer ernstige mate, 
zo ernstig zelfs dat zij meewerkt aan de vernietiging van 11 miljoen Belgen met honderden miljoenen 
kilogrammen zeer giftig kankerverwekkend gif als valselijk geëtiketteerd arseenzuur en 
Chroomtrioxide (Chroom VI) in strijd met Europese richtlijnen, verordeningen en arresten en in strijd 
met de Belgische Grondwet en wetten van het Belgische volk.  
 
Voor de inhoud van mijn klacht verwijs ik u naar volgende link met deeplinks aan feitelijke 
onderbouwing op de website van No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org) te Hasselt; 
  

https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/advocaat-mr-edda-matterne 
  
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan u als Stafhouder gericht. Daarin kunt u onder meer lezen dat wij aan 
advocaat mr. Edda Matterne op grond van die inhoud de volgende sommatie hebben laten uitgaan: 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Omdat u handelt in opdracht van de Belgische Staat, namens deze verantwoordelijk Staatssecretaris 
Maggie De Block, betekent dat u ook moet handelen overeenkomstig deze door Maggie de Block aan 
koning Albert II afgelegde ambtseed, die luidt: 
 

http://www.senaat.be/event/20041206-europe/04-12-07-01/nl/index.html
mailto:orde@baliebrussel.be
mailto:geert.leysen@baliebrussel.be
http://www.nocancerfoundation.org/
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/advocaat-mr-edda-matterne
http://www.lexgo.be/en/jobs/Matterne%20and%20Partners/Medewerker%20(vreemdelingenrecht),43427,NL2211.html
https://sites.google.com/site/ncfactueel/maggie-de-block-staatssecretaris-voor-asiel-en-migratie
https://sites.google.com/site/ncfactueel/maggie-de-block-staatssecretaris-voor-asiel-en-migratie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_II_van_Belgi%C3%AB
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Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de 
wetten van het Belgische volk.  

 
Tegen deze door o.a.: 

- Ellen De Wolf, werkzaam als attaché voor Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor 
Maatschappelijke Integratie, bij Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59B, 100 
Brussel; 

- Burgemeester Johny De Raeve, gemeentesecretaris Bart Telen en wnd. gemeentesecretaris 
Marie-Claire Hulsmans van de Gemeente Zonhoven; 

gepleegde grensoverschrijdende misdrijven vanuit een grote criminele organisatie loopt reeds een 
strafrechtelijk onderzoek onder de volgende nummers:      

- referte FD66.99.2/11 van het federaal parket te Brussel; 
- referte: 1998/PGA/1130-2011/AE23/27 van het parket bij het hof van beroep te Antwerpen; 
- referte: FD30.99.15-12 van het federaal parket te Brussel; 
- Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 van het parket te Hasselt;  

 
Vanwege het feit dat de al meer dan 27 jaar lange vergiftigingspolitiek van 6.500.000.000 
wereldbewoners, waaronder 11 miljoen Belgen, vanuit dekmantelbedrijven, waaronder:  
Hickson Ganrantor Nederland B.V. (thans: Arch Timber Protection BV) te Nijmegen; 
Gebr. van Aarle B.V. (thans: Van Aarle Houtbedrijf B.V.) te Sint-Oedenrode.  
blijft doorgaan en daar de oorzaak ligt van deze al meer dan 3,2 jaar lang in België (Zonhoven) 
gevoerde misdrijven op A.M.L. van Rooij en zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V., waarin 
burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven een hoodfrol speelt, hebben wij hiervan op 12 juni 2013 
onder referentie: COR/1680 <<1300039>> een strafklacht met burgerlijke partijstelling ingediend bij de 
onderzoeksrechter van de Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt tegen o.a. Ellen De Wolf, Johny De 
Raeve, Bart Telen en Marie-Claire Hulsmans. Het bewijs van betaling van € 500,- daarvoor vindt u 
bijgevoegd (Weergeven Downloaden):    
 
Wij staan erop dat de resultaten van de Onderzoeksrechter bij de rechtbank Eerste Aanleg te Hasselt 
worden toegevoegd aan het te behandelen dossier in de zaak met als dossiernummer Rolnummer: 
RvV 121 746. Dit betekent dat de behandeling ter zitting op 18 juni 2013 om 10 uur niet kan doorgaan 
en voor onbepaalde tijd moet worden opgeschort.  
 
De Belgische Staat, namens deze Staatssecretaris Maggie De Block, in wiens naam en op wiens 
kosten u deze zaak als verwerende partij voert is op grond van de door haar afgelegde eed namens 
aan Koning Albert II, Grondwettelijk verplicht om de behandeling van deze zaak op te schorten tot de 
onderzoeksrechter van bij de rechtbank Eerste Aanleg te Hasselt onder de nummers: referte 
FD66.99.2/11 (parket Brussel), referte: 1998/PGA/1130-2011/AE23/27 (parket bij het hof van beroep 
te Antwerpen), referte: FD30.99.15-12 (parket te Brussel), Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 (parket te 
Hasselt) heeft afgerond. 
 
Wij sommeren u, zijnde Advocaat mr. Edda Matterne, als verweerder namens de Belgische Staat dan 
ook om vóór uiterlijk op 14 juni 2013 om 17.00 uur een verzoek te hebben gedaan aan de 
behandelend voorzitter A. DE SMET van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen om op 
bovengenoemde feitelijke inhoud de terechtzitting op 18 juni 2013 niet te laten doorgaan en voor 
onbepaalde tijd uit te stellen en dat aan ondergetekenden vóór uiterlijk op 14 juni 2013 om 17.00 
uur per kerende e-mail schriftelijk te bevestigen. 
 
Gezien de ernst van uw hierboven beschreven feitelijk bewezen handelen namens de Belgische Staat 
op kosten van de Belgische Staat, laten wij hiervan een kopie toekomen aan alle bestuursleden van 
de Open-VLD, waaronder 2

e
 voorzitter Maggie De Block in wiens opdracht u als zodanig heeft 

gehandeld en aan andere betrokkenen.       
 
Behoudens uw schriftelijke bevestiging vóór uiterlijk op 14 juni 2013 om 17.00 uur zal tegen uw 
handelen zoals hierboven beschreven (vandaag nog) tegen u als advocaat een klacht worden 
neergelegd bij Stafhouder Hugo Vandeberghe van de Balie Brussel (e-mail: orde@baliebrussel.be). 
Ter onderbouwing van die klacht zal deze sommatie worden overlegd. 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2013-sommatie-email-aan-ellen-de-wolf-vreemdelingenzaken.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-oktober-2011-verzoek-belgisch-paspoort.pdf
https://sites.google.com/site/ncfactueel/aan-burgemeester-en-schepenen-van-de-gemeente-zonhoven
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-mei-2013-bezwaarschift-op-de-weigering-om-te-beschikken-door-het-schepencollege-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-maart-2011-brief-federaal-parket-belgie-aan-ekc.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juli-2012-brief-federaal-procureur-delmulle.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-27-1-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.vanaarlehoutbedrijf.nl/
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-oktober-2011-verzoek-belgisch-paspoort.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2ZhY3R1ZWVsfGd4OjNjMzVlNDMxOTdjNmY4OTQ
https://sites.google.com/site/ncfactueel/12%20juni%202012%20bewijs%20van%20strafklacht%20met%20burgerlijke%20partijstelling%20rechtbank%20eerste%20aanleg%20te%20Hasselt.pdf?attredirects=0&d=1
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-februari-2013-beroepschrift-asielaanvraag-ad-en-annelies-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-februari-2013-beroepschrift-asielaanvraag-ad-en-annelies-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-april-2013-verzoekschrift-van-jem-van-rooij-van-nunen-aan-staatssecretaris-maggie-de-block.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_II_van_Belgi%C3%AB
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-maart-2011-brief-federaal-parket-belgie-aan-ekc.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juli-2012-brief-federaal-procureur-delmulle.pdf
http://trendstop.knack.be/nl/detail/809738776/matterne-edda.aspx
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_Staat
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juni-2013-aanvullend-verzoekschrift-aan-landelijk-partijbestuur-open-vld-in-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juni-2013-aanvullend-verzoekschrift-aan-landelijk-partijbestuur-open-vld-in-belgie.pdf
http://www.advocaat.be/page.aspx?genericid=27
http://www.baliebrussel.be/
mailto:orde@baliebrussel.be
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Voor achterliggende aanvullende informatie verwijzen wij u naar de volgende links met deeplinks op 
de website van No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org) te Hasselt; 
  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-juni-2013-verzoek-tot-naleving-afgelegde-ambtseed-
aan-turtelboom-en-de-gucht.pdf 

  
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij 

      
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan u als Stafhouder gericht.  
 
Met het niet reageren op ons feitelijk en wettelijk goed onderbouwd sommatieverzoek d.d. 14 juni 
2013 overtreedt advocaat mr. Edda Matterne op kosten van de belastingbetalende 11 miljoen Belgen 
in zeer ernstige mate de Belgische Grondwet en de wetten van het Belgische volk met het oogmerk de 
vergiftiging van diezelfde 11 miljoen Belgen ter verrijking van een groot grensoverschrijdend crimineel 
Netwerk vanuit Nederland te kunnen blijven voortzetten. Ter onderbouwing daarvan verwijzen wij u 
naar alle artikelen (met feitelijke en wettelijke bewijzen) op het Echte Nieuws 
(www.hetechtenieuws.org) en de hierop betrekking hebbende TV-uitzendingen op de Sociale 
Databank Nederland (www.sdnl.nl) in de volgende links met deeplinks:  
 

http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php  
 

http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm  
 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan u als Stafhouder gericht.  
  
Ondergetekende staat erop om door de stafhouder of de onderzoeker van deze klacht gehoord te 
worden.  
 
In afwachting van uw bevestiging dat deze klacht in behandeling is genomen, verblijven wij;   
 

  
 
A.M.L. (Ad) van Rooij 
Europees Erkend Safety Manager  
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven.   
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com 
+32 (0) 484749360 
 

 

 
 
A.M.L. (Ad) van Rooij (mede namens familie)  
Ecologisch Kennis Centrum B.V. (mede namens cliënten)  
p/a. Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België).  
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com  
+32 (0) 484749360 
 

 
 
Een kopie van deze klacht hebben verstuurd aan: 

- Advocaat mr. Edda Matterne (info@matterne.net, edda.matterne@matterne.net); 
- No Cancer Foundation te Hasselt (nocancerfoundation@gmail.org);  
- Het Echte Nieuws te Oostburg (henkn@hetechtenieuws.org);  
- Sociale Databank Nederland te Huizen (sdn@wxs.nl, rob.brockhus@gmail.com);  

 

http://www.nocancerfoundation.org/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-juni-2013-verzoek-tot-naleving-afgelegde-ambtseed-aan-turtelboom-en-de-gucht.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-juni-2013-verzoek-tot-naleving-afgelegde-ambtseed-aan-turtelboom-en-de-gucht.pdf
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/advocaat-mr-edda-matterne
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/advocaat-mr-edda-matterne
http://trendstop.knack.be/nl/detail/809738776/matterne-edda.aspx
http://www.senate.be/doc/const_nl.html
http://www.hetechtenieuws.org/
http://www.sdnl.nl/
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/ad-van-rooij-europees-erkend-safety-manager
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
tel:%2B32%20%280%29%20484749360
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:info@matterne.net
mailto:edda.matterne@matterne.net
mailto:nocancerfoundation@gmail.org
mailto:henkn@hetechtenieuws.org
mailto:sdn@wxs.nl
mailto:rob.brockhus@gmail.com
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij
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Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 15 juni 2013 10:16 
Onderwerp: Klacht tegen advocaat mr. Edda Matterne Lakensestraat, 123 bus 1 1000 Brussel bij 
Stafhouder Hugo Vandenberghe Van de Balie in Brussel 
Aan: orde@baliebrussel.be, geert.leysen@baliebrussel.be 
Cc: info@matterne.net, edda.matterne@matterne.net, nocancerfoundation@gmail.org, Henk 
Niggebrugge <henkn@hetechtenieuws.org>, Brockhus Rob <sdn@wxs.nl>, Rob Brockhus 
<rob.brockhus@gmail.com>, EKC <a.vanrooij1@chello.nl> 
 


