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Bijlage.... aan PV
dd

nr.: TG.45.LL.oo43ttl 2ot4
tSltol2ot4

Categorie I: getuigen en slachtoffers.

Verhoorblad.

Op rS  ok tobe r  201 .4om 11 :50  uu r  :

Wij, Opsteller STASSEN Davy, lnspecteur
van de pol i t ie  Lokale Pol i t ie  Tongeren-Herstappe,  verhoren te pol i t iebureel  lokale pol i t ie  Tongeren/
Hers tappe :

Naam, Voornaam :  VERBEEK Er ik ,Chr is ,Mathieu
Ceboren te Bree op 28/LL1L969
Nat ional i te i t  :  Belg ië
laatst  gekend ingeschreven te 3500 HASSELI,  Torenple in nr  1 bus 6 thans woonende en verb l i jvende
in het  bui tenland op t l / tO/zooS te Kroat iè d ip l  post  :Zagreb Seovacki  put  43 te 34550 Pakrac sedert
05/07 /2006.

d ie verk laar t :
- " lk  wens mi j  u i t  te  drukken in de Nederalnds taal  en wens het  Neder lands te gebruiken in de
rechtspleging.
lk  neem kennis van de beknopte mededel ing van de fe i ten waarover  ik  za l  verhoord worden,  meer
bepaald a ls  s lachtof fer  van het  achterhouden van bewi jsstukken

l k  neem kenn i s  da t :
a)  ik  kan vragen dat  a l le  vragen d ie mr1 worden geste ld en a l le  antwoorden d ie ik  geef ,  worden

genoteerd in  de gebruik te bewoordingen;
b)  ik  kan vragen dat  een bepaalde opspor ingshandel ing wordt  verr icht  of  een bepaald verhoor wordt

afgenomen;
c)  mi jn verk lar ingen a ls  bewi js  in  rechte kunnen worden gebruik t ;
d)  ik  n iet  kan verp l icht  worden mezel f  te  beschuld igen.

Heden ben ík bij u ten burele gekomen om een navolgend proces verbaal te laten opstellen aan het
aanvankelíjk proces verbaalmet nummer TG.25.11.002036/2014 ddtS/oS/zol4. lk legdit verhoor af
ín bíjzíjn van míjn vertrouwenspersoon en tevens mijn juridisch adviseur VAN ROOTJ Adrianus. Naar
aanleiding van het aanvankelijk proces verbaal is er destijds een strafklacht geweest. Het onderzoek
is nu in behandeling bij onderzoeksrechter GRUWERS onder refertenummer 14/580 en met
notitíenummer HA.25.99.687-14. lk heb al het bewi/s tegen KELLENERS Luq gerechtelijk
commissaris FGP Hasselt, Guffenslaan 18 te Hasselt en SWERTS Luc gerechtelijke commissaris? FGP
Hasseld omvat ín een zwarte farde met toelichtend schrijven van 4 pagina's met 7Z stukken als
bewiis ter staving en in totaal 451 pagina's . Wij wensen dat de volledige farde wordt neergelegd
b ij o n de rzo e ks rech te r G R U YTE R 5.

Op mi jn vraag,  hebt  u mi jn verk lar ing voorgelezen.

lk  wens er  n iets  aan toe te voegen of te verbeteren.

lk  bevest ig  dat  ik  geinformeerd werd over  de mogel i jkheid om mi j  benadeelde persoon te verk laren en
over de daa rb i j  behorende rechten:

lk  verk laar  mi j  benadeelde persoon.

lk  neem er  kennis van dat  ik  koste loos een kopie van de tekst  van mi jn verhoor kan verkr i jgen.

lk  antwoord h ierop(posi t ie f )  en u overhandigt  mr1 nu een kopie.

Het  verhoor wordt  beëind igd op tS l to /zot4 om 3.2:1.1.  uut . "

Na lez ing volhardt  en tekent  samen met ons.
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Naam: Verbeek Erik Chris Mathieu,
Geboren te :  Bree/  Belg ië op2Bh111969;
Op 17 oktober 2005 afgeschreven naar het buitenland/Kroatiè en vanaf 3i oktober 2006 ingeschreven
en wonende op zijn hoofdverblijfplaats Seovacki Put 43, 34550 Pakrac in Kroatië.

PV nr.: welke bij ondezoeksrechter
GRUYTERS in klacht met burgerlijfe partrlstettingm nenanOeling is onder referentie 14l5g0.

Op 13 mei 2014 om 1B:25 uur heeft  Verbeek Erik Chris Mathieu aangif te gedaan bi j  pZ Tongeren-
Herstappe. Betreffende strafaangifte d.d. 13 mei2014 is onder pV nr.: TG.25.11 .oO2O36t2Oj4
opgenomen door VANDEPUT Bert,  SWENNEN John beiden inspecteur van de pol i t ie Lokale pot i t ie
Tongeren-Herstappe en vindt u zonder bijbehorende S2-producties bijgevoegd (Stuk 17.

Op 29 auqustus 20í4 heeft  Verbeek Erik Chris Mathieu inzake PV nr. :  TG.2S.L1.002036/2014 een
strafklacht met burgerlijke partijstelling neergelegd bij onderzoeksrechter K. GRUYTERS van de
rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdel ing Hasselt  tegen de personen (Stuk 2):

-  Thierrv Bielen, Guffenslaan 1j ,  3500 Hasselt ;
- Tonv Coonen, federaalsecretaris De Voorzorg, Capucienenstraat 10 3500 Hasselt;
-  Hi lde Glaes, voorzi t ter van het pol i t iecol lege pol i t iezone HAZODI, Thonissenlaan 15. 3500

Hasselt;
-  Luvkx Laurens. rechercheur,  pol i t iezone HAZODI, Thonissenlaan 15. 3500 Hasselt ;
-  Grosemans Roqer,  gerechtel i jk commissaris,  Fgp Hasselt ,  Guffenslaan 18, 3500 Hasselt ;
-  Kel leners Luc, gerechtel i jk commissaris,  Fgp Hasselt ,  Guffenslaan 18, 3500 Hasselt ;
-  Vercruvsse Bruno, gerechtel i jk commissaris,  Fgp Hasselt ,  Guffenslaan 18, 3500 Hasselt ;

-Op 2 september 2014: Bij brief d.d. 2 september 2014 heeft substituut Procureur des Konings E.
STEYLS van Limburg, afdeling Hasselt, aan Verbeek Erik, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac (kroatië)
kenbaar gemaakt dat de klacht door zi jn ambt is ingeschreven onder not i t ienummer HA25.g9.687-14
en dat het dossier terug is overgemaakt aan onderzoeksrechter Gruyters en aldaar is gekend onder
referentie 141580 (Stuk 3).

ln deze klacht met burgerlijke partijstelling welke vanaf 2 september 2014 weer terug is bij
onderzoeksrechter Gruyters staat onder meer letterlijk het volgende (stuk i)..

Op 27 tebruari 20'14 heeft rechter mevr. A. Trekels van de Correctionele Rechtbank van
Hasselt  onder parketnr. :  HA60.L1.19356-09 ui tgesproken:
- dat Verbeek Erik zich schuldig heeft bevonden aan ten laste gelegde feiten en dat hij op
grond daarvan is veroordeeld:
. tot zes maanden gevangenisstraf,
' tot het betalen van 150,00 EURo aan het bijzonder fonds van slachtoffers;
.  tot  het betalen van 8.676,16 EURO aan publ ieke vordering;
'  tot  het betalen van 5'1,20 EURO van een geïndexeerde vergoeding van s1,20 EURo;
- dat No Cancer Foundation vzw zich schuldig heeft bevonden aan ten laste gelegde feiten
en dienvolgens tot ontbinding is bevolen:
'  tot  het betalen van 150,00 EURo aan het bi jzonder fonds van slachtoffers;
.  tot  het betalen van 8.722,16 EURO aan publ ieke vordering;
'  tot  het betalen van 51,20 EURO van een geïndexeerde vergoeding van 51,20 EURo;
' tot het verbeurd verklaren van de overtuigingsstukken ingeschreven onder de nummers
1 0 0 3 5 6  e n  1 1 1 8 7 3 ;
'  tot  het verbeurd verklaren van de vermogensvoordelen ten bedrage van27.279,00
EURO;
en houdt op "Burgerlijk Gebied" aan de burgerlijke belangen wat betreft de bewezen
verklaarde tenlasteleggingen. Voor de inhoud van het gehele vonnis (zie product ie 50).  Wij
verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud als herhaald en inqelast te
beschouwen.

In dit vonnis staat niet geschreven dat behandelend rechter Mevr. A. Trekels betreffend
vonnis in gegi izelde toestand als zodaniq op valse qronden heeft  moeten u
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I99"n dit op 27.O2.2014.onder parketnr.: HA60.L1.19356_09 uitgesproken VONNTS hebben VerbeekErikenNoCancerFoundat ionVzwop@aartzouono@nr: l3g2l ! l t i io ig
b e r o e p a a n g e t e k e n d b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n | e g t e H a s s e @ - -

In dit beroep met parketnr.; l-.1A60.L1.19356-09 heeft de Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep
te Antwerpen Erik Verbeek bij aangetekende brief d.d. 23 april2014 uitgenodigó voor de behandeling
te zi t t ing op 18 september 2014 onder dossiernummer: 2d11lpcA/oo0 993. lstut ey.

Op ' !2 september 20' !4 werd de woning van Banjac Branka (huurder) in eigendom van (Verimmoban)
zonder enige vooraankondiging bezocht door:

- fuc-.K9lengIg gerechtelijk commissaris, Fgp Hasselt, Guffenstaan 18, 3500 Hassett;
- Lt{.c Svyerts, gerechtelijk commissaris, Fgp Hasselt, Guffenslaan '18, 3500 Hasselt;

Banjac Branka (huurder) was toen niet in die woning aanwezig. Verbeek Erik was op dat moment ter
plaatse voor No Cancer Foundation vzw aan het werk, welke fn de woning van Banjac Branka is
gevest igd.

De heren Luc Kel leners en Luc SweÉs kwamen zonder enige vooraankondiging een gedeelte van
de op 7 apri l2011 ui t  de woning van Banjac Branka (huurder) meegenomen documenten, zonder haar
daarover ook maar ooit  te hebben verhoord, terugbrengen. Verbeek Erik (niet  de huurder en ook niet
de eigenaar van die woning) heeft voor de ontvangst daarvan moeten tekenen en heeft van datgene
wat hij moest tekenen geen kopie gekregen. Nadien bedacht Verbeek Erik zich dat hij die gestolen
documenten nooit had mogen aannemen omdat betreffende zaak met parketnr.: HA60.Lí.t9356-09
op í8 september 2014 wordt behandeld voor het Hof van Beroep te nntwerpen onCer
dgssiernummer: 2011/PGA/000 993 en betreffende documenten op 7 april 2011 zijn meegenomen
uit de woning van Banjac Branka (huurder), waaronder de boekhouding en bankafschriften van
Verimmoban met Verbeek Mathieu als bestuurder (eigenaar woning). Luc Kellenaars en Luc Swerts
hebben hiermee het dossier vervalst voor de behandeling ter zitting op 18 september 2014 voor de
raadsheren mr. C. Liesens (Eerste Voorzitter), mr. A De Sloovere (lid) en mr. C. Vandeneeden (lid)
van het Hof van beroep te Antwerpen.

Het zijn Luc Swerts en Joseph op de Locht met nog een derde politiebeambte geweest die op 7
apri l  2011 betreffende documenten ui t  de woning van Banjac Branka (huurder) en Verbeek Mathieu
(eigenaar) hebben meegenomen zonder hen daarover te hebben gehoord met vast legging in een
proces-verbaal. Enkel Verbeek Erik is daarover gehoord en enkel van hem is daarover op 7 april2011
een proces-verbaal opgemaakt. Dit met de voorkennis en wetenschap dat Erik Verbeek in die woning
nooit heeft gewoond en ook niet verblijft en er voor No Cancer Foundation vzw aan het werk was, een
onderneming die in die woning is gevestigd en waarvan Banjac Branka (huurder) de voorzitter is.

Waarom is Baniac Branka niet verhoord door Luc Swerts en Joseph op de Locht en een
nog derde politiebeambte toen zlj op 7 april2011 betreffende documenten uit haar woning
hebben meegenomen?

Waarom is Baniac Branka niet verhoord door Luc Swerts en Joseph op de Locht en een
nog derde politiebeambte toen zij op 7 aoril 201'l spullen van No Cancer Foundation vzw uit
haar woning hebben meegenomen, waarvan zii de voorzitter is?

Waarom is Mathieu Verbeek niet verhoord door Luc Swerts en Joseph op de Locht en een
nog derde pol i t iebeambte toen op 7 apri l2011 zi jn boekhouding en bankafschri f ten van
Verimmoban NV uit  de woning van Branjac Branka (huurder) z i jn meegenomen, waarvan hi i
de eiqenaar is?

Waarom moesten buiten Baniac Branka (huurder) en Mathieu Verbeek (eiqenaar) om op
12 september 2014 de op 7 april2Q11 meegenomen boekhouding (waaruit een groot deel is
verdwenen) en bankafschriften van Verimmoban NV door Luc Kelleners en Luc Swerts
worden teruggebracht in hun woning en waarom moest Erik Verbeek (die nooit  in die woning
heeft gewoond) voor de ontvangst daarvan tekenen?

Dit alles behoort tot in de bodem te worden uitgezocht. Dit omdat deze al maar liefst 3,5 jaar lang
voortdurende misdaad Banjac Branka, Mathieu Verbeek en Erik Verbeek tot aan de rand van de
afgrond heeft gebracht.
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Wat Lug-Swerts, Josgph op de Locht en de derde politiebeambte op 7 april 2011 uit de woning
van Banjac Branka hebben meegenomen, zonder haar daarover ook maar ooit te hebben verhoorá,
kunt u lezen in de navolgen de PV 0027021201'l in de zaak met parketnr.: HA60. L1 .1 9356-09 pV,
welke u vindt bijgevoegd (Stuk 7). In die navolgende PV 0027022011 staat onder meer het votgende
opgenomen:

Tijdens de huiszoeking treft u de navolgende zaken aan en deze neemt u mee voor veroer
onderzoek:

classeur Erik Croatië met documenten
groene map met documenten van Verimmoban
witte omslag met documenten van Verimmoban
classeur met boekoudstukken van VZW No Cancer Foundation

- bankuittreksel Verimmoban van Record Bank
- bankuit t reksels van Verimmoban KBC bank

Het moge u duidelijk zijn dat deze bewijsstukken ter zitting op í8 september 2014 onder
dossiernummer: 2011/PGA/000 993 voor het Hof van Beroep nooit boven water mochten komen,
want dat zou tot vrijspraak van Verbeek Erik en No Cancer Foundation vzw hebben geleid en dat
mocht niet. Verbeek Erik, No Cancer Foundation vzw als ook Banjac Branka, Mathieu Verbeek en
Verimmoban NV moesten immers kost wat kost op valse qronden ter afdekking van een binnen de
politie geïnfiltreerde grensoverschrijdende criminele organisatie op 18 september 2014 worden
veroordeeld door het Hof van Beroep van Antwerpen. Dit des te meer tegen met name Kelleners Luc
vanaf 2 september 2014 btj onderzoeksrechter Gruyters (onder referentie 14l580) een strafrechtelijk
onderzoek loopt met burgerlijke partijstelling (Stuk 3):

Op 17 september 2014 heb ik op grond van bovengenoemde feiten en nog meer daarmee
samenhangende feiten de behandelend raadsheren mr. C. Liesens (Eerste Voorzitter), mr. A De
Sloovere (lid) en mr. C. Vandeneeden (lid) van het Hof van Beroep te Antwerpen noodgedwongen
moeten wraken. Pagina 1, 2, 139 Um 142 uit mijn wrakingsverzoek d.d. 17 september 2014 aan de
wrakingskamer van het Hof van Beroep te Antwerpen vindt u bijgevoegd (Stuk 8). Mijn gehele
wrakingsverzoek d.d. 17 september 2014 kunt u lezen in de volgende l inks met deepl inks aan fei tel i jk
onderbouwende bewijsstukken.

http://www.mstsnl.neUekc/pdf/17-september-2014-wrakinq-hof-van-beroep-te-
antwerpen-prei ud iciele-vraaq.pdf

https://sites.gooqle.com/site/deqroenenbelqie/de-wrakinqskamer-van-hof-van-beroeo-
te-antwerpen

lk verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud als herhaald en ingelast te beschouwen.

Tot op heden heeft de wrakingskamer van het Hof van Beroep te Antwerpen mijn bovengenoemd
wrakingsverzoek d.d. '17 september 2014 nog niet in behandel ing genomen.

Wat op 12 september 2014 door:
-  Kel leners Luc, gerechtel i jk commissaris,  Fgp Hasselt ,  Guffenslaan 18, 3500 Hasselt ;
- Luc Swerts, gerechtelijk commissaris, Fgp Hasselt, Guffenslaan 18, 3500 Hasselt;

is teruggebracht in de woning van Banjac Branka buiten haar om en zonder haar toestemming kunt u
zien op bijgevoegde foto (Stuk 9). Omdat er meer stukken in de fardes zaten (die op 7 april 2011 uit
de woning van Banjac Branka zijn meegenomen als er op 12 september 2014 zrln teruggebracht in
haar woning, hebben wij een kopie van alle teruggebrachte stukken bijgevoegd in deze navolgende
proces-verbaal. Het betreffende de volgende stukken:

- De stukken in zwarte farde 1 (Stuk 10);
-  De stukken in zwarte farde2 (Stuk 11);
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- De stukken in groene map 3 (Stuk í2);- BankuittrekselVerimmoban van Record Bank (Stuk 13);- Bankuittreksets van Verimmoban KBC bank (Siïmt''- stukken in witte enveloppe met opschrift "Bei@;Eie, e.e.-e,g. 8-374" (stuk 15);- Stuk in witte enveloppe met opschrift,,orbn dhr' Ku-tjpeís ffi_o}_60" (stuk r6)i- Dichtgevouwen brief d.d. 19-08-2009 van casemanáger r. van der Horst aan mw. MJ vanZantvoort, gemeente Eindhoven (Stuk í7), oeze UriJf fan nooit in het dossier van VerbeekErik hebben gezeten en komt uit ein ander dossier. Dit is tevens een bewijs hoe onzorgvoldigmet dossiers wordt omgegaan door Keileners Luc en Luc swerts.

lk verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud als herhaald en ingelast te bescnouwen.

lk ben samen met mijn juridisch adviseur A lvl L van Rooij, wonende op zijn hoofdverblijfplaats,Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, tot driemaal toe bijáe gerechtelijke politie Guffenstaan 18, 3500Hasselt, geweest. lk heb daar met meerdere personen gesproken, waaronder de heer schreurs. Deheer Luc swerts die in het bijzijn van Luc Kelieners m1 Ëeeït laten tekenen voor de afgifte van de doosmet-bovengenoemde Pf Pigren (stuk í0 um 17) was Áooit aanwezig of was met verloï. ook de veletelefoongesprekken welke ik hierover l'reb gevoerd gaven niet het gewenste resultaat, te weten:

op 14 oktober 2014 ben ik samen met A.M.L. van Rooij tot tweemaal toe hierover bij het parket vande procureur des konings te Hasselt geweest en hebben vanuit die locatie hierover gáO"to met ondermeer Lisette Dreessen en Sophie Van Aken van de federale politie, na eerder die dàg daarovergesproken te hebben met mevrouw Miet Knut van het Parket. Tegenover het parket Ë door
betreffende persoon van de federale politie telefonisch verklaard dat door Luc Swerts en Luc
Kel leners van het op 12 september 20'14 terugbrengen van een gedeelte van de op 7 apri t  2011 ui t  dewoning van Banjac Branka meegenomen papieren geen Proces-Verbaal is opgemaakt en dat dit ookniet staat geregistreerd in de computer. Daarmee is het door hen gepteegde misdrijf feitetrlk bewezen.

BIJBEHORENDE STUKKEN

Erik Verbeek staat er o!_qa-t qr!lavolgende proces-verbaal direct wordt overgemaakt aan
onderzoeksrechter K. GRUYTERS die deze strafklacht PV nr.: TG.25.L 1.OOiO36l2O14 met burgertilkepartijstelling onder referentie 141580 in behandeling heeft.

r i

t

Stuk 1 (26 btz.l
Stuk 2 (5 blz.)
Stuk 3 (í blz.)
Stuk 4 (3 blz.)
Stuk 5 (3 blz.)

Stuk 6 (3 blz.)
Stuk 7 (zblz.l
Stuk 8 (6 blz.l
Stuk 9 (í blz.)
Stuk í0 (102 blz.)

Stuk 11 (2abtz.l
Stuk 12 (82blz.l
Stuk 13 (5a blz.)
Stuk 14 (27 btzJ
Stuk 15 í6 blz.)

Stuk 16 (1 blz.)
Stuk í7 (1 blz.)
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PZ TONGEREN.HERSTAPPE . 5380
Maastr ichterst raat  10,  3 700 TONCEREN
(T) 012/8oo3oo - (F) o],21231.166

Bij lage....  aan PV
dd

nr.: TG.25.LL.oOZo36 /2Ot4
L3/oS/zot4

Categorie I: getuigen en slachtoffers.

Verhoorblad.

Op r3  me i  2o r4om 18 :25  uu r :

WU, VANDEPUT Bert ,  SWENNEN JOHN bedien Inspecteur  van
Herstappe,  verhoren te commissar iaat  :

Naam, Voornaam :  VERgEEK Er ik ,chr is ,Mathieu
Ceboren te Bree op 28/r1_lLg6g

de pol i t ie  Lokale Pol i t ie  Tongeren-

Nat ional i te i t :  Belg ië
laatst gekend ingeschreven te : 3500 HASSELT, Torenplein, nr 1,
Afgeschreven naar het buitenland op :-7lj.ol20o5 te Kroatië
34550  Pak rac  (Os /o t  l zoo0 )

bus 0006
Dipl Post : Zagreb Seovacki put 43;

die verklaart:
- " lk  wens mi j  u i t  te  drukken in de Neder lands taal  en wens het  Neder lands te gebruiken in de
rechtspleging.
lk  neem kennis van de.beknopte mededel ing van de fe i ten waarover  ik  za l  verhoord worden,  meer
bepaald k lachtneer legging wegens :

- valsheid in geschriften en openbare geschriften,
-  deelname aan cr iminele organisat ie  en
- diefstal zonder geweld of bedreiging

lastens :

- Thierry Eielen, Cuffenslaan 11 , te 35OO Hasselt
- Tony coonen, federaal secretaris De Voorzorg, Capucienenstraat 10 te Hasselt- Hgr.man Reynders, voormalig voorzitter De Voorzorg Capucienenstraat 10 te Hasselt- Hilde claes, voorzitter pil iecollegae te pZ HAZODl, Thoniisenslaan 15 te Hasselt- Ingrid Líeten, voorzitter 5PA Limburg, Cuffenslaan 106-10g te Hasselt
-  Luykx Laurens,  rechercheur PZ HAZODI,  Thonissenlaan 15 te Hassel t
- crosemans Roger, gerechteli jk commissaris Fgp Hasselt, cuffenslaan rg te Hasselt
- Kelleners Luc, gerechteli jk commissaris Fgp Hasselt, Guffenslaan 1g te Hasselt- Vercruysse Bruno, gerechteli jk commissaris Fgp Hasselt, cuffenslaan rg te Hasselt
-  Durwael  Ann,  Subst i tuut  PDK afd.  L imburg,  park laan 25 te Hassel t .

l k  neem kenn i s  da t :
a) ik kan vragen dat alle vragen die mr1 worden gesteld en alle antwoorden die ik geef, worden

genoteerd in de gebruikte bewoordingen;
b)  ik  kan vragen dat  een bepaalde opspol ingshandel ing wordt  verr icht  of  een bepaald verhoor wordt

afgenomen;

! )  rUn verk lar ingen a ls  bewi js  in  rechte kunnen worden gebruik t ;
d)  ik  n iet  kan verp l icht  worden mezel f  te  beschuld igen.

Ergenlyke verhoor
lk  wens dat  mi jn Jur id isch adviseur  Dhr Van Rooi j  Adr ianus mi j  a ls  ver t rouwenspersoon vergezel t
t rydens mi jn aangi f te  .
Om het  U gema kkel i jk  te  ma ken heb ik  ze l f  mi jn  verk la r ing bestaa nde u i t  z4 paginas met  bewi jzen en
367 paginas bestaande uit 52 producties en wetgevingen uitgeschreven en getékend per pagiáa
dewelke ik  U overhandig.
lk bevestig dit schrijven en verklaar ze voor echt,
l k o v e r h a n d i g U f y s i e k m i j n v e r k l a r i n g e n 5 2 p r o d u c t i e s g e b u n d e l d i n e e n d i k k e b l a u w e f a r d e .  , '^- " """-. 

..1.: ,,"j*,, '.,,,,,
'  i  r ' ,

lk heb mrjn verklaring gelezen. . :  ,  -r i i r , llk  heb mr. ln  verk lar ing gelezen
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PZ TONGEREN.HERSTAPPE . 5380
Maastr ichterstraat 10, 3 700 TONCEREN
(T) 012/8oo3o o - (t) 01,21231166

Bíjlage .... aan PV nr.: TG.25.L1.oo2016lzo1.4
dd 8/o5/2o74

lk  bevest igdat  ik  geinformeerd werd overde mogel i jkheid om mi j  benadeelde persoon te verk laren en
over de daarbi j  behorende rechten:

lk  verk laar  mi j  benadeelde persoon.

lk  neem er  kennis van dat  ik  koste loos een kopie van de tekst  van mi jn verhoor kan verkr i jgen.

lk  antwoord h ierop(posi t ie f )  en u overhandigt  mi j  nu een kopie.

Het  verhoor wordt  beëindigd op t l  I  oS I  zo14 om 1 g :46 u ur . , ,

Na lez ingvolhardt  en tekent  samen met ons.

,1 , i i | i i , , , .g . , . ' , : " i ,' ' , . , ' , , , " .  l '  i i " ' :

' t :...
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Naam: Verbeek Erik Chris Mathieu.
Geboren te: Bree/ België op 2gt1. l /1969:
op 17 oktober 2005 afgeschreven naar het bui tenland/Kroat iê en vanaf 31 oktober 2006 ingeschrevenen wonende op zijn hoofdverblijfplaats Seovacki Put 43, 34550 pakrac in Kroatië. AIs juridisch bewrlsdaaryoor vindt u brygevoegd het getuigschrift van woonst met historiek adressen d.d. 23l0gl2oi3opgesteld door gemacht igd ambtenaar Francis Bieren van oe gá;eente Hassert  (z ie product ie 1)
Verklarinq:

lk Verbeek Erik chr is Mathreu, vanaf 17 oktober2005 afgeschreven naar het bui tenland/Kroat lê envanaf 31 oktober2006 ingeschreven en wonende op mijÀ noofoverot i . l tp laats seovackiput43,34ss0Pakrac in Kroatië, legt tegen:
- Thierry Bielen, Guffenslaan 11, 3500 Hasselt :-  Tony Coonen, federaal secretar is De Voorzorg, Capucienenstraat 10 3500 Hasselt-  Herman Reynders, voormal ig voorzi t ter De Voorzoig, Capucienenstraat 10 3500 Hasselt ;-  Hi lde Claes'  voorzi t ter van het pol i t iecol lege pol i t iezóne Énzoot,  Thonissenlaan 15. 3500Hasselt ;
-  Ingr id Lieten, voorzi t ter sp.a Limburg, Guffenslaan 106-10g, 3500 Hasselt ;-  Luykx Laurens, rechercheur,  pol i t iezone HAZODl, Thonissenlaan 15. 3500 Hasselt-  Grosemans Roger,  gerechtel i jk commissaris,  Fgp Hasselt ,  GufÍenslaan 1g, 3500 Hasselt ;-  Kel leners Luc, gerechtel i jk commissaris,  Fgp Háisel t ,  Guffenstaan 1g, 3s00 Hassett ;- Vercruysse Bruno, gerechtelijk commissarË, Fgp Hasselt, Guffenslaan ,1g, 3500 Hassett;-  Dunvael Ann, subst i tuut procureur des koningsl afd. Limburg, parklaan 25 3SO0 Hassett ;de klacht neer van het plegen van de volgende misdÀjven:

:  art ,  .194, 195, 196 en 197 Strafwetboek;- 
S44ar-ne aqn een crllninjte orqanisaiie:;rt. 3Zbis en 324ter Strafwetboek;- Diefstal zonder qeweld of bedreioiÍlor art . 463, 464,465, 466 en 467 Strafwetboek;

Om het u gemakkel i jk te maken en vooral  om vol ledig te zi jn heb ik mi jn klacht op een memostickgezet die ik u ter hand stel  opdat u de tekst van mijn vernaát kan kopiéren en plakken

Hierna-volgt de integrale tekst van mijn verklar ing (24 pg ) die ik voorbereid heb. U zal merken dat iknaar 52 daarin vernoemde product ies verwi js die ik u fyóiek overhandig. lk heb de bi j lagen gebundetd
in een dikke blauwe farde dre 367 pagina,s 'bevat.

In art ikel  194, 195, ' l  96 en 197 van het Strafwetboek, staat let ter l i jk het votgende geschreven.

Art .  í94. (Zie NOTA 1 onder TITEL) leder openbaar off ic ier of  ambtenaar die in de
uitoefening van zi jn bedíening valsheid pleegt,
Hetzi j  door valse handtekeningen,

tekeni

Hetzij door geschriften' in.openbare registers of andere openbare akten na het opmaken ofhet afslui ten ervan gesteld of ingevoegd,
estrat t  met  íopslu i t ino)  v

Inwerk inqtredino :  13-03-2003>
1-23t42 040:

Art' 195' (Zie NoTA 1 onde-r TITEL) Met (opsluiting) van tien jaar tot vijftien jaar wordtgestraft ieder openbaar officier of ambtenaar oie Uij het opmaken van akten van zijn ambthet wezen of de omstandigheden ervan vervalst, <W 20oi-01-23t42, art.4g, 040; Eó : 13-03-2003>
Hetzi j  door andere overeenkomsten te schri jven dan die welke de part i jen hebben
opgegeven of ged icteerd,
Hetzi j  door als waar op te nemen, fei ten die het niet  z i jn.

Art '  196. (Zie NOTA I onder TITEL) Met (opslui t ing van vi j f  jaar tot  t ien jaar) wordengestraft  de andere personen die in authent ieke eÀ openOáre geschri f ten valsheid plegen
en alle personen die in handels- of bankgeschriften of in priváte geschriften valsfreidplegen, <W 2003-01-23t42, art .49, 040; tnwerkingtreding :  13-03-2003>
Hetzi j  door valse handtekeningen,
Hetzi j  door namaking of vervalsing van geschri f ten oÍ handtekeningen,

o

vervals inq yan akten,  qeschr i f ten
Hetzi j  door onderschuiving van perionen,



Art.  197. ln al

Hetzi j  door overeen komste.n, beschikkingen, verbinten issen of schu ld bevri jd ingenvalsef ijk op te maken of achteraf in de akien in te voegen ,Hetzij door toevoeging of vervalsing van beding"n, uJrrtáringen of feiten die deze aktenten doel hadden op te nemen of vasl  te stel len.

Dit  betekert  dat Thierry Bielen, Tony Coonen, Herman Reynders, Hi lde Claes, Ingr id Lieten, LuykxLaurens, Grosemans Roger, Kelleners Luc, Vercruysse Bruno, Durwaer Ann op glond van oehieronder met feitelijke bewijstukken onderbouwde strafklacht overeenkomstig bóvengenoemde
artikelen 194 Um 197 Strafwetboek, welke onder de categorie misdaden valt, moeteníoroen gestraft
met (opsluiting) van tien jaar tot vijftien jaar. Méér dan viji jaar, betekent dat de straf onder oe

:?j:g::i"-Lrl j_"ji,l._"1" s-lraffe:r vatt die voor een votksjury (assisenhof) moer komen pezetfde
rdt n d e kte v

De bewijsstukken van het plegen van valsheid in geschri Í t  met toel ichtend schri jven vindt u verder in
deze strafklacht bijgevoegd.

27 ngvember 2000: Op 27 november 2000 kr i jg ik,  Verbeek Erik,  een auto ongeluk. Ten tr lde van dat
ongelukwas ik in dienstvan het bedri j f  MITF bvba, Rogier laan 69, te 1030 Schaarbeek Ats bewils
daarvoor vindt u bi jgevoegd (zie product ie 2):

-  de op 04109/2000 tussen Verbeek Erik,  Torenplein 1 bus 8 3s00 Hasselt  qesloten
arbeidsovereenkomst met MITF voor onbepaalde t i jd,

- de loonbrieven van Verbeek Erik br1 MITF BVBA;
- individuele rekening met staat der bezoldigingen van het jaar 2000 van Verbeek Erik bi j  MITF

BVBA;
- loonfíche jaar 2000 Verbeek Erik bij M|TF BVBA;
- afgelegde verklar ing van Swannet Herman, werkgever van Verbeek Errk bi l  Balkan Trading

NV en MITF BVBA;
Hiermee is het bewijs geleverd dat Verbeek Erik vanaf 04/09/2000 ïlm 31t1212000 als werknemer rn
dienst was b1 zijn werkgever MITF BVBA.

Inkomsten 2003: Als gevolg van di t  auto ongeluk ben ik medisch vol ledig inval ide verklaard.
voor deze inval idi tei t  is door het Nat ionaal Verbond van Social ist ische Mutual i terten over het jaar 2003
een bedrag van 13.941,84 EUR + 1.375,14 EUR aan mijbetaatd. Ats wettet i jk bewi js vindt u
br.lgevoegd (zie productie 3):

-  hetATTEST VAN VERVANGINGSINKOMSTEN van Guy PEETERS, atgemeen secrerals van
de NVSM;

- br ief  d.d. 1110512004 van L. Verhaert ,  gedelegeerd bestuurder van Mercator Verzekerrngen
NV aan Verbeek Erik,  Torenplein 1 bus 6, 3500 Hasselt ;

Hiermee is het bewi js geleverd dat Verbeek Erik als gevolg van zi jn inval idi tei t  door betreffend auto
ongeluk vanaf 1 januari  2001 recht heeft  op een vol ledige invat idi ie i tsui tker ing

?5 iuni 2004: Ml.,|n advocaat Thierry Bielen krijgt op zijn verzoek d.d. 1B/0b/04 van De Voorzorg te
Hasselt, namens deze ondertekend door Herman Reynders (voorzitter) en Tony Coonen (secretaris)
een brief d.d. 25 juni 2004 (ref: DG/0262092) met het verzochte formulier """nrruag tot verzaking aan
terugvordering van een ten onrechte ontvangen bedrag aan uitkeringen" toegestuuid welke hij mij
heeft  laten invul len (zie product ie 4):

2í oktober 2004. Op bevel van onderzoekrechter C. CALEWAERT van de rechtbank van Eerste
aanleg te Brussel wordt Verbeek Erik aangehouden als verdachte van "helrn g" en "vereniging van
misdadigers" ' Dit bevel heeft onderzoekrechter C. CALEWAERT laten uitgaan op valse gronden,
weíke met br lbehorend verhoor vindt bi jgevoegd (zie product ie S).

2í oktober 2004: op 21 oktober 2004 kr i jgt  Verbeek Erik het Attest van Gevangenschap overhandigd
(zie product ie 6).

o



21 oktober 2004: Navolgend PV Nr. :  155387/04 opgemaakt door VANDEPUT Wii ly en SAENEN
Chris,  beiden hoofdinspecteur,  bi j  de Federale Pol i t ie,  Gerechtel i jke Dienst van het Arrondissement
Brussel, waarin als valselijk opgenomen feit staat vermeld dat Verbeek Erik op O8lO2l2OO3 om 00 00
uur het strafbaar fei t  heeft  gepleegd en dat de ABN AMRO BANK de benadeetde is (zie product ie 7)

26 oktober 2004: Bi j  beschikking d.d. 26 oktober 2004 heeft  de raadkamer van de rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel,  na daarover onderzoeksrechter C. Calewaert,  eerste subst i tuut procureur
des Konings M STEPPE E en mijn advocaat Thierry Bielen te hebben gehoord, bevolen tot
handhaving van de hechtenis en dat deze hechtenis een maand geldig is vanaf de dag waarop deze
beschikking is gegeven (zie product ie 8).

10 november 2004: Bi jarrest d.d. 10 november2004 hebben de raadsheren Van der Eecken (vz),
Gadeyne, Van Brustem in het bi jz i jn van gr i f f ier Corbeels het hoger beroep van mijn advocaat Thierry
Bielen niet ontvankel i lk verklaard omdat hi j  het laatt i jd ig heeft  ingesteld en ondanks regelmatig te zi jn
opgeroepen niet is verschenen voor het Hof (zie productie 9). Hiermee is feitelijk bewezen dat alles
wat ik daarna heb moeten meemaken, wat u hieronder in deze strafklacht kunt lezen, vol ledig is toe te
schrijven aan mijn advocaat Thierry Bielen

16 november 2004: Brief  d.d. 16 november 2004 van mrln advocaat ïhierry Bielen aan Erik Verbeek
in de gevangenis met het ber icht dat hi j  mi j  "van hafte prof ic iaf 'wenst voor het geboren zi ln van m|n
dochter Luna op 15 november 2004 en dat moeder en dochter het zeer goed siel len (zie product ie
í0).  Dit  heeft  Thierry Bielen geschreven met de voorkennis en wetenschap dat hi . l  de veroorzaker is
dat ik toen in de gevangenis zat omdat hi j  laatt i jd ig hoger beroep heeft  ingesteld en ondanks
regelmatig te zi jn opgeroepen niet is verschenen voor het Hof.

25 november 2004: Bi j  beschikking d.d. 25 november 2004 heeft  de raadkamer van de rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel, na daarover onderzoeksrechter C. Calewaert en mijn advocaat Thierry
Bielen te hebben gehoord, bevolen tot handhaving van de voorlopige hechtenis (zie product ie 11).

21 december 2004: Met bovengenoemde voorkennis en de wetenschap dat Er ik Verbeek ten t i jde
van zijn auto ongeluk op 27 november 2000 over de periode van 0410912000 t/m 3111212000
werkzaam was voor MITF bvba (zie productie 2) heeft mijn advocaat Thierry Bielen (tijdens miln
gevangenschap) bi j  br ief  d.d. 21 december 2004 bi j  de RSZ, Algemene Direct ie van de ident i f icat ie en
de aangif ten, t .a.v.  de heer Ol iv ier WAUTËRS, Victor Hortaplein '11, 1060 Brussel,  verzet aangetekend
tegen de ambtshalve schrapping voor de periode van2210212000 t/m 03/09/2000 (zie productie 12)
Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat advocaat Thierry Bielen geen verzet heeft aangetekend
tegen de ambtshalve schrapping over de periode 04/09/2000 Um 3111212000 toen ik werkzaam was
voor MITF bvba ten t i jde van mijn auto ongeluk, waarmee voor mi j  al le el lende is ontstaan.

23 december 2004: Bt1 beschikking d.d. 23 december 2004 heeft  de raadkamer van de rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel,  na daarover onderzoeksrechter C. Calewaert,  eerste subst i tuut procureur
des Konings M SOETEMANS G en mijn advocaat Thierry Bielen te hebben gehoord, bevolen dat Er ik
Verbeek in voorlopige vr i jheid zalworden gesteld onderde condit ies dat een borgsom van 5000 euro
moet worden gestort en actief werk moet worden gezocht of mijn beroepsactiviteiten hervat. (zie
productÍe 13).  Dit  heeft  mi jn advocaat Thierry Bielen besl ist  met de voorkennis en wetenschap dat ik
100% inval ide was en ten t i jde van het auto ongeluk op 27 november 2000 een dienstbetrekking had
bij het bedrijf MITF BVBA.

2 maart 2005: Vonnis d.d.0210312005 not.nr.  80.96.221-01 van de correct ionele rechtbank te Hasselt
inzake he t  openbaar  min is te r ie  tegen 1)  Jean SLEGTEN,  2)ZELLA NV en 3)  Er ik  VERBEEK
uitgesproken door de rechters C Coopmans (vz),  C. Vanderkerken en H Coenen, subst i tuut
krt jgsauditeur J.  Mertens en gr i f f ier J Bai l l ien (zie product ie í4).  In di t  vonnis staat ondermeer het
volgende geschreven: inzake vonnis d.d. 27/09/2001 van de correctionele rechtbank te Hasselt, 18d"
kamer, zetelend in de graad van beroep in zaken van de politierechtbank, op tegenspraak gewezen,
hetwelk:

het hoger beroep van de burgerl i jke part i jVerbeek ontvankel i jk en gegrond verklaart ;
het hoger beroep van de burgerl i jke part i jSoftcom B.V.B.A. ontvankel i jk en deels gegrond
verklaart:

o



-  het hoger beroep van het openbaar minister ie ontvankeluk en deels gegrond verklaarr;spreekt ui t  dat:
-  dr '  P Dessers de bl i jvende inval idi tei t  van Erik Verbeek heeft  vastgesteld op 5% en oerechtbank daarvoor in het totaal 8.676,25 euro aan schade vergoeding heeft  vastgesteld voorde burgerl i jke part i j  Er ik Verbeek en Softcom B.V.B.A. en datde totale schade is bepaaro op12.194,77  euro .

Met di t  vonnis d.d 0210312005 not.nr 80.96 221-0'1 van de correct ionete rechtbank te Hassett  heeftmtln advocaat Thierry Bielen met het inbrengen van valse stukken een jur idische t i te l  verkregen
waarrn staat vermeld:

-  dat ten t i jde van mijn auto ongeluk op 27 november 2000 ik in dienst was van Softcom
B.V B A' Dit  met de voorkennis en wetenschap dat ik ten t i jde van het auto ongeluk een
dienstbetrekking had br j  MtTF BVBA (zie product ie 2);

-  dat mi jn inval idi tei t  is vastgesteld op 5%. Dit  met de vóorkennis en wetenschap dat mryn
inval idi tei t  100% is.

Met deze voorkennis heeft  mi ln advocaat Thierry Bielen bi j  beschikking d.d. 25 november 2004 de
raadkamer van de rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel,  na hem daarover te hebben gehoord,
laten besl issen dat Er ik Verbeek in voorlopige vr i jheid zal  worden gesteld onder de condrt ies dat rk
een borgsom van 5000 euro stort en"actief werk zoek of mijn beróepsactiviteiten herva(' (zie
product ie 9) Dit  heeft  Thierry Bielen de raadkamer laten besl issen met de voorkennis en werenscnap
dat ik geen werk mocht zoeken en geen beroepsact iv i tei ten had en ook n jet  mocht ui toefenen
vanwege mijn 100% inval idi tei t .  Het daarin genoemde bedrag van 12.1g4.77 euro heeft  advocaat
Thierry Bielen nooit  gevorderd, daar hi j  d i t  vonnis nooit  heeft  laten betekenen, wat betekent dat hr i  ook
dre 12.194,77 euro bi j  mi j  heeft  gestolen.

23 september 2008: Vonnis d d.23lO9l2O08 parket:  Nr:  27.F1.1S1859-03 van de rechtbanx van
Eerste Aanleg te Brussel de procureur des konings te Brussel tegen 'l ) Eliane Van Vreckom, 2) Erik
Verbeek, 3) Pierre Koob en 4) Pierre Slaats ui tgesproken door de rechters M. van der Kelen (vz),
Mevr.  Taevernier en M C. Coopmans (vz)en gr i f f ier Mevr.  Eeckhout (zie product ie 15).  In di t  vonnis
is Erik Verbeek van al les vr i jgesproken. Tot het moment van di t  vonnis d d. 23 september 2008 heeft
de procureur des konings van Hasselt  geen ui tvoering kunnen geven aan het met behulp van mijn
advocaat Thierry Bielen valselijk verkregen vonnis d.d. O2tO3l2OO5 not.nr. g0.96.221-O1van oe
correct lonele rechtbank te Hasselt ,  waarin de rechters C. Coopmans (vz),  C. Vanderkerken en H
Coenen, subst i tuut kr i jgsauditeur J.  Mertens en gr i f f ier J Bai l l ien hebben beslrst  dat Er ik Verbeek voor
5% inval ide is en als zel fstandige werkt onder de naam Softcom B.V.B.A. (zie productíe 14).  Dat hier
sprake is van boze opzet van mijn advocaat Thierry Bielen heeft hij feitelijk toegegeven in ziln ergen
BEROEPSBESLUITEN die hi j  voor mi j  heeft  ingebracht bi j  het Arbeidshof te Geni in de zaak met
nummer: AR 20121A91143, waarin hij letterlijk het volgende heeft geschreven: " Verder blijkt dat er op
17n2/2004 en 03/03/2005 kennisgevingen werden verzonden aan De Voonorg (en dus niet aan
concluant) waarbii werd medegedeeld dat concluant doende ondenvorpen te zijn als zelfstandge en
niet als werknemef' , waardoor het Arbeidshof te Gent bij onherroepelijk arrest d d. 27 februari 2013
mij  heeft  laten ver l iezen (zie product ie 16).

11 december 2009: Het in opdracht van korpschef Michel Beckers van pol i t iezone HAZODI door
Laurens Luyks, rechercheur OGP/HPK, van de dienst recherche, behorende tot pZ HAZODI op
1111212009 valsel i jk opgemaakte proces-verbaal PV. HA.60.11.019356/2009. In di t  op 11 november
2009 opgemaakte proces-verbaal heeft  rechercheur Laurens Luykx in opdracht van korpschef Michel
Beckers let ter l i jk het volgende geschreven (zie product ie 17):

1. Tussen 01/í0l?099.en 1111212009: Vereniging of samenkomst met het oog op zwendel in
verdovende middelen vanuit  de woning op het adres Paul Bel lefroidlaan nr:  TOJSOO te
Hasselt ;
Verbeek Erik,  inqeschreven te 3500 Hasselt ,  Torenplein 1, bus 006 (wi jze van ident i f icat ie
afgeleid uit onderzoek door politie-gevalideerd)
Verdachten. VERBEEK Erik en BANJAC Branka:
Vaststel l inqen: VERBEEK zou, met medeweten van diens echtgenote BANJAC, een
druggebeuren runnen via het bui tenland en hiervoor vele telefonische contacten onderhouoen
met het bui tenland.X
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In di t  valselqk opgemaakte proces-verbaal PV. HA.60.11.019356/200g heeft  Laurens Luykx rnopdracht van korpschef Michel Beckers bewust valsheid in geschri f t  gepleegd door daarin op tenemen dat Verbeek Erik op 11 november 201'1 staat ingesc-hreven op tret  aáres Torenplein 1 bus 6,3500 te Hasselt .  Dit  met de voorkennis en werenscnao;
- dat ik vanaf 17 oktober 2005 ben afgeschreven naar het burtentand/Kroat iè en vanaf 31

:,1!"?:t 
2006 ben ingeschreven op Àriin hoofdverblijfptaats Seovacki put 43, 34550 pakrac rnKroaUe:

- dat de woning op !9t adres Torenplein í bus 6, 3500 te Hasselt vanaÍ 27t08200g tot 25t01t10onbewoond was. Als wettel i jk bewi js daarvoor vindt u bi jgevoegd de op 20 september 2013van de gemeente Hasselt  verkregen akte van bewoning lz ie pioductíe 1g).

Rechercheur Laurens !uykx heeft in opdracht van korpschef Michel Beckers zijn proces-verbaal pV.
H4 60 11.019356/2009 bewust valsel i jk opgemaakt om daarmee dubbel cr imineel te kunnen handelenjegens Erik Verbeek, zi jn echtgenote Branká Banjac, z i jn gezin en zi jn vader Mathreu Verbeek met alsvolgende doel:

-  een wereldwi jd georganiseerd drugsgebeuren te kunnen ( laten) runnen onder leiding van Erik
Verbeek'  zonder dat ik daar ook maar íets mee te maken heb. Het op deze wi jze misbruiken
van mijn naam en een adres van een t i jdel i jk onbewoonde woning waar ik vanaf 17 oktober
2005 niet meer woon om mij  als hoofd van een internat ionale drugorganisat ie in de
gevangenis te kr i jgen is zeer ernst ig te noemen. Dit  des te meer di t  al les op kosten van de
Belgische belast ingbetalers plaatsvindt.

-  om alsnog ui tvoering te kunnen geven aan het met behulp van mijn advocaat Thierry Bielen
valsel t lk verkregen vonnis d.d.02lO3l2O05 not.nr.  80.96.221-0i  van de correct ionele
rechtbank te Hasselt  inzake het openbaar minister ie tegen '1) Jean SLEGTEN, 2) ZELLA NV
en 3) Erik VERBEEK uitgesproken door de rechters C. Coopmans (vz),  C. Vanderkerken en H
Coenen buiten de Kroatische autoriteiten om op deze wijze bij Erik VeiOeer zijn eerder
rechtmatig verkregen inval idi tei tsui tker ing te kunnen stelen en deze ui tker jng ie kunnen
stopzetten (zie product ie 13).

14 december-2O09: Het door Roger Grosemans, gerechtel i jk commissaris,  Off lc ier van de Federale
Gerechtelijke Politie van Hasselt valselijk opgemaakte navoigend proces-verbaal p.V. 009165/2009 rnde zaak met als nummer: PV HA.60 11.019356/2009 waarin staat geschreven dat Verbeek Erik
Y|l.u]t_t!!_hoofdverblr.lfplaats aan de Paul Bellefroidlaan 16, 3500 tà Hassett tussen 01/10/2009 en
1111212009 verdovende middelen verkoopt en te koop aanbiedt zonder macht iging. Het betreft
volgens Roger Grosemans een r iante vi l la in eigendom van de f i rma VerimmoÈ"nl nrugstraat 6 teBocholt, waarvan Mathieu_Verbeek (de vader ván Erik) afgevaardigd bestuurder is (zióroductie 19)
Gerechtelrlk commissaris Roger Grosemans heeft dit procls-verbalal bewust vats op@frZkt met devoorkennis en wetenschao:

- dat in opdracht van korpschef Michel Beckers van pol i t iezone HAZoDI door Laurens LuvKS.
rechercheur OGP/HPK, dr ie dagen eerder op 11 december 200g, de oorspronkel i jke vat let i '1ke
PV HA 60. L1 .019356/2009 is opgemaakt,  waarin staat geschreven dat Ei ik Verbeer staat
Ingescnreven op het adres Torenplein 1 bus 6, 3500 te Hasselt ;

Hiermee is de onderl inge samenspannende misdaad tussen Laurens Luyks van de pol i t iezone
HAZODI en Roger Grosemans van de Federale pol i t ie te Hasselt  in opdracht van korpschef Michel
Beckers van politiezone HAZODI feitellk bewezen. Dit alles veroorzaakt door mijn advocaat Thiery
Bielen.

25 fqbruari  2010: Het door Luc Kel leners, rechercheur,  Off ic ier van de Federale Gerechtelryke polr t ie
van Hasselt  valsel i jk opgemaakte navolgend proces-verbaal P.V. oO1s32t2o10 in de zaak mer ars
nummer: PV HA 60 L1 0'1 9356/2009 waarin staat geschreven dat Verbeek Ërik vanuit  z i jn
hoofdverbl i j fp laats aan de Paul Bel lefroidlaan to, s5o0 te Hasselt  tussen 01t10t2oog en 11t12t200g
verdovende middelen verkoopt en te koop aanbiedt zonder macht iging Met het opstel len van ott
navolgende proces-verbaal heeft hiizich laten brjstaan door Laureis iuyks pzHazodi (zie productie
20).  Rechercheur Luc Keleners Fdp-Hasselt  heeft  di t  proces-verbaal samen met Laurens Luyks pZ
Hazodi bewust vals opgemaakt met de voorkennis en wetenschao:

- dat in opdracht van korpschef Michel Beckers van pol i t iezone HAZODI door Laurens Luvks.
rechercheur oGP/HPK, eerder op 11 december 200g, de oorspronkel i lks yslssl ; |ke pV.
H4.60.11.019356/2009 is opgemaakt,  waarin staat geschreven dat Erík Verbeek staat
ingeschreven op het adres Torenplein 1 bus 6 3500 te Hasselt .
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In di t  navolgende proces-verbaal hebben Luc Kel leners in samenspanning met Laurens Luyks wetente bewerkstel l igen dat in voorkomend geval de verantwoordel i jkheid van de ten ui tvoerleggrng van dein deze navolgend proces-verbaal opgelegde maatregelen zal  berusten br j  de volgende oÍf ic ier vangerechtelryke politie:
.  Ketteners Luc (Fgp. Hasselt)
.  Luykx Laurens (Hazodi)

welke in eerste instant ie zul len worden bi . lgestaan door:

.  B. Beekmans (Hazodi)

.  R, Grosemans (Fgp Hasselt)

.  J.Bel len (Fgp Hassett)

.  E  Seno l  (Fgp Hasset t )
r [!1. Steensets (Fgp Hassett)
.  R. Montgomery (Fgp Hasselt)
.  B, Vercruysse (Fgp Hasselt)
.  J.  Op De Locht (Fgp Hasselt)
.  G. Ctaesen (Fgp Hasselt)
.  J.  Kuppens (Fgp Hasselt)
r l!1. Berden (Fgp Hasselt)
.  G. Snel l ings (Fgp Hassett)

Daarmee hebben Luc Kel leners en Laurens Luyks maarl iefst  12 pol i t iebeambten in deze grote
grensoverschrrydende criminele organisatie getrokken, te weten: B. Beekmans (Hazodi), Ri
Grosemans (Fgp Hasselt) ,  J Bel len (Fgp Hasselt) ,  E. Senol (Fgp Hassett) ,  M Sieensett  l rgp Hassett) ,
R Montgomery (Fgp Hasselt) ,  B. Vercruysse (Fgp Hasselt) , 'J.bp De Locht (Fgp Hasset i) , -G. Claesen(Fgp Hasselt) ,  J Kuppens (Fgp Hasselt) ,  M. Berden (Fgp l lasset i)  en G. Snel i igs lFgp Éassert ; .

26 februari  2010: Op basis van deze (en nog veel meer) valsel i jk opgemaakte proces-verbalen
(akten) van rechercheur Laurens Luyks (Hazodi)  gerechtelr . lk commissaris Roger Grosemans (Fgp,
Hasselt)  en Kel leners Luc (Fgp Hasselt)  en andere betrokken pol i t iebeambten heeÍt  de procureur des
konings Ann Durwael van Hasselt  op 26 februari  2010 het volgende gevorderd (zie prod'uct ie 21).

Parket van de procureur des koninqs

Thon issen laan 75
3500 Hasselt

Onze re f :  HA.60.L1 .019356.09
Bi j lagen:  doss ie r .

Pro Justi t ia

Vordering tot het stel len van een Gerechtel i jk onderzoek.

De proceur des konings te Hasselt overwegende dat de feiten zoals vermeld in het dossier van
aard zi jn om tegen:

VERBEEK Er ik .

de tenlasteleggingen uit  te maken:
inb!,euke! op de wetqevlnq verdovende middelen en psvchotrope stoffen, feiten van bezit ,
verkoop, in - en uitvoer in vereniging, zoals vervat in bi jgevóegae proces-verbaal.

VORDERT dat de onderzoeksrechter behage over te gaan tot gerechtelí jk onderzoek en meer
bepaald een telefoonbewaking (tap) te wil len af leveren voor dé telefoonnummers 0032-
487150.41.82'0032'487150'41.99 en 0032-487/50.49.88. Tevens na het volbrengen van de nodige
opdrachten hem de stukken der rechtspleging mede te delen opdat zou worden gevorderd zóals
het behoort.

Hasse l t ,  26  februar i  2010
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De procureur des konings,
Ann Durwael

Op grond van bovengenoemde opgemaakte valselr lk proces-verbalen heeft  subst i tuut procureur des
konings Ann Durwael van Hasselt ,  onder aanstur ing van procureur des konings Marc Rubens van
Hasselt, mij ten laste gelegd dat ik aan het hoofd sta van een grote wereldwijd vertakte criminele
organisat ie die handelt  in verdovende middelen en psychotrope stoffen met de voorkennis en
wetenschap dat ik daar niets mee te maken heb. Dit  al les heeft  kunnen gebeuren (buiten de
verantwoordel i jke minister van Just i t ie van Kroat ië om) als gevolg van een door Laurens Luyks op
1111212009 valsel i jk opgemaakte proces-verbaal PV. HA.60.11.019356/2009, waardoor vanaf die t i jd
in de computer van de pol i t iezone HAZODI, onder verantwoordel i jkheid van eerst korpschef Michel
Beckers en daarna Phi l ip Pirard staat opgenomen dat ik sta ingeschreven op het adres Torenplein 1
bus 6, 3500 te Hasselt  Deze valse inschri jvrng heeft  het pol i t iecol lege van de pol i t rezone HAZODI
onder voorzi t terschap van burgemeester Hi lde Claes van Hasselt  vanaf 11l12l2OAg tot op heden
bewust in stand gehouden om Jegens mij ,  mi jn echtgenote, mi jn gezin en mi jn vader de hieronder al
vanaÍ 27 november 2000 gepleegde misdrijven op een nog grotere schaal te kunnen bl.lven
voortzetten.

Om (buiten de verantwoordel i jke minister van Just i t ie van Kroat ië om) Erik Verbeek als Ieidinggevende
van een wereldwi jd opperende drugsorganisat ie veroordeeld te kr i jgen, waardoor de echte leider vr i lu i t
gaat,  is als gevolg van een door Roger Grosemans op 1411212009 valsel i jk opgemaakte navolgende
proces-verbaal P.V. 009165/2009 in de zaak met als nummer: PV HA.60.11 019356/2009 vanaf die
t i jd in de computer van de Fgp Hasselt  opgenomen dat mi jn woonadres Paul Bel lefroidlaan 16, 3500
te Hasselt  is.  Deze valse inschri jv ing heeft  de Fgp Hasselt  onder aanstur ing van Luc Valkenborg vanaf
1411212009 tot op heden bewust in stand gehouden om jegens mij ,  mi jn echtgenote, mi jn gezin en
mijn vader de hieronder al  vanaf 27 november 2000 gepleegde misdri jven op een nog grotere schaal
te kunnen blijven voortzetten.

19 maart 2010: Nadat rechercheur Laurens Luyks (Fgp. Hasselt)  met zi jn valsel i jk opgemaakte
proces-verbaal PV. H4.60.L1.019356/2009 mij  vanaf 11 december 2009 in de computer van de
HAZODI pol i t ie heeft  laten zetten dat ik sta ingeschreven op het adres Torenplein 1, bus 6 te Hasselt ,
met de wetenschap dat ik vanaf 17 oktober 2005 in Kroatië woon en de wetenschap dat mijn advocaat
Thierry Bielen ( t i jdens mi jn gevangenschap)metzi jn br ief  d d.21 december2004 bi jde Belgische
Soctale Zekerheid over de periode 04/09/2000 Um 3111212000 dat ik werkte voor MITF bvba geen
verzet heeft aangetekend (zie productie 12), kreeg ik op mijn hoofdverblijfplaats Seovacki Put 43,
34550 Pakrac in Kroatië van federaal secretaris Tony Coonen van De Voorzorg te Hasselt de
aangetekende brief d.d. 19 maart 20'10 met daarin letterlijk de volgende tekst (zie productie 22):

U diende op 07.02.2001 een ongevalsaangifte in met begindatum 27.11.2000

Ook in de periode 04.09.2000 Um 31.12.2000 was u onrechtmatiq onderworpen. tn dit ti jdvak
ging het om uw tewerkstelling bij MITF bvba.

Dit  betekent dat wi j  met onmiddel l i ike inqanq (0í.03.2010) de betal inq van
invaliditeitsuitkeri nq d ienen stop te zetten.

Met de meeste achting
Tony Coonen
Federaal Secretaris

Vanaf dat moment heb ik, als gevolg van bovengenoemd samenspannend handelen tussen Tony
Coonen, Laurens Luyks en mijn advocaat Thierry Bielen, vanaf 1 maart 2010 (al  ruim 4 jaar lang) geen
enkele inkomsten meer. Het ls deze criminele organisatie die dat brl mij heeft gestolen

27 maart2010: Boven op het stelen van mijn invaliditeitsuitkering vanaf 1 maart 2010 tot op heden
(ruim 4 jaar lang) kreeg ik van Tony Coonen (partner van Hi lde Claes) ook nog een aangetekende

--__ brlef d.d. 27 maart 20'10 op mijn hooÍdverblijfplaats Seovacki Put 43, 34550 Pakrac in Kroatië waarin
\ï ,z/ leïterlijk het volgende staat geschreven (zie productie 23).

\/'
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u vindt als bi j rage een gedetai i leerde herberekening van uw ui tker ing.

Gevraaqd bedraq:

wi j  betaalden voorde herberekende periode37.664,22euro i .p.v.  í .179,1g euro

Bedraq schuld: 36.4g5,04 euro

Betal inq:

Wij  vragen u di t-bedrag met aangehecht
oversch rijvi n gsform u lie r (Arti kel t e+ cec. weivïn I +oz r s9+t.

Met vriendelij ke g roeten
Tony Coonen

Boven op het stelen van mijn inval idi tei tsui tker ing heeft  Tony Coonen nog 36.485,04 euro meer vanmq wi l len_stelen. Tegen di t  meest misdadig stelen van 36.4ó5,04 euro he-eft  het Ecologisch KennisCentrum 8.V.,  namens deze A.M.L. van Róoi j ,  mede namens mij  beroep aangetekend bi j  dearbeidsrechtbank Gent.  Bi j  bríef  d.d.21juni2010 heeft  Federaat-Secretar is Tóny CooneÁ van DeVoorzorg te Hasselt  aan advocaat Eva Bral ,  Henleykaai 3R, 9000 Gent,  opdracht gegeven zr ln
!9tq19e1 te behartigen en een tegenvordering in te stetlen voor het verscÀutdigdu'bJar"g u"n36.485,04 euro (g!g,.prg,d.g-g!!9-24). Het is hieóij goeo te weten dat Eva Brar wórkt op het"
advocatenkantoor "LUC van DEN Eossche EVA Braf'en dat Luc van Den Bossche van 1 g89 Vm 1 9gg
onder meer Vlaams minister is geweest.  Het is daarbi j  tevens goed te weten dat zi jn dochter Freya
Van den Bossche (sp.a) hem in de pol i t iek heeft  opgevolgd en'vanaf 13 jul i2009 Vlaami Àinir t" ,  uun
Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie is. Hit is àaarbij ook goed te weten dat onder de
dekmantels van agenda 21, ecologisch, mi l ieuvr iendel i jk,  biomassa, groene srroom, duurzaam, co2-reduct ie,  mi l ieubeton, secundaire brandstof,  hergebruik met honderdón mil joenen euro's aan
overheidssubsidte onder de dekmantels van "ciose the circle" en"Cleantech" van haar collega mrntsrer
Ingr id Lieten (sp.a) via de elektr ic i tei tscentrales levensgevaarl i lk chemisch afval  (v l iegas en bodemas)
door hun dekmantelbedrijf Group Machiels over de genLle weield in bouwmaterialen"(beton, cement,
asfal t ,  stenen, etc )  wordt gedumpt, waarmee sluipmoordende chemrsche genocide wordt gepleegd op7 miljard wereldbewoners, waaronder alle Belgen. Dit alles met het vooropgezette doel orn-enkelen
met miljarden euro's onrechtmatig te verrijken in strijd met alle daarop betrèkking hebbende Europesericht l i jnen, verordeningen en daarop ui tgesproken arresten, als ook in str i jd metáe Belgische
Grondwet.

2 noveFber 2011: Dat hier sprake is van een grote grensoverschri jdend cr iminele organisat ie onder
aanstur ing van subst i tuut procureur des konings Ann Dunruael van Hasselt ,  in gang gàzet door mrln
eigen advocaat Thierry Bielen rn onderl inge samenspanning met Herman ReynOeislvoorzi t ter)  enTony Coonen (secretar is) van De Voorzorg van Hasselt  (z iè product ie 4),  wórdt door Tony Coonen
als secretaris van De Voorzorg bij brief d.d 2 decemner zot t persooffi bevestigd. DaariÁ staat
namelryk letterlijk het volgende geschreven (zie productie 25):

Geachte heer.

Betreft  erkenning -arbeidsongeschiktheid.

Het Nat ionaal Verbond voor Social ist ische Mutual i t ieten melde ons dat het op Ogt11t2O11
voor u een medisch verslag van de Kroat ische bevoegde instant ie ontvangen heeít .  Het
dossier wordt voor verder gevolg aan de diensten van het RIZIV overg"ràft .

Inmiddels tekenen wi j ;

Meeste Hoogacht ing
T.  Coonen,  secretar is ,
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Daarmee heeft  Tony coonen persoonl i jk bevest igd dat het medisch onoerzoeKrapport  vandr '  P Dessers, waarop zi jn inval idi tei t  op sz. is,bàoordeeld ; ; ; .p;oor de rechters c.  coopmans(vz) '  c Vanderkerken en H coenen, subst i tuut kr i jgsauditeur J.  Mertens en gr i f f ier J Bai l l jen van decorrectionele rechtbank te Hasselt op 02t03l2oQs onder not.nr. g0.-gó .221-ol vonnis is gewezen op dedoor mtln advocaat Thierry Bielen valselryk aangeleverde stukken is gebaseerd (zie product ie 14)Dit wordt bevestisd door het op 08/08/2ot r orn"e.àou ;;r;il Kr;ii i.nu or. sc r,nàili là3;nic-omejcuitgevoerde medische onderzoek waarin zij tot letterlijk de vorgendó medische epikrise samenvattrngis gekomen (zie product ie 26):

Epikr ise samenvatt inq

3:l:fï:r^::."^11f ir ?rg" verzekerde die in Betsië ats een prosrammeur werkre. De
::fjï,".'j:j:_tj,::iÍï^"1j"_?l1,ll1ri," 1n""s"r.""r,t "","t ;Ë s:;;ïJ"" ïï,#ï,1i,ï;
X:lT,l::.::::f::"1-1I"..T_"t^ lrf"rr"j.vegetatie-ve sto-ornissen 

"i "*'o*"o;;;;;;Ë;,
e e r r  u s e v t t t P g l

l 
.rlïi1l^ïi,|"::"^i",l.yj:,l,iluTrliscËe neurose. Sede4 Je iaatste expertise

Ëlffffiffi""turo,
::l1ïl^iï:l:|:l.:':::::.i1"nàttffi|agressiefgedragmet
::: :,liï}j::' it :1,T:::y: 11 :ls Tl s ch e sy n d ro,,, li. 

.r, 
", r',Ëi,Ëi. Lï ilËdoor i k v

Zagreb, N
Mihanoviceva 3

Te Zagreb, op 12t10t2011
Dr. Sc. Mart ina Sunic-Omeje.

Hiermee heeft de Kroatische dokter Dr. sc. Martina sunic-omeje na medisch onderzoek vastgestetddat de psychische toestand van Erik Verbeek.sedert haar laatsie expertise duidelijk is verergerd endat er nog steeds een basis is voor de vol le ui tbetal ing van inval idi tei t  vanaf 27111l200oen verder.

9 mei2012: omdat ik mede vanwege mijn verslechterde psychische toestand af wi lde van diecontinue terroristische druk op mij,.mijn echtgenote, m4n kin-deren en vader en nog altijd geloofde in degoedheid van mensen en in de politiek die de belangen van haar inwoners moet behartigen heb rk mq opI mei 2a12 aangemeld als nieuw sp.a lid voor het oÈtrict Hasselt met de votgende brief.

Datum: 9 mei 2012

Aan: sp.a-bestuur voor district Hasselt:
t.a.v. Hasevoets Geert (secretaris)

Geachte heer Hasevoets

Als n ieuw sp 'a l id  wi l  ik  mi j  h ierb i j  formeel  aanmelden voor  op de l i js t  van de provinc ia le engemeenteli jke verkiezingen in oktober dit jaar. De reden *aaiom itï it meeooen zit hem in devolgende feiten:

lk ben bestuurslid van No cancer Foundation (wwJar.nocancerfoundation.orq) en vanuit diehoedan ighe idme |denz i chs teedsmeermen"e .@genmakenove rhun
toekomst en die van hun kinderen en kleinkinderen vanwege de explosie aan kanker die reedsgaande is  en de komende jaren met  een e-macht  zal  s t i jgeÀals door  de pol i t iek n iet  d i rect  wordtingegrepen, wat kan. onderdrukte.technologieën en midïelen ziln irrer. voldoende aanwezigom daarui t  (vanui t  L imburg)  een n ieuwe economie te la ten ontstáan,  waaroi l  vanui t  Belg ië a lsgidsland een nieuwe wereldwijde economie gerealiseerd kan worden waarin onze kinderen enkleinkinderen ook nog een menswaardig revón tegemoet kunnen zien.

Uit de aanmeldingen op."facebook" bij No Cancer Foundation heb ik moeten constateren dat demeeste van die aanmeldingen sp.a gezind zijn, waaruit ik heb moeten vaststellen dat veel ledenbinnen de polit ieke groepering sp.a ook daadwerkeli jk verandering wil len en ook daadwerkeli jkeen nieuwe porit iek wii len nastreven waarbinnen de itandpunten àrs:
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1.  Het  behouden van het  leven voor  a l le  wereldbewoners en hun toekomst ige generat ies;
2. Geen parti jpolit iek, maar vanuit een geli jksoortige visie als volksvertegeÀwàordiger met

etgen verantwoordeli jkheid;
3. Geen tweede agenda en/of achterkamertjes polit iek;
4' Als overheid zelf het goede voorbeeld geven en zelf geen wetten overtreden;
5' Alle bedrijven geli jk behandeÍen waarmee ongeli jke concurrentie wordt voorkomen;
6.  Vr i jhe id,  openheid,  eer l i jkheid,  gel i jkheid en t ransparant ie;

gemeenschappeli jk worden gedragen.

Hoe erg fout het zit met de huidige Belgische polit iek, opgelegd vanuit Nederland, kunt u lezen in
mijn vezoekschrift d.d. I mei 2012 aan de procureur des konings Marc Rubens, namens deze
subst i tuut  H-  Raskin,  van hetparket te Hassel tnaaraanle id ing van een dagvaarding d.d,28 maart
2012 die ik persoonli jk heb ontvangen (zie bii laoe). lk verzoek u kennis te nemen van de inhoud,
d ie inhoud h iera ls  herhaald en ingelast te beschouwen en aan hetvol ta l l ige sp.a bestuur  ger icht .
Dit alles heeft mij persoonli jk ervaringsdeskundige gemaakt, waarmee voor mij tevens duiáelíjk is
geworden dat zeker 80% van de Belgen niets meer rnet de huidige polit iek te maken wil hebben.

Om de hierboven vermelde redenen wil ik op de sp.a l i jst komen voor de provinciale en
gemeenteli jke verkiezingen in oktober dit jaar, waarin wij de 80% weggelopen kiezers duideli jk
kunnen maken dat de "vernieuwde sp.a" voor hen klaar staat op een zodanige wijze dat daarover
op een open en eerli jke wijze kan worden gecommuniceerd.

De inwill iging 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 mogeli jk tegemoet.

Met vriendeli jk groeten

Verbeek Erik
Bestuurs l id  No Cancer Foundat ion
Paul  Bel le f ro id laan' l  6
3500 Hasselt

Naar aanle id ing van deze aanmeld ing a ls  n ieuw sp.a l id  heb ik  h ierover  in  het  b i jz i jn  van Ad van Rooi j
een gesprek gehad met secretaris Geert Hasevoets. Ondanks toezegging daartoe heeft hrj daarop
nooi t  meer gereageerd,  waarmee glashelder  is  geworden welke sp.a pol i t iek er  in  L imburg wordt
gevoerd onder voorz i t terschap van Ingr id L ieten.

Naar aanle id ing van deze gevoerde L imburgse sp a pol i t iek hebben Er ik  Verbeek en Ad van Rooi j
h ierover  voorz i t ter  Ronny Swi t ten van sp.a d is t r ic t  Hassel t  (Hassel t ,  Zonhoven en Diepenbeek)
schrifteli jk geïnformeerd, wat een gesprek met lngrid Lieten in het bijzi jn van Ronny Switten tot gevolg
heef t  gehad.  Ook de daar in gedane toezeggingen aan Errk Verbeek en Ad van Rooi l  is  Ingr id L ieten
niet nagekomen. Korte ti jd later heeft Erik Verbeek vernomen dat hij door Limburgs voorzitter Ingrid
Lieten persoonli jk uit de sp.a partrj is gezet, zonder daarover schrifteli jk te zijn geinformeerd en zonder
ztch daartegen te hebben kunnen verweren.  Daarmee heef t  Ingr id L ieten in  zeer  ernst ige mate de
statuten van de sp.a overtreden. Kofte t1d later is voormalig voorzitter Ronny Switten van sp.a district
Hassel t  (Hassel t ,  Zonhoven en Diepenbeek)  u i t  het  par t i jbestuur  gestapt  en heef t  h i j  z i jn
raadsl idmaatschap b i j  de gemeente Zonhoven opgezegd.

22november 2012: Het gevolg van deze door Laurens Luyks van de polit iezone HAZODI en Roger
Grosemans van de Federale pol i t ie  te  Hassel t  gepleegde valsheid in  geschr i f t  heef t  subst i tuut
procureur-generaal  Alexandra Van Kelst  b i j  br ie f  d.d 22 november 2012 ( refer te:  2011/PGA/000993
en2012 lKC40 l000  088 ) -  ge r i ch t  aan  Ve rbeek  E r i k ,  To renp le in  1 ,  bus  6 ,  3500  Hasse l t -waa r i n  z r1m i1
oproept  om op 27 november 2012 voor  de kamer van inbeschuld ig ingste l l ing te verschi jnen,  terwi j l
Er ik  Verbeek daar a l  vanaÍ  17 oktober 2005 n iet  meer woont  en op dat  moment daar  Ewa Strawel
woonde (z ie product ie  27) .  Di t  met  de wetenschap dat  Alexandra Van Kelst ,  subst i tuut  procureur-
generaal  is  onder le id ing van advocaat  generaal  Patr ick Vandenbruwaene,  d ie op z i jn  beur t  va l t  onder
de le id ing van procureur-generaal  Yves LIEGEOIS,  betekent  dat  Laurens Luyks (Hazodi)  en Roger
Grosemans (Fgp Hassel t )  daarmee van het  gehele Parket-Generaal  van Antwerpen onder aanstur ing
van procureur-generaal  Yves LIEGËOlS een cr iminele organisat ie  heef t  gemaakt  dre door hun
wereldwi jd ver takte opererende cr iminele organisat ie  in  drugs en verdovende middeien is  gegi jze ld
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2] november 2012: Het gevolg van deze door Laurens Luyks van de politiezone HAZoDI en RogerGrosemans van de Federale pol i t ie te Hasselt  gepleegde v"alsheid in geschri f t  is dat gr i f f ier B. Decrom van het Hof van beroep te Antwerpen bi j  br ief  d-.d.22 november 2012 (kenmerk: 201 1/pcAJ993,20121KC40188) (rolnumm er.  2012lTGl1O1) -  gêr icht aan Verbeek Erik,  paut Belefroidtaan 16, 3s00 teHasselt - mr.1 oproept om op 27 november 2012 voor de kamer van inbeschuldigingstelling teverschijnen, terwijl Erik Verbeek daar nooit heeft gewoond (zie productie 2g1. èriíier B. óe Crom
heeft ztln uitnodigingsbrief naar dit adres moeten versturen ornoat onoer uoorzitterschap van
raadsheer I  Mennes in deze zaak eerder onherroepel i jk arrest is gewezen onder de nummers:
2011|FRl182 en 11lPGA/993 en 1 11KC21t150 en Art .ó1 quarter 5V (zie product ie 29).  Dit  met de
wetenschap dat kamervoorzitter l. Mennes rechtstreeks valt onder de Eersle Voorztftei Bruno
LUYTEN' betekent dat Laurens Luyks (Hazodi)  en Roger Grosemans (Fgp Hassett)  daarmee hetgehele HoÍvan Beroep van Antwerpen onderaanstur ing van Eerste Voorzi t ter Bruno LUyTEN heeft
gegijzeld in hun wereldwijd vertakte opererende criminele organisatie in drugs en verdovende
middelen (zie product ie 20).

Z december 2012: Het gevolg van deze door Laurens Luyks van de pol i t iezone HAZODI en Roger
Grosemans van de Federale pol i t ie te Hasselt  gepleegde valsheid in geschri f t  is dat gr i f f ier H. Wil lems
van de Raadkamer van de rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt  Oitor ief  d.d. 7 deóember 2013
(dossiernr:  21110) (Not i t ienr, :  HA60.11.19356/09)- ger icht aan Verbeek Erik,  paul Beltefroidtaan 16,
1 ! 0 - 0 t " H a s s e l t -  m i j o p r o e p t o m o p 0 4 j a n u a r i 2 0 l 3 v o o r d e r a a d k a m e r i n h e t g e r e c h t s g e b o u w , z a a l
02:006 te verschijnen, terwijl Erik Verbeek daar nooit heeft gewoond (zie prodlctie 30;i Oriifier H
Wil lems heeft  z i jn ui tnodigingsbrief  naar di t  adres moeten versturen omdat onder voorzi t terschap van
raadsheer I  Mennes in deze zaak eerder onherroepel i lk arrest is gewezen onder de nummers:
20111FR1182 en 11lPGtu993 en 11lKC21l15O en Art .61 quarter 5V (zie product ie 29).  Daarmee
hebben Laurens Luyks (Hazodi) ,  Roger Grosemans (Fgp Hasselt)  en subst i tuut procureur des konings
Ann Dunryael van Hasselt  de Raadkamer van de rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt  in hun
gegi jzelde macht (zie product ie 17 Um 20).  Dit  des te meer rechter H. Coenèn de rechter die op 2
maart 2005 onder voorzi t terschap van rechter C. Coopmans het Vonnis d.d. OZtO3l2005 nor.nr.
80.96 221-01 heeft  gewezen, thans voorzi t ter is van de Raadkamer.

22 auqustus 2013: Bi jgevoegd vindt u mi jn door Berto Cleuren, inspecteurvan de pot i t ie HAZODI,
opgemaaktê proces-verbaal PV nr:  HA.25.11.0115663/2013 als getuige van de slachtoffers A.M L.
van Rooi jen J.E.M. van Rooi jvan Nunen op hun hoofdverbl i j fp laats Hazendansweg 36A,3520
Zonhoven, die onder dwang van een 2-tal  anonieme pol i t iebeambten van pz Hazodi in opdracht van
gerechtsdeurwaarder Jan Beelen te Hasselt  z i jn in opdracht van de SNS-bank ( is Staat der
Nederlanden) op 20 augustus 2013 (ref dos A25049-13) valsel i jke betekening - akte van afgi f te
moesten aannemen met daarin een valsel i jke opgemaakte dagvaarding. Valsel i jk in die dagvaarding
is dat volgens die door Jan Beelen betekende dagvaarding J E.M. van Rooi j  vaÀ Nunen stàat
ingeschreven in de gemeentel i jke basisadministrat ie te Sint-Oedenrode op het adres ' t  Achterom 9a
Gerechtsdeunrvaarder Jan Beelen heeft  als zodanig gehandeld met de voorkennis en wetenschap dat
op 20 augustus 2013 zowel A M L. van Rooi l ,  als ook J.E.M. van Rooi j  van Nunen stonden
tngeschreven in het Belgische r i jksregister.  Betreffende PV nr:  HA,25.11.0115663/2013 en de daaraan
on losmake l i j k  verbonden PV nr :  HA.25.L ' I .015663/2013 van A.M.L .  van  Roo i jen  J .E .M.  van Nunen a ls
verbl i jvende op hun hoofdverbl i j fp laats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven vindt u bi jgevoegd. De
foto waarop de auto van Jan Beelen en de twee anonieme Hazodi pol i t iebeambten méihun
dienstauto in het bi jz i jn van mij  en A.M.L. van Rooi jvoor de woning Hazendansweg 36A, 3520 te
Zonhoven zi jn te zien vindt u ook bi jgevoegd (zie product ie 31).  De onder pol i t iedwang van rwee
anonieme pol i t iebeambten (Hazodi)  door gerechtsdeurwaarder Jan Beelen op 20 augustus 2013 (ref
d o s A 2 5 0 4 9 - 1 3 ) a a n A M L  v a n R o o i j e n J E . M . v a n N u n e n v a l s e l i j k u i t g e r e i k t e b e t e k e n i n g - a k t e v a n
afgi f te in opdracht van de SNS-Bank ( is Staat der Nederlanden) vindt u eveneens bi jgevoègd (zie
product ie 32).  Deze valsel i jk opgemaakte betekening in str i jd met het Belgische r i jksregistèr heeft
gerechtsdeurwaarder Jan Beelen met behulp van de harde hand van 2 pol i t ieagenten (Hazodi)  aan
A.M.L. van Rooi j  en J.E M. van Nunen ui tgereikt  om daarmee al  hun Nederlandse onroerende
eigendommen op het adres ' t  Achterom g en ga, zi jnde hun beide woningen, hun camping met24
campingplaatsen, hun pension voor het verbl i j f  van maximum ' lO personen, hun paardenhouderi j  met
een mil ieuvergunning voor het houden van 78 paarden en 59 vleesvarkens en hun 6 hectare wei land
voor hooguit  de helf t  van de waarde executor iaal  te laten ui tverkopen door de Staat der Nederlanden
aan zware geld en eigendom stelende cr iminelen. Daarmee zouden dan tevens de bedri jven Van
Rooi j  Holding BV en het Ecologisch Kennis Centrum B.V (beiden gevest igd in de woning ' t  Achterom
9A) en de pol i t ieke part i j  De Groenen, afdel ing Sint-Oedenrode (gevest igd in de woning 1 Achterom g)
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ziJn gel iquideerd door Belgisch gerechtsdeuruvaarder Jan Beelen te Hasselt  met de hulp van twee
anonieme Belgische pol i t iebeambten (Hazodi)  onder aanstur ing van pol i t iecol lege HAZODT (Hasselt ,
Zonhoven en Diepenbeek).

In deze zaak gaat het om een wereldwi jd vertakte georganiseerde misdaad vanuit  Nederland die
onder meer Nederlands hout impregneerbedri j f  "Van Aarle Houtbedri j f  8.V",  Ol landseweg 159, 54g1
XB te SinfOedenrode (voormal ig buurman van A.M.L. van Rooi j  en l . r .v.  van Nunen, i raarmee in'19B7 voor hen al le el lende is begonnen) gebruikt  als dekmantelbedri j f  om sluipmoordende chemische
genocide te plegen op 7 mi l jard wereldbewoners in str i jd met al le daarop betrekking hebbenoe
Europese r icht l i jnen en verordeningen, als ook de Belgische Grondwet,  v ia dekmantelbedrr lven als
Group Machiels te Hasselt ,  welke wordt afgedekt doorhet pot i t iecoi lege HAZODI (Hasselt ,  Zonhoven
en Diepenbeek) bestaande ui t  de volgende personen:

'  Hi lde Claes, burgemeester van de gemeente Hasselt  (als voorzi t ter verantwoordel i ik voor
Hasselt ,  Zonhoven en Diepenbeek);

'  Johnv De Raeve, burgemeester van de gemeente Zonhoven (als l id verantwoordel i ik voor
Zonhoven);

'  Patr ick Hermans, burgemeester van de gemeente Diepenbeek (als l id verantwoordel i jk voor
Diepenbeek);

r  Phi l ip Pirard, als korpschef verantwoordel i jk voor het wettel i jk correct funct ioneren van atre
pol i t iebeambten die werkzaam zi jn voor de pol i t iezone HAZODI (Hasselt ,  Zonhoven en
Diepenbeek);

Het is ju ist  met name di t  bedri j f  Group Machiels,  met Wil ly Claes, Steve Stevaert  en patr ick Dewael
als dik betaalde adviseurs, die onder de wonderlijke namen van "c/ose the circte" en"Cleantech" onder
de_dekmantels van agenda 21, ecologisch, mi l ieuvr iendel i jk,  biomassa, groene srroom, ouurzaam,
CO2-reductie, milieubeton, secundaire brandstof, hergebruik, Rio de JaÀeiro protocol en Kyoto-
protocol s luipmoordende genocide pleegt op 7 mi l jard wereldbewoners, waaronder al le Beigen.
Vlaams " innovat ie" en"media" minister Ingr id Lieten (gebuur van A.M.L. van Rooi j  en J,E,M. van
Rooi j)  heeft  daarvoor reeds honderden mil joenen euro's aan overheidssubsidie ui tgegeven om onder
de dekmantels "c/ose the circle" en"Cleantech" de gehele wereldbevolking binnenèen generatie te
vernietigen met honderden miljarden kilogrammen levensgevaarlr.yk hoog problematisch gevaarlijk
afval  van onder meer Monsanto, Bi l l i ton en Shel l ,  waaronder mi l jarden ki logrammen valsèt i l t
geët iketteerd vol ledig in water oplosbaar arseenzuur en chroomtr ioxide (chroom Vl) in str i jd met al le
daarop betrekking hebbende Europese richtlijnen, verordeningen en daarop uitgesproken arresten
door het Europese Hof van Just i t ie,  als ook in str i ld met de Belgische Grondwet die door paul Henri
Spaak (social ist)  direct na de Tweede Wereldoorlog is ui tgeschakeld door geen ui tvoering te geven
aan het pol i t iek testament van voormal ig Belgisch koning Leopold l l l ,  wat door al le Belgische
regeringen na de Tweede Wereldoorlog is voortgezet.

Deze door Paul Henri  Spaak (social ist)  gepleegde coup op de Belgische koning Leopold 1i l ,  mer ars
gevolg het ui tschakelen van de Belgische Grondwet,  heeft  geresulteerd in de Belgische
koningskwest ie en het verbannen van koning Leopold l l l  naar Pregny in Zwitser landtot22jul i  1g50.
Ter onderbouwing daarvan vindt u bi jgevoegd onze br ief  d.d. 22 apri l2013 daarover aan de
Vereniging voorde Verenigde Naties in Belgie t .a.v.  Voorzi t ter Frank Maes, als ook de br ieÍ  d.d.22
april2013 daarover aan het Belgische Grondwettelijk Hof t.a.v. Voorzitter R. Henneuse (F) en M.
Bossuyt (N),  als ook ons met ontvangstbevest iging persoonl i jk afgegeven aanvul lend verzoekschri f t
d .d .  19  apr i l2013 aan kon ing  A lber t  l l  van  Be lg ië ,  aan Be lg isch  Premier  E l io  D i  Rupo en  aan
voorzi tster Sabine de Bethune van de Belgische senaat (zie product ie 33 en 34).

Onder druk van deze extreem grote grensoverschri jdende cr iminele organisat ie moest gemacht igd
ambtenaar Yolande Wouters van Zonhoven van burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven
(part i jgenoot van Patr ick Dewael),  ondersteund door Vlaams " innovat ie" en"media" minister Ingr id
Lieten, het Belgische r i jksregister van A.M.L. van Rooi j  en J.E,M. van Rooi j  van Nunen weer worden
vervalst  om hun doel (het stelen van al le eigendommen van A.M.L. van Rooi j  en J.E.M. van Rooi j ,  het
l iquideren van hun bedri jven Camping en pensionstal  'Dommeldal ' ,  Van Rooi j  Holding B.V. en
Ecologisch Kennis Centrum 8.V. als ook van de pol i t ieke part i j  De Groenen, afd. Sint-Oedenrode)
bewerkstel l igd te kr i jgen. Ambtenaar Yolande Wouters van Zonhoven heeft  8 dagen na het ui t reiken
van di t  betekende exploot door gerechtsdeuruvaarder Jan Beelen te Hasselt  in het Belgische
ri jksregister laten opnemen dat de woning Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven:

- vanaf 0110112011 tot 1411012012 ONBEWOOND is:
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-  vanaf 15110t2012 tot29l0glz013 enkel is bewoond door A.M.L. van Rooi j ;-  vanaf 1410112013 tot29/08/2013 is bewoond doorA.M.L. van Rooi jen zi jn echtgenote J.E Mvan Rooi j  van Nunen;
- vanaf 29108t2013 tot 09/0.1/20.14 ONBEWOOND is;

Van deze door gemacht igd ambtenaar Yolande Wouters van Zonhoven gepleegde valsherd ingeschr i f te  hebben A M.L  van Roo i jen  J .E .M.  van Roo i j  (vanu i t  hun vana i i  janÉr i20 t1
geregistreerde hoofdverbl i j fp laats Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven) op g mei 2014 onderproces-verbaal nummers PV nr. :  HA.25.11.00809812014 en pV nr. :  HA.25.11.008.109/2014 een
strafklacht ingediend bi j  Inspecteur PeterWir ix,  van de pol i t ie Zonhoven, welke u vindt bi jgevoegd (zieprc4uct ie 35 en 36).  lk verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als Èerhaald en
ingelast te beschouwen.

Zowel Erik Verbeek, als ook A.M.L. van Rooi jen J E.M van Roorl  van Nunen, hebben van
behandelend procureur des konings van Hasselt  (Ann Durwael?) niets meer vernomen op hun pV nr.
H4.25 '11 .015663/2013 van 22  augustus  2013 (z ie  p roduc t ie  31) .  Op mi jn  door  inspec teur  Ber to
Cleuren,  pz  Hazod i ,  opgenomen PV nr ,  HA.25.11  0156632013 van 22  a lgus tus  20 t3  s taa t
geschreven dat ik nog steeds sta ingeschreven op het adres Torenpletn 1, bus 6, 3500 Hasselt  terwi j l
ik daar vanaf 17 oktober 2005 niet meer woon.

22 agqustus 2013. Tegen de twee anonieme pol i t ie agenten (Hazodi)die A M.L van Rooi j  en J E.M
van Nunen hebben verpl ichtom hetvalsel i jk betekende explootd d.20 augustus 20'13 (retdos
425049-13) in opdracht van de SNS Bank ( is Staat der Nederlanden) van gerechtsdeurwaarder Jan
Beelen aan te nemen om hen daarmee van heel hun hebben in houden in Nederland (ter waarde van
mil joenen euro's) te bestelen en l iquideren is door hen tegen deze 2 agenten bi j  e-mai i  d.d.22
augustus 2013 (16:04 uur) een klacht ingediend bi j  korpschef Phi l ip Pirard, welke u vindt bi jgevoegd
(zie product ie 37).  De bevest igingsbrief  d.d. '13/09i2013 daarop van korpschef phit ip pirard aan
A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven vindt u eveneens bi jgevoegd, met de
mededel ing dat van die klacht een proces-verbaal met nummer HA,45.Li  .OtSAZIt2Orc a.a.
23108/2A13 is opgesteld en is overgemaakt aan het Parket van de Procureur des konings te Hasselt
(z ie product ie 38).  Korpschef Phi l ip Pirard heeftdeze bevest iging bi j  br ief  d.d. 13/09/2ó13 verstuurd
aan A M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven terwi j l  volgens het door yolande Wouters
valselrjk opgemaakte Rijksregister betreffende woning vanaf 2910812013 onbewoond is. Van
behande lend procureurdes  kon ings  van Hasse l t (Ann Durwae l?)heef tA .M.L .  van  Roo i jn ie ts  meer
vernomen op di t  door korpschef Fhi l ip Pirard op 23 augustus 2013 opgemaakte pV nr:
HA.45.L'1 .01567712013. Hiermee is het plegen van sluipmoordende chemische genocide op 7 mtl jard
wereldbewoners met de hulp van procureur des konings van Hasselt  (Ann Durwàel?) fei tel i jk
bewezen.

24 auqustus 2013: Tegen bovengenoemde door Laurens Luyks gepleegde extreem ernst ige
misdri jven tegen mijn persoon, als ook tegen mijn echtgenote, k inderen en vader heb ik bi j  e-mai l  d.d
24augustus  2013 (18 :21  uur )een k lach t  neerge legd b i jhu id ig  korpschef  Ph i t ip  p i ra rd  van de
pol i t iezone HAZODI, welke door Phi l ip Pirard bi jbr ief  d.d. 16/09/2013 schri Í tetr .1k is bevest igd aan
Verbeek Erik,  Torenplein 1,bus 6, 3500 te Hasselt  met de voorkennis en wetenschap ik daár niet woon
(4e*glqductie 39 en 40), Hiermee heb ik met deze brief van korpschef Philip RirarO feiteli.lk bewezen
dat hi j  persoonl i jk is gegi jzeld in deze grensoverschri jdende cr iminele organisat ie en daar niet ourf t  ui t
te treden onder ( levensbedreigende?) druk van die cr iminele organisat ie

26 auqustus 2013: Tegen bovengenoemde door gerechtsdeurwaarder Jan Beelen in
samenspanning met Laurens Luyks en Ann Durwael gepleegde misdri jven jegens mijn persoon heb ik
o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 ( 1 9 : 3 2 u u r )  m i j n k l a c h t d . d  2 6 a u g u s t u s 2 0 l 3 n e e r g e Í e g O t e g e Á J a n B e e l e n b i j
Syndicus-Voorzi t ter Leo Daenen (zie product ie 41).  Tot op de dag van vandaag (na 9 maanden) heb
tk van Syndicus-Voorzi t ter Leo Daenen daarop geen enkele react ie mogen onrvangen, waarmee rK
fei tel i jk heb bewezen dat de Raad van de Arrondissementskamer, Sasslraat 2,  3S0b Hasselt  onder
voorzi t terschap van Leo Daenen (voorheen: Jan Beelen) een grote cnminele organisat ie is,

19 september 2013: als wraakneming op mijn bovengenoemde klacht d.d. 26 augustus 2013 tegen
gerechtsdeurwaarder Jan Beelen bij Syndicus-Voorzitter Leo Daenen heeft Jan Beelen een valse
aangif te gedaan tegen mij ,  waarop subst i tuut procureur des konings Ann Durwael van Hasselt  direct
de besl issing heeft  genomen dat op 19 september 2013 maar l ieÍst  4 pol i t iebeambten jn burqer
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urenlang mij  moesten observeren, mi jn auto tot  st i lstand moesten brengen en mi1 moesten meenemen
voor verhoor met de intent ie om in opdracht van de procureur des konings van Hasselt  door de
onderzoeksrechter van het gerecht van de Eerste Aanleg te Hasselt  direct veroordeeld te worden.
Als bewijs daarvoor vindt u bi jgevoegd het op ig september 20'13 om 15.37 uur door

o SCHREURS LUC, gerechtel i jk commissaris,  Off ic ier van Gerechtet i jk Pol i t ie;
'  COENRAETS WALTER, gerechtel i jk commissaris,  Off ic ier van Gerechtel i jke Pol i t ie;
.  TORMANS STIJN, gerechtel i jk commissaris,  Off ic ier van Gerechtel i jke Pol i t ie;

van Verbeek Erik Chris Mathieu opgenomen proces-verbaal PV 00636712013 onder not i t ienummer:
HA.4'1.F1.006310/2013, aangevuld met Proces-verbaalPV 00637512013 onder hetzel fde
not i t ienummer: HA.41.F1.00631012013, waarbi jde laptob van Verbeek Êrik in beslag is genomen (zie
product ie 42).  Wij  verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaaro en
ingelast te beschouwen.

In betreffend proces-verbaal staat niet geschreven dat Erik Verbeek staat ingeschreven op het adres
Seovacki Put 43, 34550 Pakrac in Kroatië, waarmee feitelryk is komen vast te staan de persoonlijke
gegevens van Erik Verbeek nog steeds niet goed zijn overgenomen in de computer van de federale
politie te Hasselt. In betreffend proces verbaal staat onder meer letterlijk het volgende opgenomen:

" lk wens hier nog aan toe te voegen dat uit uw gegevens van de federale politie niet blijkt dat ik
ingeschreven sta op het adres Torenplein 1/6 te Hasselt.,,

Deze vanuit  Gerechtsdeurwaarder Jan Beelen onrechtmatig in gang gezette pol i t ieact ie heeft  niet
geleid tot het door hem beoogde doel, te weten: het ten gunste van de hierboven feitelijk bewezen
zware grensoverschri jdende afval-  en drugsmisdaad opslui ten van Verbeek Erik door
onderzoeksrechter Kris Gruyters van de rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt  in opdracht van
subst i tuut procureur des konings Ann Durwael van Hasselt .

Op 31  ianuar i2014:  Op 31  januar i20 '14  schr i j f t  he t  Be lang van L imburg  (en  andere  k ran ten)over  mi j
een art ikel  vol  onwaarheden, zonder hoor- en wederhoor te hebben toegepast,  waartoe zi j  op grond
van de "code van Bordeaux" verplicht zijn. Geert Houben (de schrijver van het artikel) en lvo Van Den
Kerkhoven (hoofdredacteur van het Belang van Limburg) vertelden aan Ad van Rooi j  dat z i j  hun art ikel
wilden corrigeren overeenkomstig de waarheid als Ad van Rooij samen met Erik Verbeek en Vlaams
Media minister Ingr id Lieten (gebuurvan Ad van Rooi j )daarover bi j  hen kwam praten. Bi j  br ieÍd.d 3
februari2014 heeftAd van Rooi j  Ingr id Lieten daargemotiveerd om verzocht (zie product ie 43)
Vlaams medta minister Ingrid Lieten blijft daarop echter tot op de dag van vandaag zwijgen

Op 25 februari  2014: In de zaak met referte: A.R.21312757 schri j f t  subst i tuut procureur des konings
Ann Dunvael bij brief d.d. 25 februari 2014 aan Arbeidsauditeur mevr. C Wouters van de
Arbeidsrechtbank te Hasselt  let ter l i jke het volgende (zie product ie 44):

Geachte Mevrouw Arbeidsauditeur,

In antwoord op uw schri jven van12 februari  2014 kan ik u melden dat in het dossier
HA.2í.99.313.13 (di t  betreft  de klacht met burqerl í ike part i istel l inq door dhr.  Verbeek
gedaan bi i  Onderzoeksrechter Gruvters) er door mi in ambt onmiddel l i ik een vorderinq tot
buitenvervoloinqstel l ino werd opqemaakt weqens onontvankel i ikheid van de burqerl i ike
partii. De burgerlijke partijstelling is gericht tegen een hele reeks personen en wegens
een hele opsomming van tenlasteleggingen. De burgerl i jke part i j  heeft  geen toel icht ing
gegeven over haar rechtmatig belang, noch heeft  z i j  de misdri jven naar plaats en datum
omschreven of aangehaald welke verdachte(n) om welke reden aansprakelÍ jk zou(den)
zí jn voor welke fei ten. De burgerl i jke part i jstel l ing behelsde een schri jven van 53
bladzi jden en 376 bladzi jden bi j lagen !  De raadkamer heeft  nog geen ui tspraak gedaan.

Het dossier HA.45.F1.7961.12 betreft  eveneens een omstandiqe klacht dewelke door dhr.
Van Rooi i  Adrianus en zi in Ecoloqísch Kenniscentrum BV oedaan werd. Van Rooi j
Adrianus treedt op als "raadgever" van Verbeek. Omdat er in de klacht sprake was van
genocide werd het dossier overgemaakt aan het Federaal Parket.

Met vr iendel i jke groeten,

De procureur des Konings, Ann DURWAEL
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Hiermee heeft  subst i tuut procureur des konings Ann Dunlrael in haar br ief  d.d. 25 februari  zo14 aanArbeidsauditeur mevr.  C. Wouters van de Arbeidsrechtbank Hasselt  bewust de volgende valsheden ingeschrift gepleegd, te weten:
1 '  Op '12 jun i  201 3 hebben VAN ROOIJ Adrianus en het Ecologisch Kennis Centrum B.V. een

strafklacht met burgerlijke partijstelling ingediend bij onderzoeksrechter Kris Gruyters van de
rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt  onder refeient ie FD 30.99 . j5- j2 van hei feoeraar
parket te Brussel en Not.  Nr.  HA.45 F1 .7961-12 van het parket te Hasselt .  Deze strafklacht
met burgerl i jke part i jstel l ing heeft  in Hasselt  nummer: HA.21.gg.Z13l13 gekregen

2, Op 20 september 2013 hebben VERBEEK Erik en No Cancer Foundat ion vzw een strafklacht
met burgerlijke partijstelling ingediend bij onderzoeksrechter Kris Gruyters van de rechtbank
van Eerste Aanleg te Hasselt  in dezelfde zaak onder referent ie FD 30 99.15-12 van ner
federaal parket te Brussel en Not.  Nr.  HA.45.F1 .7961-12 van het parket te Hasselt .  Deze
strafklacht met burgerl i jke part i jstel l ing heeft  in Hasselt  nummer: HA.21.99.313 13.

lk ben over onderzoeksrechter Kris Gruyters zeer tevreden en heb hem dan ook met navolgenoe
stukken op de hoogte gehouden. A.M.L. van Rooi j  heeft  getracht om met onderzoeksrechter Kris
Gruyters di t  te bespreken. Hi j  was daartoe graag bereid maar kon dat niet  omdat de behandelend
subst i tuut procureur des konings van Hasselt  onze op 12 juni  2013 en 20 september 2013 ingediende
strafklacht met burgerlijke partijstelling met dezelfde referentie FD 30.99.1 S-12 van het federaar parKet
te Brussel en Not.  Nr HA.45.F1 .7961-12 van het parket te Hasselt  na ruim 0,S jaar nog niet wenste
t e r u g t e g e v e n a a n o n d e r z o e k s r e c h t e r K r i s G r u y t e r s  D e h e e r A . M . L v a n R o o i j h e e f t i n m r j n b i j z i j n e n i n
het bi jz i jn van zi jn echtgenote J E.M. van Nunen op 29 oktober 2013 daarovei mevrouw XtrtUtS u"n
het parket te Hasselt  aangesproken. Zi j  vertelde ons dat het nog wel enkele maanden kan ouren
voordat het parket ons dossier weer teruggeeft aan onderzoeksrechter Kris Gruyters, wat betekent dat
het nog enkele maanden duurt voordat wij hierover met onderzoeksrechter Kris Gruvters een oesorek
kunnen beleggen.

Mevrouw KNUTS van het parket te Hasselt vertelde ons verder dat de strafklacht met burgerlijke
part i jstel l ing van A.M.L. van Rooi j  en zi jn Ecologisch Kennis Centrum B.V. in Hasselt  num-mer.
H421.99.213/13 heeft  gekregen en dat nummer: Not.  Nr.  HA.45.F1 .7961-12 ( is federaal
referent ienummer: FD 30.99.15-12 LP-mv)daar niet meer onder viel  omdat di t  nummer is
overgemaakt aan federaal magistraat Lieve Pel lens van het Federaal Parket te Brussel omdat het een
"genocide" zaak betreft waartoe het parket in Hasselt niet bevoegd is om het te behandelen. Diezelfde
dag nog hebben wi j  daarover het federaal parket te Brussel gebeld. 8i j  hen was hierover helemaal
niets bekend. Ook was het nummer: HA.45.F1 7961-12 daar niet bekend.

De waarheid is als volqt:

B i jb r ie f  d .d .5  jun i2012 hebben A.M.L .  van  Roo i j ,  he t  Eco log isch  Kenn is  Cent rum 8 .V. ,  Er ikVerbeek
en No Cancer Foundat ion vzw, naar aanleiding van bovengenoemde zware gepleegde misdri jven
onder regie van subst i tuut procureur des konings Ann Duruyael,  onder de nummers. HA.60.L1.19356-9
en HA.36.L'1 .5497-11 een strafklacht ingediend bi jde federaal procureur des konings Johan Delmul le,
Wols t raa t66  bus  1 ,  1000 Brusse l .  Be t re f fendes t ra fk lach td .d .5  jun i  2012 is  onder tekend doorA.M,L
van Rooi1, het Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  Er ik Verbeek en No Cancer Foundat ion vzw. (zie
product ie 45).  Bi j  br ief  d.d.24 )u| i2012 (referte: FD30 99. '15-12 LP-mv) heeft  magistraat Lieve
Pel lens onze strafaangif te d.d. 5 juni  20'12 schri f tel i jk bevest igd met de vermelding dat die is
overgemaakt aan het parket van de procureur des Konings te Hasselt  (z ie product ie 46).

Nadat wq deze br ief  hadden ontvangen hoorden wi j  maar l iefst  0 5 jaar niets van de procureur des
Konings te Hasselt .  Ook was bi j  hen betreffend nummer: FD30.99.15-121P-mv niet bekend, dat werd
steeds verteld als wij het parket te Hasselt daarover opbelden.

Omdat wij in deze zaak een navolgend proces-verbaal op deze strafklacht wilden indienen met een
10Jal ordners aan fei tel i jk onderbouwende stukken hebben wi j  daarover in november 2012het
federaal parket in Brussel opgebeld. Wij kregen toen een mevrouw aan de telefoon die ons vertelde
dat wi j  dat konden doen bi j  de federale pol i t ie in Hasselt  onder nummer: FD30.9g '15-121P-mv.

Overeenkomstig het advies van uw medewerkster van het federaal parket te Brussel hebben A.M.L.
van Rooi j  en het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (mede namens Erik Verbeek en No Cancer
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Foundat ion vzw daar het dezelfde zaak betreft)  op 6 decemb er 20i2 onze navolgende strafklacht metbi jbehorende 10 ordners onder referte: FD30.99. i5-121p-mv ingediend bi jvERCRUyssE BRUNOgerechtel i jk commissaris,  of f ic ier van Gerechtel i jke Pol i t ie,  te Hásselt .  wi j  hadden onze navotgendestrafklacht voorbereid-en op memostick aangeleverd aan vERCRUyssE BRUNo. In de texsr vanonze navolgende strafklacht hadden wr1 duidel4k geschreven dat het een navolgende klacht betreft oponze strafaangifte van 5 iuni 2012 welke door fedèraal magistraat Lieve pellenj in behandeling isgenomen onder referte: FD30.99.15-i  2Lp_mv.

Zonder onze toestemming, zonder ons vooraf daarvan in kennis te hebben gesteld heeft  Bruno
VERCRUYSSE de verur i jz ing naar referte: FD30.99 15-121P-mv zoals die was aangeleverd door onsmet de overhandigde memostick, verwijderd op het door hem op 6 decemb er 2Oj2 Jpgemaakte
navolgende proces-verbaal PV 00796112012, welke u vindt bi jgevoegd (zie product ie"4T).
W1 kwamen daar pas achter een half uur nadat wij het proces--verbaal hadden ondertekend en waren
ygilo,qen In het bijzijn van Erik Verbeek hebben wij daarover diezetfde dag nog opgebetd naar
VERCRUYSSE BRUNo met het verzoek het proces-verbaal daar op aan te-pasóen.- l i j  weigerde datresoluut met de mededel ing:

"Op het door mij  opgetekende voorblad heb ik de verwijzing naar referte: FD30.99.,1 5-1 2Lp-mv
vermeld. Daaryan mag ik aan u geen kopie verstrekken".

Aan deze navolgende strafklacht d.d. 6 december 2012 met 10 ordners aan onoerDouwende
bewilsstukken heeft  het parket te Hasselt  Not.  Nr.  HA.45.F1 .7961-iztoegekend Hiermee is het bewi jsgeleverd dat de zaak met Not.  Nr.  HA.45.F1 .7961-12 met bi jbehorende 1b ordners een navolgend
proces-verbaal is in onze zaak met referte: FD30.99.15- '121P-mv en door subst i tuut procureur des
konings Ann Dunrvael in samenspanning met Bruno Vercruysse nooit  van elkaar hadden mogen
worden gescheiden. Het is hierbi j  goed te weten dat dezelfde subst i tuut procureur des koninls Ann
Durwael met de hulp van de volgende pol i t iebeambten Luc Kel leners (Fgp Hasselt) ,  LaurenJLuyks
(Hazodi)  B. Beekmans (Hazodi) ,  R. Grosemans (Fgp Hasselt) ,  J BettenlFgp Hasselt) ,  E Senot (Fgp
Hasselt) ,  M. steensels (Fgp Hassert) ,  R Montgomery (Fgp Hassett) ,  g.  veicruvsse (Éqp Hassett i '
t l . ,  op De Locht (Fgp Hassett) ,  G. ctaesen (Fgp Hassett) ,-J.  KuppensGgp H"rr" t t i lvJ"roen trgpHasselt)  en G. Snel l ings (Fgp Hasselt)  kost wat kost Er ik Verbeek op vaise gronden als grote
internat ionaal opererende drugscrimineel veroordeeld wenst te hebben, nadat eerst van mij ,  mi jn
echtgenote, mi jn gezin en mi jn vader op een meest cr iminele wi jze al  ons geld en onze eigendommen
zt jn gestolen in onderl inge samenspanning met in deze strafklaóht aangegeven personen,

om deze gigantisch grote wereldwijd opererende afualmaffia en drugsmaffia (drugs die ook rn afval
verstopt kan zr jn) behulpzaam te zi jn heeft  subst i tuut procureur des lonings Ann Óunrvael:-  Onze onlosmakel i jk aan referte: FD30 99.15-121P-mv verbonden navolgende strafklacht d d

6 december 2012 met '10 ordners met proces-verbaal PV 007961l2O12 (ruot. ttr.
H4.45.F1.7961-12) gescheiden van onze strafktacht referte: FD30.99 15-121p-mv en taten
verdwi jnen;

- De onlosmakel i jk aan referte: FD30.99.15-121P-mv verbonden door A.M.L van Rooi j  en het
Ecologisch Kennis Centrum B.V. op 12 juni2013 bi jonderzoeksrechter Kris Gruyters
ingediende strafklacht met burgerlr lke part i jstel l ing (nummer: HA2i.gg.2i3l13) gescheiden
van de door Erik Verbeek en No Cancer Foundat ion vzw op 20 september 201tbi i
onderzoeksrech-ter Kris Gruyters ingediende strafklacht met burgerlijke partijstellrng lnummer,HA.2 '1 .99 .313/13) ;

Als bewi js daarvoorvindt u bi jgevoegd de aangetekende br ief  d.d. i5 apri l20l4 (dossiernr, :  568/13)
(Not i t ienr:  HA.21.99 213/ '13)die de raadskamer heeft  laten ui tgaan aan Adrianus VAN ROO1J, t
Achterom nr.  9A, 549'1 XD Sint-Oedenrode, Nederland, waarbi jA.M.L. van Rooi j  wordt opgeroepen
om op vr i jdag 16 mei 2014 te 09.00 uur te verschi jnen voor de raadkamer in het gerechtsglbouw,
lokaal 02.006, zaal I  (z ie product ie 48),

Met in achtneming van bovengenoemde fei ten kan niet anders worden geoordeeld dan dat onder
invloed van subst i tuut procureur des konings Ann Dunvael bovengenoemde bi l  aangetekende br jef
d .d .  15  apr l l2014 vers tuurde u i tnod ig ing  aan A.M.L .  van  Roo i jop  he t  adres ' tAchterom nr .  9A,  5491
XD SintOedenrode (Nederland) bewust is gedaan met de voorkennis en wetenschap dat A.M.L. van
Rooij al vanaf 1 januari 20í 1 met een rechtsgeldig geregistreerd huurcontract zijn hoofdverblijfplaats
heeft  op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgrè).  Dit  met de beáoet ing daarmee
bewerkstel l igd te kr i jgen datA.M.L. van Rooi jdaarmee nooit  kennis kon kr i jgen van dàze ui tnodiging,
wat met de hulp van hogere machten is mislukt.  Dit  met het vooropgezette doel om daarna ook mi in
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op 20 september 2013 bi j  onderzoeksrechter Kris Gruyters ingediende strafklacht met burgerl i jke
par t i j s te l l ing  (nummer :  HA.21.99 .313/ '13)op  grond van een va lse l i j k  opgemaakt  doss ie r  s impe l te
kunnen afhandelen ten gunste van de hierboven beschreven wereldwi jd opererende drugs en
aÍvalmaff ia,  die daadwerkel i jk over l i jken gaat,  wat rk als ook A.M.L. van Rooi jal  t iental len jaren lang
hebben ondervonden en met vrachtwagens vol aan fei tel i jke bewijstukken kunnen onderbouwen.

Daarna is ten gunste van deze wereldwi jd opererende drugs en afvalmaff ia onder regie van subst i tuut
procureur des konings Ann Dunvael de algehele f inanciële en mentale afslacht ing van mij ,  mqn
echtgenote, mi jn kinderen en mijn vader pas echt begonnen, welke u hieronder kunt lezen.

26 ianuari  2014: Omdat de hierboven beschreven fei tel i jk onberbouwde misdaad jegens mijn persoon
het gevolg is van de bi j  br ief  d.d. 23 apnl2012 door gerechtsdeuruyaarder Jan Beelen te Hasselt  aan
Erik Verbeek, Paul Bel lefroidlaan 16, 3500 te Hasselt  verstuurde aangetekende zending met Pro
Just i t ia Dagvaarding (ref 5994-12).  Gerechtsdeurwaarder Jan Beelen heeÍt  dat gedaan met de
voorkennis dat ik daar nooit  ben ingeschreven geweest en nooit  mi jn hoofdverbl i j fp laats heb gehad
Dit ten gunste van eerder genoemde wereldwijd opererende drugs en afvalmaffía.
Tegen bovengenoemde door gerechtsdeurwaarder in samenspanning met Ann Durwael gepleegde
valsheid in geschri f t  heb ik bi j  aangetekende br ief  d,d. 26 januari  2014 mijn klacht tegen Jan Beelen
neergelegd bi j  Syndicus-Voorzi t ter Leo Daenen (zie product ie 49).  Tot op de dag van vandaag (na 3
maanden) heb ik van Syndicus-Voorzi t ter Leo Daenen ook op deze klacht geen enkele react ie mogen
ontvangen, waarmee ik voor de tweede maal feitelijk heb bewezen dat de Raad van de
Arrondissementskamer, Sasstraat 2,  3500 Hasselt  onder voorzi t terschap van Leo Daenen (voorheen:
Jan Beelen) een grote cr iminele organisat ie is.

Op 27 tebruari 2014 heeÍt rechter mevr. A. Trekels van de Correctionele Rechtbank van Hasselt
onder parketnr. :  HA60 L1.19356-09 ui tgesproken:

- dat Verbeek Erik zich schuldig heeft bevonden aan ten laste gelegde feiten en dat hij op grond
daarvan is veroordeeld:

. tot zes maanden gevangenisstraf;

.  tot  het betalen van 150,00 EURO aan het bi jzonder fonds van slachtoffers;

.  tot  het betalen van 8,676,16 ËURO aan publreke vorderrng;
r tot  het betalen van 51,20 EURO van een geïndexeerde vergoeding van 51,20 EURO;

- dat No Cancer Foundat ion vzw zich schuldig heeft  bevonden aan ten laste gelegde fei ten en
dienvolgens tot ontbinding is bevolen:

.  tot  het betalen van 150,00 EURO aan het bi jzonder fonds van slachtoffers;

.  tot  het betalen van 8.722,16 EURO aan publ ieke vordering;

.  tot  het betalen van 51 20 EURO van een ge' indexeerde vergoeding van 51,20 EURO;

. tot het verbeurd verklaren van de overtuigingsstukken ingeschreven onder de
nummers  100356 en  11  1873;

.  tot  het verbeurd verklaren van de vermogensvoordelen ten bedrage van 27.279,00
EURO,

en houdt op "Burgerl i jk Gebied" aan de burgerl i jke belangen wat betreft  de bewezen verklaarde
tenlasteleggingen Voor de inhoud van het gehele vonnis (zie product ie 50).  Wij  verzoeken u kennis
te nemen van de inhoud, die inhoud als herhaald en ingelast te beschouwen.

ln drt  vonnis staat niet  geschreven dat behandelend rechter Mevr.  A. ï rekels betreffend vonnis in
gegi jzelde toestand als zodanig op valse gronden heeft  moeten ui tspreken. Het is met name het
Belang van Lrmburg onder druk van Vlaams Media minister Ingr id Lieten (sp.a) die de behandelend
rechter in deze gegi jzelde si tuat ie hebben gebracht,  omdat door hen de fei tel i jke waarheid ui t  de
media wordt gehouden. De volgende teksten in het vonnis maken dat glashelder:

Op het 1" blad van het vonnis staat let ter l i jk het volgende geschreven:
1. VERBEEK Erik.  Chris,  Mathieu, arbeider,  geboren te Bree op 28 november 1969,

ingeschreven te 34550 Pakrac (Kroat ië),  Seovacki put 43, doch fei tel i ik verbl i ivende te 3500
Hasselt .  Paul Bel lefroidlaan, l6.

2. De eerste (VERBEEK Erik),  Meermaals, op niet nader te bepalen data tussen 1 maart 2010
en 1 november 20í2, het laatste fei t  gepleegd zi jnde op 31 oktober 2012;

3. De tweede (No Gancer Foundat ion vzw), Meermaals, op niet nader te bepalen data tussen
24nei 2010 en I  november 2012, het laatste fei t  gepleegd zi jnde op 31 oktober 20'12
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Dlt kan nooit  de waarheid zi jn op grond van het volgende in het dossier (parketnr. :  HA60.11.1g3s6-0g)ztt tende proces-verbaal PV: HA60.L1,19356-09 oplemaakt door rechercheur Laurens Luykxbehorende tot de PZ HAZODI In di t  op 11 novembér 2009 opgemàrxt" pro."r-verbaat heeftrechercheur Laurens Ll t t ret terrr lk het vorgende geschreven (zie product ie 17):1'  Tussen 01/10/2QQ9.en 11/1?/2009: vereniging of sam'i l ï imst met het oog op zwendet inverdovende middelen vanuit  de woning oÈ rrót adres paul Beltefroidtaan i1 iqTsoo t"Hasselt ,
2.  Verbeek Ërik,

afgeleid uit onderzoek door poiltie-gevatiOeercty
(wijze van identificatie

3.
4 .

Verdachten: VERBEEK Erik en BÁNJAC Branka:
Vaststel l inqen: VERBEEK zou, móiméceweten van diens echtgenote BANJAC, eendruggebeuren runnen via het bui tenland en hiervoor vele telefonische contacten onderhouden
met het bui tenland.

D3alil staat geschreven dat er tussen 01t10t2009 en 11t12t2009 op het adres paut Bellefrordtaan nr:16, 3500 te Hasselt  vereniging of same@p zwendel in verdovende
middelen:

- Waarom is het vonnis gewezen over de periode vanaf 1 maart 2010 tot 1 novem ber 2012 en
niet vanaf 1 oktober 2009 tot heden, wat wetter i jk had gemoeten?

- Waarom wordt in het vonnis niets geschreven over zwóndel in verdovende middelen?

Daarin staat verder geschreven Verbeek Erik,  i .nqeschreven te 3500 Hasselt ,  Torenplein 1, bus 006(wijze van identificatie: afgeleid uit onderzoet< ooor potrtie-gGiiGrol:
- Waarom is het vonnis niet gewezen op Verbeek Eiit<, ingescnreven te 3500 Hasselt,

Torenplein 1, bus 006, wat wettel i jk had gemoeten? Ditáes te meer korpschef phi l ip pirard
van de HAZOD^I pol i t ie zi jn hierop betrekking hebbende pV: HA 4s.L1. jsgj jot2}13 bi jbr ief
d . d .  1 6 / 0 9 / 2 0 l 3 n o g h e e f t v e r s t u u r d a a n V e r b e e k E r i k  T o r e n p l e i n l , 6 , 3 5 0 0 t e H a s s e l t ( z i e
product ie 40).

Daarin staat verder geschreven dat de verdachten zi jn:  VERBEEK Erik en BANJAC Branka:- waarom is BANJAC Branka als verdachte nooit verhoord? HàfwasJuEt zfïie Gnoord had
moeten worden omdat zi j  met een geldig huurcontract vanaf 2005 in haar woning op het adres
adres Paul Bel lefroidlaan nr:  16,3500 te Hasseltwoonten zi j  de voorzi t ter is var iNo Cancer
Foundat ion vzw, gevest igd in haar woning;
Waarom staat in het vonnis geschreven dat VERBEEK Erik staat ingeschreven te 34550
Pakrac (Kroat ie),  Seovacki Put 43, doch fei tel i jk verbl i jvende te 3500 Hassett ,  paul
Bel lefroidlaan 16? Dit  is niet  de waarheid. De waarheid is:

' VERBEEK Erik heeft vana'f 0510712006 tot op heden zijn woon, en hoofdverbtijfplaats
te Kroatië (Seovacki Put 43, 34550 Pakrac) en verbtijft àts ni1 in Betgië is, in de
volgende woningen: Paul Bel lefroidlaan nr:  16, 3500 te Hasselt ;  Hàzendansweg 36A,
3520 te Zonhoven en Dikke Linde 10, 3640 te Kinrooi(zie product ie 27).

op 31 januari  2014 schreef het Belang van Limburg (en andere kranten) hierover een art iket vol
onwaarheden, zonder hoor- en wederhoor te hebben toegepast,  waartoe zi j  op grond van de , ,code
van Bordeaux" verplicht zijn. Geert Houben (de schrijver van het artikel) en-lvo Van Den Kerxnoven
(hoofdredacteur van het Belang van Limburg) vertelden aan Ad van Rooi j  dat z i j  hun art ikel  wi lden
corr lgeren overeenkomstig de waarheid als Ad van Rooi j  samen met Erik Verbeek en Vlaams Media
mtnister Ingr id Lieter (gebuur van Ad van Roorl)  daarover bi j  hen kwam praten. Bi j  br ief  d.d. 3 februari
2014 heeft  Ad van Rooi j  Ingr id Lieten daar gemotiveerd om verzocht (zie proouci ie 43).  Vlaams
media minister Ingr id Lieten bl1ft  daarop echter zwi jgen.

Bij het naar buitenkomen van de rechtbank te Hasselt op 27 februa ri 2014 werd door een fotograaf op
een grote afstand met een telelens een foto van Erik Verbeek en Ad van Rooij genomen met de
bedoeling daarover weer een eénzijdig artikel te schrijven, waarin Erik VerbeéËop valse gronden als
grote cr imineel voor geheel België moet worden weggezet.  Wij  z i jn daarop direct naar hei
hoofdkantoor van het Belang van Limburg gegaan met de vraag om een journal ist  te mogen sprek,en
waaraan wi jons weenvoord (zi jnde de br ief  d.d. 3 februari2014 aan Vlaams Media minister Ingr id
Lieten) mogen afgeven en toelichten. De receptioniste belde daarover tot twee maal toe oo en
vertelde ons dat hoofdredacteur lvo Van Den Kerkhoven persoonlijk naar beneden zou komen om ons
te woord te staan. Wij  waren daar bl i j  mee, Vervolgens zagen wi j  ui t  al le kantoren mensen komen en
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tn groepsverband vertrekken, waarna lvo Van Den Kerkhoven met een tweede persoon op ons kwam
afgelopen en sommeerde dat wi j  het gebouw moesten ver laten met de mededel ing dat als wt j  niet  opeigen ini t iat ief  zouden gaan hi j  ons door de pol i t ie zou laten ui tzetten. Wij  vertelden toen, laat de pol i t re
maar komen dan zul len wi j  de pol i t ie vragen om lvo Van Den Kerkhoven te verpl ichten tot het
aannemen van onze br ief  d.d. 3 februari  2014aan Vlaams Media Minister Ingr id Lieten als weerwoord.
Door tussenkomst van de twee gekomen pol i t iebeambten is dat keurig geregl ld en voor een bewils
van afgifte gezorgd.

Daarmee staat vast dat het Belang van Limburg vol ledig is gegi jzeld door Vlaams Media Minister
IngrÍd Lieten (sp.a) en dat als gevolg daarvan onder haar voorzi t terschap sp.a Limburg een
dictator iale macht heeft  weten te verkr i jgen over de rechtel i jke macht in Limburg en VÉanderen

Met bovengenoemde fei ten is onmiskenbaar fei tel i jk komen vast te staan dat:
-  Th ie r ry  B ie len ,  Guf fens laan 11 ,3S00 Hasset t ;
-  Tony Coonen, federaal secretar is De Voorzorg, Capucienenstraat 10 3500 Hasselt ;-  Herman Reynders, voormal ig voorzi t ter De Voorzorg, Capucienenstraat 1O 3500 Hasselt ;-  Hi lde Claes, voorzi t ter van het pol i t iecol lege pol i t iezone HAZODI, Thonissenlaan 15. 3500

Hasselt ;
-  lngr id Lieten, voorzi t ter sp.a Limburg, Guffenslaan 106-109, 3s00 Hasselt ;
-  Luykx Laurens, rechercheur,  pol i t iezone HAZODI, Thonissenlaan 15. 3500 Hasselt ;
-  Grosemans Roger,  gerechtel i jk commissaris,  Fgp Hasselt ,  Guffenslaan 1B 3500 Hassel;
-  Kel leners Luc, gerechtel i jk commissaris,  Fgp Hasselt ,  Guffenslaan 18 3500 Hasselt :
-  Vercruysse Bruno, gerechtel i jk commissaris,  Fgp Hasselt ,  GuÍfenslaan 18, 3500 Hasselt ,-  Durwael Ann, subst i tuut procureur des konings, afd, Limburg, Parklaan 25 3500 Hasserr;

in de periode vanaf 27 november 2000 tot op heden (14 jaar lang) meerdere valsheden in geschrifte
hebben gepleegd enlot daarvan gebruik hebben gemaakt. In artikel 324bis en 324ter Strafwetboek
staat daarover letterlijk het volgende geschreven:

Art .  324bis.  ( ingevoegd bi j  <W 1999-01-10/49, art .3,  Inwerkingtreding :  08-03-1999>)Met
cr iminele orqanisat ie wordt bedoeld iedere qestructureerde vereniqino van meer dan
twee Dersonen die duurt  in de t i id,  met als ooqmerk het in onderl inq overleq pleqen van
misdaden en wanbedri iven die strafbaar zi jn met gevangenisstraf van Urie jáar of eeí
zwaardere straf,  om direct of  indirect vermogensvoordelen te verkr i jgen, ( . . . ) .  <W 2005-
08-10/6í,  art .4,  053; Inwerkingtreding :  12-09-2005>
Een organisat ie waarvan het fei tel i jke oogmerk ui ts lui tend pol i t iek, vakorganisator isch,

mensl ievend, levensbeschouwel i jk of  godsdienst ig is of díe ui ts lui tend elk ander
rechtmatig oogmerk nastreeft ,  kan alszodanig niet beschouwd worden als een cr iminale
organisat ie zoals omschreven in het eerste l id.

Ar t .324ter .  ( ingevoegd b i j<W 1999-01-10/49 ,  a r t .3 , Inwerk ing t red ing :08-03-1999>)S 1 .
(Wanneer de cr iminele organisat ie gebruik maakt van int imidat ie,  bedreiging, geweld,
l ist ige kunstgrepen of corrupt ie,  of  commerciële of andere structuren aanwendt om het
plegen van de misdrijven te verbergen of te vergemakkelijken, wordt iedere persoon die
wetens en wi l lens daarbi j  betrokken is,  gestraft  met gevangenisstraf van een jaar tot  dr ie
jaar en met geldboete van honderd euro tot vijfduizend euro of met een van die straffen
al leen, ook al  heeft  hi j  n iet  de bedoel ing een misdri j Í  in het raam van die organisat ie te
pÍegen of daaraan deel te nemen op één van de in de aÉikelen 66 tot 69 bedoelde wi jzen.)
<W 2005-08-10161, art ,  5,  053; InwerkÍngtreding :  12-09-2005>
$ 2. leder persoon die deelneemt aan de voorbereiding of de ui tvoering van enige

geoorloofde act iv i tei t  van die cr iminele organisat ie,  terwi j l  h i j  weet dat z i jn deelneming
bi jdraagt tot  de oogmerken van deze cr iminele organisat ie,  zoals bedoeld in art ikel
324bis,  wordt gestraft  met gevangenisstraf van één jaar tot  dr ie jaar en met geldboete
van honderd [euro] tot vijfduizend [euro] of met een van die straffen alleen. <W 2000-06-
26142, art. 2, lnwerkingtreding : 01-01-2002>
$ 3. ledere persoon die deelneemt aan het nemen van welke besl issing dan ook in het

raam van de act iv i tei ten van de cr iminele organisat ie,  terwi j l  h i j  weet dat z i jn deelneming
bi jdraagt tot  de oogmerken van deze cr iminele organisat ie,  zoals bedoeld in art ikel
324bis,  wordt gestraft  met opslui t ing van vi j f  jaar tot  t Íen jaar en met een geldboete van
vi j fhonderd [eurol  tot  honderdduizend [euro] of  met een van die straffen al leen. <W 2000-
06-26142, art .  2,  Inwerkingtredíng :  0í-01-2002>
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s 4 .

Deze al  vanaf 27 november 2000 door Thierry Bielen, Tony Coonen, Herman Reynders, Hi lde Claes,Ingr id Lieten, Laurens Luykx, Roger Grosemans, Luc Kel leners, Bruno Vercruysse en Ann Durwaelgepleegde meerdere valsheden in geschri f t  en het vanaÍ 27 november 2000 tót op heden (.12 mei
2014), maar liefst 14 jaar bewust in stand houden ervan, heeft over die 14 jaarjegens mij Èrrr
Verbeek, mi jn echtgenote Banjac Branka, mi jn gezin, mi jn vader Mathieu Verbéek, No Cáncer
Foundat ion vzw en Verimmoban NV mil joenen euro's ain schade veroorzaakt,  welke met de daggroter wordt zolang deze al 14 jaar lang voortdurende terroristische misdaad onder reqie van de
procureur des konings van Hasselt  bl i j f t  doorgaan.

Daarmee heb ik tevens fei tel i jk bewezen dat vanuit  een grote grensoverschri jdende cr iminele
organisat ie mi l joenen euro's zi jn gestolen bi j  Er ik Verbeek, mi jn echtgenote áanjac Branka, mi ln gezin,
mi jn vader Mathieu Verbeek, No Cancer Foundat ion vzw en Verimmàban NV. In de art ikelen 463 t /m
467 Strafwetboek staat daarover letterlijk het volgende geschreven:

AFDELING I.  -  DIEFSTAL ZONDER GEWELD OF BEDREIGING.

Art '  463.Diefstal len, in di t  hoofdstuk niet nader omschreven, worden gestraft  met
gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesèntwintig [euro] tot
vi j fhonderd [euro].  <w 2000-06-26t42, art .2,  Inwerkingtreding :01-01-2002>
(ln het geval bedoeld bi j  art ikel461, tweede l id,  bedraagt de gevangenisstraf echter niet
meer dan dr ie jaren.) <W 25-06-1964, art .2>
[Het minimum van de straf bedraagt dr ie maanden gevangenisstraf en vi j f t ig euro
geldboete wanneer de diefstal  werd gepleegd ten nadele van een persoon van wie de
bijzonder kwetsbare toestand ten geiotge Jan de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan
wel een l ichameli jk of  geestel i jk gebrek of onvolwaardigheid OulAet i l t< was of de dader
bekend was.<w 2011-11-2$t1g, art. 38, 084; Inwerkingtreding :02-02-2012>

Att ' .  464. De gevangenisstraf is ten minste dr ie maanden, indien de dief een dienstbode oÍ
een loondienaar is,  zel fs wanneer hi j  de diefstal  gepleegd heeft  ten nadele van andere
pêrsonen dan die welke hi j  diende, maar die zich bevonden hetzi j  in het huis van de
meester, hetzij in het huis waar hij hem vergezelde, of indien de dief een werkman, gezel
of leer l ing is,  die de diefstal  heeft  gepleegd in het huis,  het werkhuis of het magazi jn van
zi jn meester,  of  ook indien de dief een persoon is die gewoonl i jk arbeid verr ichl  in de
woning waar hi j  gestolen heeft .

Art .  465. In de geval len van de vor ige art ikelen kunnen de schuldigen bovendien worden
veroordeeld tot ontzetting van rechten overeenkomstÍg artikel 33 (...). <W 09-04-1930, art.
32>

Art' 466' Poging tot een van de diefstallen, in de vorige artikelen vermeld, wordt gestraft
met gevangenisstraf van acht dagen tot dr ie jaar en met geldboete van zesentwiÀt ig
[euro] tot  dr iehonderd [euro].  <w 2000-06-26t42, art .  2,  Inwerkingtreding :  01-0í-2002>

Art.  467. (Zie NOTA I onder TITEL) Diefstal  wordt qestraft  met (opslui t inq van vi i f  iaar tot
t i e n i a a r ) : < W 2 0 0 3 - 0 1 - 2 3 | 4 2 , a r t . 7 5 , 0 4 1 ; | n w e r k i n g t r e d i n g : 1 3 - 0 3 . 2 0 0 3 > =
Indien hi j  gepleegd wordt door middelvan braak, inkl imming of valse sleutels;
lndlen,hi i .qeqleeqd wordt door een openbaar ambtenaar door middel van zi in
ambtsbedieninq;
Indien de schuldigen of een van hen de t i te l  of  de kentekens van een openbaar
ambtenaar aannemen of een vals bevel van het openbaar gezag inroepen.

Op 25 februari 2010 heeft voozitter M. Bossuyt en griffier P.Y. Dutilleux van het Grondwettelijk Hof in
de zaak met rolnummer: 4676 arrest gewezen en in dat arrest besl ist  dat het misdri j f  van gebruik van
valse stukken wordt gekwalificeerd als een voortdurend misdrijf doordat het gebruili blijft voortouren
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zelfs zonder een nieuw fei t  van de dader en zonder herhaald optreden. Op grond daarvan heeft  het
Belgische Grondwettel i jke HoÍ besl ist  dat een dergel i lk misdri j f  nooit  ver jaará (zie product ie 51);

Dit  ts ook het geval met bovengenoemde door Thierry Bielen, Tony Coonen, Herman Reynders, Hi lde
Claes, Ingr id Lieten, Laurens Luykx, Roger Grosemans, Luc Kel ieÀers, Bruno Vercruyssó en Ann
Duruvael gepleegde meerdere valsheden in geschri f t ,  zolang de valsel i jke gegevens óver mi jn
hoofdverbl i j fp laats in de computers van de pol i t iezone HMÓD| en de fedeiaÈ pot i t ie Hassett  nret in
overeenstemming zi jn gebracht met mi jn gegevens in het Belgische r i jksregister.  At degenen die
gebruik maken van mijn valsel i jk gegevens in de computers van de pol i t ie ione HAZOÓI en de
federale pol i t ie Hasselt  waaronder:

-  al le Belgische en Europese Advocaten;
- al le Belgische en Europese Gerechtsdeurwaarders;
-  al le Belgische en Europese Notar issen;
- al le Belgische en Europese pol i t iebeambten;
- al le Belgische en Europese off ic ieren van just i t ie,  procureurs des konrng en magistraten,
- alle Belgische en Europese griffiers bij rechtbanken, gerechtshoven, raad van state, etc.
-  al le Belgische en Europese gemeentebesturen, provinciebesturen en overige besturen en

daaraan verbonden besturen;
- al le Belgische en Europese ministers en minister presidenten;
- êt. êt.

maken gebruik van de onder verantwoordel i jkheid van burgemeester Hi lde Claes van Hasselt  bewust
ingebrachte valselijke gegevens over mijn hoofdverbli.lfplaats in de computers van de politiezone
HAZODI en de federale pol i t ie Hasselt .  Daarmee heeft  burgemeester Hi lde Claes van de gemeente
Hasselt  (België) van geheel Ëuropa een grote grensoverschri jdende cr iminele organisat ie gemaakt die
overeenkomstig artikel I 94 Um '197 Strafwetboek allemaal moeten worden gestraft met (opsluitinq)
van t ien iaartotvi i f t ien iaar.  <W2003-01-23/42. art .48,040: lnwerkinqtredinq:13-03-20b3>

Geheel Europa zou als gevolg van deze onder verantwoordel i jkheid van burgemeester Hi lde Claes
van Hasselt  valsel i jk ingebrachte persoonl i jke gegevens in de computers van de pol i t iezone HAZODI
en de federale pol i t ie Hasselt  aan ongel imiteerde grensoverschri jdende corrupt ie ten ondergaan ware
het niet dat dezelfde voorzi t ter M. Bossuyt en gr i f f ier F, Meersschaut van het Belgische
Grondwettel i jke Hof in de zaak met rolnummer: 5464 op 25 oktober 2012 onherroepel i jk arrest heeft
gewezen dat de hoofdverblijfplaats van Erik Verbeek Seovacki Put 43, 34550 Pakrac in Kroatiè is (zie
product ie 52);

Aan di t  door voorzi t ter M. Bossuyt van het Belgische Grondwettel i jk Hof op 25 oktober 2012
uitgesproken onherroepelijke arrest in de zaak met rolnumm er'. 5464 heeft iedere inwoner van Europa
zich te houden en daarmee ook de nieuwe procureur des konings Guido Vermeiren van het
arrondissement Limburg. Dit  betekent dat Limburgs procureur des konings Guido Vermeiren
overeenkomstig zi jn aan koning Phi l ip van Belgie afgelegde ambtseed grondwettel i jk verpl icht is om
vanaf het moment de pol i t iebeambte, die di t  proces-verbaal heeft  opgemaakt en di t  is kenbaar
gemaakt aan Limburgs procureur des konings Guido Vermeiren, de heer Guido Vermeiren
grondwettelijk verplicht is om de persoonlijke gegevens van Erik Verbeek in de computers van de
pol i t iezone HAZODI en de Federale Pol i t ie te Hasselt  in overeenstemming te brengen met die van het
Belgische r i jksregister.  Dit  om te voorkomen dat Limburgs procureur des konings Guido Vermeiren
persoonlijk overeenkomstig artikel 194 Um 197 Strafwetboek moet worden gestraft met (opstuitinq)
van t ien iaar tot  v i i f t ien iaar.

BIJBEHOREND PRODUCTIEOVERZICHT

1. Getuigschri f t  van woonst met histor iek adressen d.d. 2310812013 opgesteld door gemacht igd
ambtenaar Francis Bielen van de gemeente Hasselt  (a blz.) ,

2.  De op 04/09/2000 tussen Verbeek Erik,  Torenplein 1 bus 8 3500 Hasselt  gesloten
arbeidsovereenkomst met MITF voor onbepaalde tr . ld;  loonbrieven van Verbeek Êrik bi1 MITF
BVBA; individuele rekening met staat der bezoldigingen van het jaar 2000 van Verbeek Erik
bi j  MITF BVBA; loonf iche jaar 2000 Verbeek Erik bi j  MITF BVBA; afgelegde verklar ing van
Swannet Herman, werkgever van Verbeek Erik bi j  Balkan Trading NV en MITF BVBA (a blz.) ,

3.  Het door Guy PEETERS, het Nat ionaal Verbond van Social ist ische Mutual i tei ten, verstuurde
attest van vervangingsinkomsten over 2003; br ief  d.d. 1110512004 van L. Verhaert ,
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gedelegeerd bestuurder van Mercator Verzekeringen NV aan Verbeek Erik (2 blz.) ;4 Brief d.d. 25 juni 2004 (ref; DGt0Z620g2) met bijb;horend formutie r ,,aanvraag 
tot verzanngaan terugvordering van een ten onrechte ontvangen bedrag aan uitkering"r,,-uun De Voorzorgte Hasselt, namens deze ondertekend door Herman Reynd-ers (voorzitter) en Tony coonen(secretaris) (4 blz.);

S Pro-Just i t ia bevel tot  aanhouding d d. 2l  oktober 2004 van onderzoekrechter C. cALEWAERTvan de rechtbank van Eerste aanleg te Brussel met br jbehorend verhoorblao (e biz. l
9 Attest van Gevangenschap d.d. zt  óktober 2004 van Êrik Verbeek (r  brz.) ;7 '  Navolgend PV Nr. :155387104 opgemaakt doorVANDEpur wi i ly er,  sne ruEn chris,  beidenhoofdinspecteur,  bi j  de Federale Pol i t ie van het Arrondissement árussel (2blz.) ,
B  Besch ikk ing  d .d  26  ok tober2004 (Nr .  Not i t ie :  8R.27.F1.1518s9/03)van de  raadkamervan

de rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel (3 blz.) ;
9 Arrest d.d. 10 november 2004 waarin de raadsheren Van der Eecken (vz),  Gadeyne, Van

Brustem in het bijzijn van griffier corbeels het hoger beroep van mijn advocaat Thierry Bielenniet ontvankelijk heben verklaard omdat hij het laáttijdig heeft ingestetd en ondanks regetmatig
te zijn opgeroepen niet is verschenen voor het Hof 11 Ulz.l;

l0 Brief  d.d. 16 november 2004van advocaatThierry eielen aan Erik Verbeek in de gevangenrs
i .v.m. de geboorte van Luna ( l  blz.) ;

11 .  Besch ikk ing  d .d  25  november2004 (Nr .  Not i t ie :  BR 27 F1 151859/03)van de  raadkamervan
de rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel (3 blz.) ;

12 gr ief  d.d'2l  december 2004 van Thierry Bielen aan de RSZ Algemene Direct ie van de
ident i f icat ie en de aangif ten, t .a v.  de heer Ol iv ier WAUTERS, Victor Hortaplein 1 1 ,  1060
Brussel (1 btz.) ;

13 .  Besch ikk ing  d .d .23  december2Ol3  (Nr .  Not i t ie :  8R.27.F1.151859/03)van de  raadkamervan
de rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel (3 blz.) ;

l4 Vonnis d.d.0210312005 not nr 80.96.221-01 van oe correct ionete rechtbank Hassett  (12btz.) ,
15'  Vonnis d.d.2310912008 parket:  Nr:  27.F1.151859-03 van de rechtbank van Ëerste Aantoo to

Brusse l  (19  b lz . ) ;
'16. Beroepsbeslui ten die advocaatThierry Bielen heeft  ingebracht rn het hogerberoep, met

nummer: AR2012lAGl143, bi)  het Arbeidshof te Gent met bi jbehorend door het Arbeidshof te
Gent uitgesproken arrest d.d 27 februari 2013 (11 blz.).,

1 7  H e t o p 1 1 n o v e m b e r 2 0 0 9 d o o r r e c h e r c h e u r L a u r e n s L u y k x  ( H A Z O D I ) o p g e m a a k t e p r o c e s -
verbaal PV: HA60.11.19356-09 (2 btz.) ;

1 B. Uit t reksel d d. 20 september 2013 van bewoning van de won ing Torenplein 1 bus 6 van
, gemacht igd ambtenaar F, Bielen van de gemeente Hasselt  ( t  bfz.) ;

19 .  Dedoorgerechte l i j kcommissar is  GROS-EMANSROGERniHteop l4december200g
opgenomen navotgende pV No 009165/2009 (3 blz.) ;

20. De door Luc Kel leners (Fgp. Hasselt)br l  akte op 25 februari2010 opgemaakte navolgende pV
N" 001532/20'10 te taten opstei len 1e Utz.,1;

21 .  Pro  Jus t i t ia  vorder ing  d .d .26  februar i20 t0  ( re f :  HA.60.11 .0 '193s6 09)van procureurdes
konings Ann Durwael van Hasselt  ( j  b lz.)

22. BrieÍ d.d 19 maart 2010 van federaa'iGretaris Tony Coonen van De Voozorg te Hasselt aan
Erik Verbeek, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac in Kroatiè met de vermelding dai zrln

- rnvaliditeitsuitkering vanaf 1 maart 2010 is gestopt (3 blz.);
23. BrieÍ d.d. 27 maart 2O1 0 van federaal secreltaris rony Coïnen van De Voorzorg te Hasselt aan

Erik Verbeek, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac in Kroatiè met de vermetding dat binnen 30 dagen
36 485 04 euro aan teveel verkregen invaliditeitsuitkering moet worden teiugbetaald. (5 blz.);

24 Brief  d.d 21juni2010 van Federaal Secretar is Tony Cóonen van De VooËorg te HÀsett  aan
advocaat Eva Bral ,  Henleykaar 3R, 9000 Gent,  mat als opdracht zi jn belangen te behartrgen
en een tegenvordering in te stel len voor het verschuldigde bedrag van 36.485,04 euro aan
Erik Verbeek (1 btz.) ;

2 5 Brief d.d. 2 december 2011 van Federaal Secretar is Tony Coonen van De Voorzorg te Hasselt
aan Erik Verbeek, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac in Kroatië met de vermelding dat hq een
medisch verslag heeft ontvangen van de Kroatische bevoegde instanties (t bli.);
Medische onderzoekverslag d.d. 08/08/20.11 om 9.30u over de inval idi tei t  van Erik Verbeek
opgesteld door de Kroat ische dr.  SC Mart ina Sunic-Omejc, als ook de vertal ing in het
Nederlands (6 blz.) ;
Br ief  d d. 22 november2012 (referte: 2o11lPGNo00993 en2o12tKC40/000 088)van
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subst i tuut procureur-generaal Alexandra Van Keist  van het parket bi j  het Hof van BeroepAntwerpen aan Verbeek Erik,  Torenprein '1,  bus 6, 3s00 Hassert  (3 brz.) ;
28'  Br ief  d.d.22 november 2012 (kenmerk.2o1l/pcA/993, 2o12tKc4ot88) (rolnummer:

20121TG1101) van gr i f f ier B. De Crom van het Hof van beroep te Antwerpen aan Verbeek Erik,Paut Bei lefroidlaan 16, 3500 te Hassett  ( í  blz.) ;
29'  Het op 31 mei 2011 onder voorzi t terschap van raadsheer I  Mennes in de zaak met denummers: 2011|FRl182 en 11/PGAJ993 en 11lKC21l '150 en Art .G'1 quarter SV ui tgesprokenarrest door het Hof van beroep te Antwerpen (6 blz.) ;
3 0  B r i e f d . d . 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 ( d o s s i e r n r :  2 1 1 1 0 ) l t t o t i t i e n r : H A 6 0 L I . 1 9 3 5 6 / 0 9 ) v a n g r i f f i e r H .

Wil lems van de Raadkamer van de rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt  aan Verbeek
Erik,  Paul Bei leÍroidtaan 16, 3500 te Hassett  ( t  blz.) ,

3 1  D e o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 l 3 d o o r B e r t o C l e u r e n , i n s p e c t e u r v a n d e p o l i t r e H A Z O D ; , v a n E r i k
Verbeek opgemaakte proces-verbaal PV nr:  HA.25. L ' l  .01 15663/2013 op het adres Torenptein'1,  bus 6, 3500 Hasselt  als getulge van de slachtoffersA M L. van Rooi jen J E.M van Rooi j
van Nunen op hun hoofdverblijfplaats in Zonhoven met bijbehorende ónderliggende proces-
verba len  van A.M.L .  van  Roo i jen  J .E  M.  van Roo i jonder  pv  nr :  HA.25.L1 .o t tsoo : lzo t :  ophet adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven met bijbehorende foto (30 blz.);

32 De door gerechtsdeurwaarder Jan Beelen onder anonieme pol i t iedwang o!- l  augustus 2013(ref dos A25049-13)aan A.M.L. van Rooi jen J.E.M. van Nunen vatsel i jk ui tgereikt ,e
betekening -akte van afgi f te in opdracht van de SNS-Bank (Staat der Nedeitanden) (12 btz.) ;

33 Onze br ief  d d. 22 apri l2013 aan de Verenigde Naties in Beigie t .a v Voorzi t ter Fran[< Maes,
als ook onze br ief  d.d.22 apri l2013 daaroveraan het Belgisóhe Grondwettel i jk Hof t  a.v.
Voorzi t ter R. Henneuse (F) en M. Bossuyt (N) (12 blz.) ;

3 4  O n z e b r i e f d d . 2 9 a p r i l 2 0 1 3 d a a r o v e r m e t o n t v à n g s t o e v e s t i g i n g a a n k o n i n g A l b e r t l l  v a n
Belgiê, aan Belgisch Premier El io Di Rupo en aan voorzi tster Sabine de Bethune van oe
Belgische senaat (10 btz.) ;

35 De op 8 mei 2014 door Inspecteur Peter Wir ix,  van de pol i t ie Zonhoven opgemaakte proces-
verbaal PV nr. :  HA.25 11.008098/2014 van A M.L. van Rooi jopzi jn hoofáverbt i j fptaais
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (í4 blz.) ;

3 6  D e o p S m e i 2 0 l 4 d o o r l n s p e c t e u r P e t e r W i r i i , v a n d e p o l i t i e Z o n n o v e n o p g e m a a k t e p r o c e s -
verbaa l  PV nr . :  HA.25.L ' l  .0081og lzo i4  van J .E .M.  van Roo i ivan  Nunen oo  haar
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A 3520 Zonhoven (i olz.l..

3 7  D e o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 d o o r A M . L . v a n R o o i j  e n l . r . u . ' ï á n ï ï n e n , H a z e n d a n s w e g 3 6 A ,
3520 Zonhoven, ingediende klacht tegen de twee op foto zichtbare anonieme pot i t ie ágenten
brj korpschef Phitip pirard (Hazodi) (4 btz.):

38'  De bevest igingsbrief  d.d. 13l}gl2o1e d"rtóp van korpschef phit ip pirard aan A.M.L van Rooi j ,
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven met de mededel ing dat van die klacht een proces-
verbaal met nummer HA.45.11 .01567712013 d d. 23/08/ZOtS is opgesteld en is overgemaakt
aan het Parket van de procureur des konings te Hasselt  (1 btz.) ;

3 9  D e o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 d o o r E r i k V e r b e e k , S e o v a c k i p u t + e , : + s S O p a k r a c t e K r o a t i è ,
ingediende klacht tegen de op '1 '1 november 2009 door rechercheur Laurens Luykx (HAZODI)
valsel i jk opgemaakte proces-verbaal PV: HA60 L1 19356-09 bi j  korpschef phit ip pirard
(Hazodi)  (10 blz.) ;

40. De bevest igingsbrief  d.d. 1610912013 daarop van korpschef phi l ip pirard aan Erik Verbeek,
Torenplein 1, bus 6, 3500 Hasselt  met de mededel ing dat van die klacht een proces,verbaat
met  nummer  HA 4s .11 . i5910/2013 d .d .27 tog tzo13 is  opges te td  (1  b tz . ) ;

41. De op 29 augustus 2013 door Erik Verbeek, Seovacki put +a, 3+S50 pakrac te Kroatrë,
ingediende klacht tegen gerechtsdeurwaarder Jan Beelen bi j  Syndicus-Voorzi t ter Leo
Daenen, welke tot  op de dag van vandaag nog niet in behandeÍ ing is genomen (10 blz.) ,

42. Het op 19 september 2013 om 15.37 uur door gerechtel i jk commissarissen Luc Schreurs,
Walter Coenraets en St i jn Tormans van Verbeek Erik Chris Mathieu opgenomen proces-
verbaa l  PV 006367/2013 onder  no t i t ienummer :  HA.4 '1 .F1 .006310/2Otb ,  aangevu iO met
Proces-verbaal PV 00637512013 onder hetzel fde not i t ienummer: HA.41.F1.00631 012013,
waarbi j  de laptob van Verbeek Erik in beslag is genomen (6 blz.) ;

43. Brief d.d. 3 februa ri 2014 van Ad van Rooij aan minister IngïJIeten (8 btz.);
44. Br ief  d.d 25 februari  2014 van subst i tuut procureur des koninqs Ann Durwael aan

Arbeidsauditeur mevr,  C. Wouters van de Arbeidsrechtbank tà Hasselt  in de zaak met referte
A.R 21312757 (1  b tz . ) ;

o 2 3



45. Blz ' l  en blz 74 ui tde bi j  br ief  d.d.5 juni  2012door A.M t.  van Rooi j ,  het Ecotogisch Kennis
Centrum 8.V.,  Er ik Verbeek en No Cancer Foundat ion vzw bi j  de federaal procu-reur des
kon ings  Johan De lmul le ,  Wols t raa t66  bus '1  1000 Brusse l in  ged iende k lach t  (2  b lz . ) ;

46 .  Br ie f  d 'd .24 iu l i2012 ( re fe r te .  FD30.99.15-12 LP-mv)van mag is t raa t  L ieve  pe l lenswaar rn
onze strafklacht d d. 5 juni 2012 schriftelijk wordt bevestigd met de vermetding dat die is
overgemaakt aan het parket van de procureur des Konings te Hasselt  (1 blz.) ;

47. Het op 6 december 2012 door gerechtel i jk commissaris Bruno VERCRUYSSE opgemaakte
navolgende proces-verbaal PV 00796112012in de zaak met referte: FD30.99.15-121p-mv van
het Íederaal parket te Berussel (21 blz.) ;

48. Aangetekende br ief  d.d. 15 apri l2014 (dossiernr. :  568i13) (Not i t ienr:  HA.21.99.2'13113)die de
raadskamer heeft  laten ui tgaan aan Adrianus VAN ROOIJ, ' t  Achterom nr.  gA, 549' l  XD Sint-
oedenrode, Nederland, waarbi jA.M.L. van Rooi jwordt opgeroepen om op vr i jdag 16 mei
2014 te 09.00 uur te verschi jnen voor de raadkamer in het gerechtsgebouw, lokaal 02.006
zaal9 (2 blz.) ,

49. De bi jaangetekende br ief  d.d 26 januari  2014 door ErikVerbeek, SeovackiPut43, 34550
Pakrac te Kroatrè, ingediende klacht tegen Jan Beelen neergelegd bij Syndicus-Voorzitter Leo
Daenen (9 blz.) ;

50. Het op 27 februari2014 door rechter mevr. A. Trekels van de Correctionele Rechtbank van
Hasselt  onder parketnr. :  HA60.11. '19356-09 ui tgesproken arrest (Z blz.) ;

51 . Het op 25 februa ri 2012 uitgesproken arrest van het Grondwettelijk Hof in de zaak met
rolnummer: 4676 (15 blz.) ;

52. Het op 25 oktober 2012 uitgesproken arrest van het Grondwettelijk Hof aan Erik Verbeek,
Seovacki Put 43, 34550 Pakrac te Kroatië in de zaak met rolnummer: 5464 (4 blz.);

Er ik Verbeek staat er dan ook op dat di t  proces-verbaal per direct gel i jkt i jd ig wordt overgemaakt aan
verantwoordel i jk Limburgs procureur des konings Guido Vermeiren persoonl i jk,  di t  om te voorkomen
dat de onder hem werkende subst i tuut procureurs des konings di t  voor hem achterhouden.

lk bevestig dat ik geïnformeerd werd over de mogelijkheid om mij benadeelde persoon te stelen en
over de rechten die hiermee gepaard gaan. lk verklaar mrj  benadeelde persoon

lk wens dat gerechtel i jke vervolging wordt ingestetd.
lk wens schadeloos gesteld te worden.

lk neem er kennis van dat ik kosteloos een kopie van mijn verhoor kan verkr i jgen.
lk wens hier gebruik van te maken. lk ontvang hierbi j  mi jn kopie
Op mijn vraag, hebt u mi jn verklar ing voorgelezen
lk wens er niets aan toe te voeqen of te

Erik Verbeek
Vanaf 31 oktober 2006 ingeschreven en wonende op zi jn
Seovacki Put 43 34550 Pakrac in Kroatie,

hoofdverbli jfplaats

o
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RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG
LIMBURG, AFDELING HASSELT

KABINET ONDERZOEKSRECHTER
K. GRUYTERS

Wlj' Ií GRTIYTERS, Onderzoeksrechter in de Rechtbank van eerste aanleg
Limburg, afdeling Hasselt, bevestigen dat heden, zg,0ga0l4, voor ons is
verschenen :

I.VERBEEK Erik Chris Mathieun vanaf lT.oktober 2005 afgeschreven naar het
buiteland/Kroatië en vanaf 3 1.10.2006 ingeschreven en wonende op zijn
hoofdverblijfolaats seovacki Put 43, 34550 pakrac in Kroatië, geboren op
28.ll.1969te Bree.;

2.No CANCER FOUNDATION vzw, met ondememersnummer 0926.979.240,
gevestigd op Paul Bellefroidlaan 16 te 3500 Hasselt met als penningmeester Verbeek
Erik;

die Ons, in de Nederlandse taal, heeft verklaard zich burgerlijke partij te stellen

tegen :
l. Thierry Bielen, Guffenslaan l l te 3500 Hasselt;
2. Tony Coonen, federaal secretaris De Voorzorg, Capucienenstraat l0 te 3500

Hasselt
3. Hilde Claes, voorzitter van het politiecollege politiezone Hazodi,

Thonissenlaan 15 te 3500 Hasselt
4. Laurens Luykx, rechercheur, politiezoneHazodi,Thonissenlaan 15 te 3500

Hasselt
5. Grosemans Roger, gerechtelijk commissaris, Fgp Hasselt, Guffenslaan l8 te

3500 Hasselt
6. Kelleners Luc, gerechtelijk commissaris, Fgp Hasselt, Guffenslaan l8 te

3500 Hasselt
7. Vercruysse Bruno, gerechtelijk commissaris, Fgp Hasselt, Guffenslaan 18 te

3500 Hasselt

wegens :

valsheid in authentieke en openbare geschriften; (art. 194, 195, 196 en 197 Sw.)
Deelname aan een criminele organisatie; (art.324bis en 324ter Sw.)
Diefstal zonder geweld of bedreiging; (art. 463,464,465,466 en 467 Sw.)
Knevelarij (afpersen geld e.d.); (art.243 Sw.)

De Onderzoeksrechter, 

n

K G R U Y T E R S  
( :  / l
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S T R A F K L A C H T  M E T  B U R G E R L I J K E  P A R T I J S T E L L I N G

De strafklacht bevat 2 dikke blauwe fardes met biihorende vermelde stukken en paqina's

Kroatié: 29 augustus 2014

Aan de Heer/ Mevrouw Ondezoeksrechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Hasselt,

Geachte Ondezoeksrechter

1. Verbeek Erik Chris Mathieu, vanaf 17 oktober 2005 afgeschreven naar het buitenland/Kroatië en
vanaf 31 oktober 2006 ingeschreven en wonende op zijn hoofdverblijfplaats Seovacki Put 43,
34550 Pakrac in Kroatië:

2, No Cancer Foundation vzw, met ondernemersnummer: 0826.979.240, gevestigd op Paul
BelleÍroidlaan '16, 3500 Hasselt met als penningmeester Verbeek Erik, vanaf 31 oktober 2006
wonende op zijn hoofdverblijfplaats Seovacki Put 43, 34550 Pakrac (zie biilaqe);

Wensen bij deze strafklacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen in de zaak gekend onder de
nummers:

- PV nr.: TG.25.L1.002036/2014 van de Lokale Politie Tongeren-Herstappe;

tegen:

1. Thierry Bielen, Guffenslaan 11,3500 Hasselt ;
2. Tony Coonen, Íederaalsecretaris De Voozorg, Capucienenstraat 10 3500 Hasselt;

;
3 ,( Hilde Claes, voozitter van het politiecollege politiezone HAZODI, Thonissenlaan 15 3500

\>;:-. s: l|{Ëïiïlieterr; veoEitter sp,a rirrrcËrgr eurrerrstaan re+-reg; gsee rbssÊtt
-{ 1í A. Luykx Laurens, rechercheur, politiezone HMODI, Thonissenlaan 15. 3500 Hasselt;

a í Z Grosemans Roger, gerechtelijk commissaris Fgp Hasselt, Guffenslaan 18, 3500 Hasselt;
/ ,f Kelleners Luc, gereóntelijk commissaris, Fgp Hásselt, Guffenslaan 18, 3500 Hasselt;

-/.t Vercruysse Bruno, gerechtelijk commissaris, Fgp Hasselt, Guffenslaan 18, 3500 Hasselt;
, ;

Wegens het plegen van de volgende misdrrjven:

- Valsheid in autenthieke en openbare qeschriften: art. 194, 195, 196 en 197 Strafwetboek;
- Deelname aan een criminele orqanisatie: art. 324bis en 324her Strafwetboek;
- Diefstal zonder qeweld of bedreiqinq: art. 463, 464, 465,466 en 467 Strafwetboek;
- Knevelarii (aÍpersen qeld e.d.)z arl.243 Strafwetboek;

Over de periode vanaf 1 januari 2000 tot op heden (29 augustus 2014), welke nog steeds voortduurt.

Feitel ii ke onderbouwine:

Op 13 mei 2014 heeft :
- Verbeek Erik Chris Mathieu onder PV nr.: TG,25.L1 .00203612014',

bij VANDEPUT Bert, SWFNNEN John beiden inspecteur van de Lokale Politie Tongeren-Herstappe
tegen bovengenoemde {Fpersonen handelend vanuit genoemde (voormalige) functies inzake
domiciliefraude, valsheid'in authentieke en openbare geschriften, deelname aan een criminele
organisatie, diefstal zqnder geweld of bedreigingen en knevelarij een strafklacht ingediend.

V\-_
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Deze Strafklacht heb ik op 13.mei20í4 neergelegd bijde Lokale politie Tongeren-Herstappe in Tongerenomdat de Lokale Politie van Hasselt, politiezone Énzoot dat niet wilde doenl vanwege aánwezigecollega politiebeambten in de strafklacht. lk ben doorverwezen naar de Lokale politi iTongeren, die opeen keurige wijze op 13 mei20't4 genoemde PV nr.: TG.25.1i.002036t2014 hebben opge"maakt.

op dinsdag 26 augustus 2014 ben ik in het bijzrjn van mijn juridisch adviseur A.M L. van Roo11, wonendeaan de Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven, naar he[ párket van Hasselt geweest en heb daargevraagd hoe de stand van zaken is m.b.t mijn strafklachi d.d. 13 mei 2014. Èetreffende jurist van hetparket Hasselt keek in de computer en moest concllrderen dat het PV nr.: TG.25.11 .}}2ógAtZOtq aaarinniet stond vermeld en bij het parket niet bekend is. Om die reden zijn wij dezelfde dag nog naar hetparket van Tongeren gegaan en hebben daar dezelÍde vraag gesteiO. Betreffende beambte van hetParket Tongeren keek in de computer en moest concludereÀ dat het pV nr.: TG.25.11 oo2o36t2o14
daarin niet stond vermeld. Hiermee is feitelijk bewezen dat de lokale'politie van Tongeren na maar liefst
3,5 maand mijn strafklacht d.d. 13 mei2014 nog steeds niet heeft neergetegd bijde-griffie van de
correctionele rechtbank Limburg, afdeling Hasselt of Tongeren. Geziente innouo va-n mrln strafklacht is
dat zeer ernstig te noemen, wat bij mij en degenen van mijn familie die daarmee een betiokxenheid
hebben veel extra schade heeft veroorzaakt.

Voor de inhoud van mijn strafklacht met burgerhjke partijstelling verwijs ik u naar de inhoud van mr1n
verklaring bestaande uit 24 pagina's en 367 pagina's bestaande uit 52 producties, wetke onlosmatielijk
zitten verbonden aan de op 13 mei 2014 opgemaakte PV nr.: TG.25.11.002036t2t14 (blauwe farde i).

Aanvul lend op die inhoud vindt u de door VERBEEK Erik en No Cancer Foundat ion vzw op i  3 augustus
2014 bij het schepencollege van Houthalen-Helchteren neergetegde bezwaren d.d. 12 augustus iot+ op
de op 9 mei 2014 door de Vlaamse Regering goedgekeurde vooilopige vaststelling ontweip en
gewesteltjk ruimtelijk uitvoeringsplan Closing the Circle. Br.lbehorende stukken en producties kunt u tezen
op internet in de volgende link:

Dit bezwaarschrift d.d. 12 augustus 20'14 bestaat uit 157 pagina's met de volgende stukken.'1.  (Stuk í  achtertab í)Onze sommatiebr ief  d.d. 8 augustus 2014 aan-advocaat mr. R.L. Ubels
van Van Benthem & Keulen NV te Utrecht inzake sNS Bank NV (,1g0 blz.).

2. (Stuk 2 achter tab 2) Verzoekschrift d.d. 23 juli 2014 aan burgemeesteién schepenen van
Hasselt met bijbehorend 23{at producties (109 btz.).

3. (Stuk 3 -achter ttb,?) Machtiging van bovengenoemde acht rechtspersonen aan het Ecologisch
Kennis Centrum B.V. (1 btz.) .

(blauwe Íarde 2).

Stuk 2 achter tab 2 betreft het verzoekschrift d.d, 23 juli 2014 van VERBEEK Erik en No Cancer
Foundat ionvzw( ' l8pag ina 's )metb i jbehorend23- ta is tukken(91 pag ina 's )aanhetschepenco legevan
Hasselt met het vezoek tot het nemen van een besluit waarin wordt beslist:

l dat de hoofdverbliifplaats qeqevens van Verbeek Erik (cliënt) in de computers van de lokale
politie Hasselt, politiezone HMODlen de Federale Politie GDA Hasselt in overeenstemming
worden gebracht met de correcte gegevens uit het bevolkingsregister van de gemeente Hasselt
en het Belgische Rijksregister;

2. dat alle schade (financieel, materieelen immaterieel) die is aangericht bij:
. Verbeek Erik, wonende in Kroatië, Seovacki put 43, 34550 pakrac;
' Baniac Branka, wonende in België, Paul Bellefroidlaan nr: 16, 3500 te Hasselt;
. No Cancer Foundation vwz, gevestigd in België, Paul Bellefroidlaanl6, 3500

te Hasselt:
VERITIUOBAN_NV, gevestigd in Betgië, Dikke Linde 10, 3640 Ophoven;

vanat 1 oktober 2009 tot op heden (23 juli 2014) zal worden vergoed door de gemeente Hasselt
als publiekrechtelij ke rechtspersoon.

CO



ondanks mijn nadrukkelijk vezoek om daarop yóór uiterliik 16 auqustus 20i4 een beslissing te hebbengenomen, isda tnogs teedsn ie tgebeurdwatdet<neveIa@vanu i the tscÀepenco| |ege
van Hasselt jegens mij en de daaraan onlosmakelijk verbonden rechtspersonen Banjac Branka, wonende
in België, Paul Bellefroidlaan nr: 16, 3500 te Hassélt, No Cancer Foundation vwz, gevestigd in Betgië,
PaulBel lefroidlaan 16,3500enVER|MMOBAN NV, gevest igd in Betgië, Dikke Lináe tO, àOaOOphoven
bevestigd.

Ondergetekende rechtspersonen staan erop om hierover een of meerdere gesprekken te hebben met de
onderzoeksrechter, indien mogelijk in het bijzijn vaó onze juridische adviseur A.M.L. van Rooij, waarbij
van onze zijde kan worden gerekend op volledige medewerking om te komen tot een zo goed mogelijk
strafrechtelijk onderzoek.

Hoogachtend;

VERBEEK Erik
Seovacki Put 43,
34550 Pakrac (Kroatië)

NO CANCER FOUNDATION vzw
Paul Bellefroidlaan 16,
3500 Hasselt
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Rep.: 3; s

Het jaar tweeduizend veertien, 5 maart,

Ter griffie der rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende te Hasselt, voor ons,VERBIST G., grifÍier, is verschenen:

WRBEE{ Erik, Chris, Mathieu, arbeider,
te 34550 Pakrac (Kroarië), Seovacki put 43,

geboren te Bree op 28 november 1969, wonende
Belg.;

handelende in de hoedanigheid van BESLAAGDE

w9]ke verschijner ons in het Nederlands verklaard heeft BEROEP in te stellen regen al de
schikkingen van het v9ryNlS uitgesproken op 21rï2.Z}JJldoor de rechtbank van deze zetel,
l6de kamer, rechtdoende in correctionere zat eo, itrr*ke griffi enr. Q32/t4

waarvan akte, na voorlezing, getekend door de verschijner en ons, griffier.

VERBEEK E.

Opstelrecht van 35 euro geheven in debet de 05/03/2014
Reg, O.R. R.D

VERBIST G.
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Rep.: 3 ï 5

Het jaar tweeduizend veertien, 7 maart

A $ri*{.1;i*f I }" '-i"

Ter griffre der rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende te Hasseit, voor ons,
I. MOESEN, griffier, zijn verschenen:

VERAEPK EIik, Chris, Mathieu, arbeider, geboren te Bree op 28 november 1969, wonende
te 34550 Pakrac (Kroatie), Seovacki put 43, Belg.

en

B,ANJêC F-fanka, geboren te Pakrac op 22.06.1975, wonende te 3500 Hasselt, paul
Bellefroidlaan 16, Belg

namens:

LZW NO. gANCpR FO,UNDATIO"N, met ondememingsnummcr 0826,979.240. met zerel
te 3500 Ilasselt, Paul Bellefroidlaan. 16.

handelende in de hoedanigheid van FIKLAAGDJ

Welke verschijners ons in het Nederlands verklaard hebben BEBOE.,3 in te stellen tegen al de
schikkingen van het VONNIS uitgesproken op 27,0-2.2014 O6or de rechtbank van deze zetel.
16de kamer, rechtdoende in correctionele zaken, inzake grifÍienr. s32ll4

Waarvan akte, na voorlezing, getekend

\
r ) > - i

í{- L Lt-t t ..

I. MOESEN

Opstelrecht van 35
Reg. O.R. U 5

euro geheven
R.D
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Nr. Teruggezonden aan de

PROCUREUR-GENERAAL
bij het Hof van Beroep teAntwerpen

I  t ] í  'À\
Parket bij het Hof van beroep te Antwerpen

Waalse Kaai 35A, 2000 Antwerpen

2de BUREAU

DossrÉRNR": 20LLn GNA00 993

B.EtANGRTJKE F ERÍCl-.rTEN

Deza dagvaarding betreft een dagslelling voor het
Hof van Beroap tê Antwerpen, alwaar op het
hiemaasl wrmslda tijdstíp sen zaak wordt
opgeroepon waarbij U als partij balrolken bent,

U doet er goed aan om dezo dagsleiling onvewÍjld
to overhandigen aan w advocaat.

Als het een zaak betraft diê uw verzokenar
aanbelangt, doet U ar goed aan hem onvawíjld in to
lichtên. Qok als U ln het goval veíkaan da! U van
rechtsbïsbnd zgu kunnen genieten (ovêntuêel via
uw familials polis), dool U er goed aan uw
vazekeraar onvèrwiild ln le fichten.

lndien U meent aanspmak te kunnan maken op
kostelofi rechtsplaging, diont U zich onvemilld te
ichten tot het Bureau wor durÍdische Bijstand, Oit
Bureau is gevestigd in hst geêchtsgêbouw le 2000
Antwerpan, Bollvarplaats 20 Dus l5 (tel.
03/260.72.80). Hat Buroau voor Jurldische Bllstand
ontvangt alle mchtzoekedon zonder onderscheid
alka werkdag lussen 10.30 en 12.30.uur en lussan
16,30 en 18.00 uur. nldons de maanden llili en
êugustus àlloen op dínsdag en donderdag.
'Wannee( de strafuorderíng ín 'hoger beroep

aanhangig wotdt gemaakt .voor de corÍoctionele
íechtbank of hat hof van bercap worót he! veEoek
om rechtsbijstand voar da afgifre van afschtíften.vdn
slukken uit het dossieí op stratle van vgva,, blnnen
a6ht tagan na de verkladnig van hogar beroep
ingediend. lndian hoger beroap wordt ingesteld door
hêt awnbaat minlsteie of door da burgeilijkê padii,
zonder dal de baklaagde hoget beroep hèêft
ingesteld, word! het vêrzoek om rachtsbljstand op
straffo van verval binnen acht dagen na de
d agva ardi ng I ngedi e nd. "

De veroordaalden lo( gevangenísstrat dle een
veaoêkschín om gsnadè indionên, rnoeten' bínnen
de veedien dagen na de deftnitiava varoodelhg,
aan het parket het bewljs ervan lavereo hetzij door
naorleggíng van hot venoakschrÍft rcÍf, hetzij door
de mededaling vsn hàt onfuangstbewijs van dit
venoeksohrifr.

I

De Procureur-generaal bij het Hof van beroep te Antwerpenl
beveelt aan efke daartoe bevoegde gerschtsdeurwaarder ofl
agontte dagvaardan om te verschtinen op 

I
" l

donderdag í8 september zA1H I

te 15:00 uurvóóÍgenoemd Hof,13e kamer (zaalB)zetelende
in correctionele zaken, Waalss Kaai 35A, Antwerpen om erl.zijn
I haar I hun verweermiddeJen voor te dragen en te horen
beslissen over het hoger beroep ingesteld tegen een vonnjs der
correctionef e rechtbank te Hasselt van 27.A2.2814i

Verbeek Erik
Gebor€n te Bree, op 28/11/1969
Adres ; Seovacki Put, 43 - 34550 Pakrae (Kroatië)

Gedaan op l1gtJ?arket generaal;-op 23 april 2014,
Voor de Procureurigeneraal,

( De AdvocaaÈgertpráal,\\.-._ ."7
Holster$ Luc,

i
J

lr.-sffi;;*"* 
/ -i''h-*

lCourboin Georges
iGerechtsdeurwaarder
ÍBroederminstraat, 40
12018 Antwerpen 2
I

f 
VoottetekeninO,

| {stwerpen;23'ripril 20{4,
| ----' Voor de Procureur-geneÈal,

KAFT NR: 2014NJ111000 351 Pagina i/2



COURBOIN Georges COURBOIN D o m u e

verstrekl per telefoon
tol

r n r q
Gerechtsdeurwaarders

COLBX BVBA
Broederrninstraat, 40 - 20f g ANTWERPEN

Er worden
Dir

Referte :55'15-14 / yy AFSCHRIFT

rillilffillililftl

P R O  J U S T I T I A  -  D A G V Á A R D I N G

FIet jaar tweeduizend veer-tien, op

"tfrï:ï:lfn 

de PRQSUREUB-:GENERAAL bij het Flof 'an Beroep re ANTwERIEN, woonpraats kiezende

lk ondergelekende
Georges couRBoIN, cerechtsdeurwaarder te 20rg ANTWERpEN, Broedernrrnstraat. 40

Heb dagvaarding gegeven aan :

Mijnheer VERBEEK Erík, geboren te BREE op 28/lt/lg6g, woncnde re HR-34550 PAKRAC KROATIE(REPUBLIEK), Seovacki put, 43,

Aangezien gedaagde gedomicilteerd is in {Íqqfië en aangezien mij vtd geadresseerde oin Bersië bekend is, zó r,en * ondergerekeiliÈrn mee{emerdeffi;ÈË;;;d;"i"i,i,ïlil,;ï"ïïïl ïlr,-"jifiï[g:iJ"-XïGerechteliik wetboek' een kopie van onderhavig exprooi, atsmiol-;"ïïË;i;Ë;lul1_1iaer ter post eans€rekenoo omsrag,vergez'ld van êen antwootdkaart, verzonden naa-' hei adres vro betrokkene, Àid 
"-p';i 

doende op het postkanioor te Ant\^,erpen,
Hêt onfuángstbêwijs van deze aangatekende zending heb ik alh origineel van onderhavíg exptoot gehecht.

om te verschijnen voor het Hof van Beroep te ANTWERPEN, waalse Kaai 35A, l3e Kamer, zaal B,op heÍ adresz.oa{s opgegeven in de aange hechre vordering, op êSb$9!_:g!t04bgfJql,l onr-l j uu.

r ilfil | I u$!!ilI|l{lt uftltl|Jr ilil |

oRl* 24,77
REIS* 2,t3
ARï 

.!":!!.
T/E8TW 34,35
*Bï'\N27o/o 7,2L
Í/BTWL 41,56

ART3B

TIEBTW 34,35
*'81W2Io/o 7,21
r/BTwi 41,56

on er zijrlhaar/hun verdediging voor ts dragen en
uitspreken,

V/ ÁB-YANIKTEj - Daïurn als boven.
Kosten :41 .56  EUR,

op de conclusie va, het openbaar Minisberie, het vonnis te horen

8ELÁNCRÍJK

Wunccr u zll gcdaagdwunccr u zal gcdaagd ?-ijD om \oor dc Poliljcrcchlbonk le yc".u$""", 
".].,:.]..ï.:Iij,rffiËímu "un 

dc politicrchrban\ arn tc bi.dcn, \iilrÍ IncD . Àía(isccn rotrwblad "u bcrrt gcdaagd" zl ovcrhandlgcn ln dir vount l"dal i,licr mtwwd vindcn op elkelc wa8.n drê tr zich aou lunnen srcllcnDc gcdaagdcn tvordcn rongcmdca zo zij.ccn rdwcelt hebbcn gcrardplcegd ofr.oolacrrcns aijr en adyocaat re raadpJegen, zich onverrvul,l tot dcz( r;rrdrmanlc \rendcn ofzo ti vuzckcrd zlin cn zo de znak dc rtzetffaur-k"n rulboLngrn, dec hóÍstc oímiddcllijl- tc rrnrrtrrgen.

:l.ji,iï[ï:Jjffl1i'r*ï#.ïï;'::*,ïffi:"ï]ï:"j:'J',:::f:o:..1ï:::t':.1'_lï,t ,kire.".dicor ren mir:rc dric dalrn roor dr da8 yan d,.'ïï:flii.ï*t"ï'iï*;:lïJ'::'ï*:il:,ï*:ï;ï,'#li'íïJ:.T1:'.riiii:iy,rit!i:iË,|ï"ï"ïli'i"Hsfffi';ïi'-:li.Jl,ï-Í:;1ff:1,x,ïï:iJ"i:,,,ï,1ï,iliï:,*1itr.:i.fi:l*lt;l:::,Ei":tïiidl1;;*::i1frïfi:ï:i1ïï,::,.x,,H:,#ïÏAï:ï,ï,ïïlï:il,ï:ïil::n:àJï;ï''*,ï:lfliffï3J.fi,":Íj:i:ï*ï:*ïl:::Ír.'u.*;ii._".i"ffi;*:ilffi',ï:àï.,,",:ïï,lï'd:,,ffiLiil;'"iiïl;j:ïbcrchcidco zullcn hcm vcrrchafl rvoidcn door de polirícconrnrrr"rli 
"a" 

-r-*'"!x 'u( re rucu<n' uPdesqmq_ ln 0n- 076 tail hrt Gerechlelijk werbrr\. Dczc
bchocftigc bcklaagdc zrl nrns owrccd.ornrri* íí. ó74bi( 

""" 
u", ^"-,1i11,ï"ïl,lÏ1'-t:.1:]t.oy 

tl gcn politiccommrsÍaris is, dtror dÁ,rgir.rn*- Deiltïï:.ïljiï,'""i1,,ï;,ï;,ï:ïïi::iïjlljï;i.ï,i:J"iy.:Í:"lj:,,.qi"il;ïïl,i,ffi;lï:ï,:ii[ï*ïf;,HïJ:,^lËïJ:*:ï:iï:ïfi fl"ï:ïïH:fi:itiï"'ljiïï;iÀiï;:ïltfíï,H.;i#:i::::t"ïj"ï*:q:ilÈ:.--q"!i4;'r Ëilï#:ï[ï:ffi,':.iiïjhï1"'j'[-::ï:Hof dmr zijn adrocaar cn rc srifrie ran dc poririerochrbnnr nccrgJ;sdJ;" ,.ï'ilï;'pïrïffi'j.ï:ilj:;:ïruï:ïf:,i
Wgrdt en lrrzorkschrift orn genndc ingcdrcnd, dan krn dc tenuitvo(lêÍ
rvoÍdcn g.sctrorsÍ, zo dir vcrzockscbriíl bimcn viinicn n ,., 

", 
,", ,."^;lÍ11,::1.:t:tdjrl"9"t 

toi c?n lootàScvangcnistnf vro mirds rlan zes ,narndcn;",",11iïffïiil,:ï',:"J,iff::"J$*'ï,iji*:iii:li::ilii,::'i:::'Íi:i:,:;*:^::;;;ï;il;i:'ïffie1ï,ïff:'flrï,iJ::Hfïiï,:';ïïi-:ïp!Ít?t katr cchtcr dÉ sfÍofr(cêd! docn uitvoercn. Iir'al dc glfaUrl,.r-U.ir.n' 
-' N'Pràdh r!'orst Intcmnícn sÍl dc rtroordecldc in rïijhèid is. t{cr

gencaeo. binnen r$,€ rnsmd n! dc bcÍekcnins. Hcr rcuoclilchÍirt ,t'^ 
";Jl'jj,*jlLïlÏ.:,ï':L*:lu:l.o: 

''":,o,a.ring. t'unn 
"r;.r"'"p 

i.e.,r'rp*"t ,*,0liïiïl;Ïl;,il,ïïïJlïil:Jï::ffï5ï:';,ï;:S'Xll:glg:""::í;;;;'i'";ï'';:'ï:;Ïi'ï '::';i'Ïlf,Jlll3iïílíll?j'Ë:','3ffi;:ïÍcn 3cl8dc\rrgocdiÍgcn lunacn nicr bij gcnadernaatrcac] kujtgerbol<ícn mrÍcn
Dc lrífÍlc ran dc politicrelrbank is voor het publiek toc4nnkclijl rllc utrktlagcn van 0g.30 ir tot 12.10 u en ran lJ.J0 u tor 16 00 rr.



201 4-05-05

Geadresseerde : (reÍ. ; S57íl 4 / iV\
Datum verschijning :

Mijnheer VERBEEK Erik

Seovacki puÍ, 43

HR-345S0 PAKRAC \ KROATIE (REpUBLtEro
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FEDERALË 6ERECHTËI.IJKE POTITIË HAS5ËLT. 3944 Bijfage I aan pV 0027o2lzstb
(T) orr/zB 72 3o - (F) otr l28 72 29

Cuffenslaan

Naam, Voornaam :
Ceboren te /  op
Nationa l i te i i :
Ceslacht /  Burg. st .
Beroep :
Werkel i jke
verblijfplaats :

VERHOOR
Op donderda gOl -04-20Lt  om 09u02,

WU, OP DE LOCHTJOSËPH, Cerechtel i jk Commissaris,  Off ic ier van Cerechtel i jke pol i t ie,
verhoren:

Yerbeek Erik Chris Mathieu
Bree /  2B-1i .-1969
België
Manne l i j k  /  Cehuwd
Arbeider(ster) (Loontr.)
3500 Hasselt  (België) Paul Bel leÍroidlaan, r6

lk wens mij  ui t  te drukken in het Nederlandi.en làaaKfprmeel de keuze van dezetaalvoor de
verdere reihtspleging. I ', 

i-t ' 
i '

,..'. )l

Naaraanleidingvan uw mededelíng, n.ur ik ' ' . i \kennis van dat :- ik het recht heb te zwijgen en te weigeren de vragen te beantwoorden die rnij gestelci
worden,
* ik kan vragen dat al le vragen díe aan mij  worden gesteld en al le antwoorden die ik geef,
worden genoteerd in de gebruikte bewoordingen;
" ik kan vragen dat bepaalde opsporingshandel ing wordt verr icht of  een bepaald verhoor wordt
afgenomen;
- mi jn verklar ingen als bewi js in rechte kunnen worden gebruikt .

U meldt mi. j tevens dat ik,  na overleg met mi jn raadsman, de mogel i jkheid heb een nieuw
verhoorte vragen en - indien ik onder aanhoudingsbevel zou geplaatst worden - ik de
mogel i jkheid heb om een sa menvattend verhoor te vragen conform art ikel  z z l id 3 van de wet
betreffende de voorlopige hechtenis,  z i jnde een verhooidoor de onderzoeksrechter dat door
mijn raadsman kan bi jgevroond worden.

Mi jn  verhoor  vangt  nu  aan om 09,15  uur .
U hebt mi j  kennis gegeven van uw hoedanigheid en mi j  lezing en inzage gegeven van de
beschikking tot  huiszoeking waarva n u drager bent
Ti jdens de huiszoekíng tref t  u navolgende zaken aan en deze neemt u nlee voor verder
onderzoek:
- 2 PC towers t  '
- L E E P C ( r n i n i l a p t o p )
- 6 CSM's en één lpad
- 2 externe harde schi jven
-1 gele doos met 20 verpakkingen f laraxin
- r gele doos met twee geel-rode doosjes
- 9 potjes met wit groene deksel
- { wit groene doosjes(Phoenix)
-  3 geelgroene doosjes (Phoenix)
-  2 ampules (Phoenix)
-  3 verpakkingen Fita-Max Pro (zetpi l len)
- 2 wit  groene verpakkingen Phoenix (zetpi l len)
- l taser scorpy max
- L doosje met 50 patronen !mm luger
-1 classeur Erik Croat ië met documenten
" J- groene map met documenten over Flaraxin
- 1. wit te omslag met documenten van Verimmoban
- 1 classeur met boekhoudstukken van VZW No Cancer Foundat ion
- bankuit t reksels Verimmoban van Record Bank
bankuit t reksels van Verimmoban KBC bank.

:/
f : '

( /
l t n
l t L



FEDERAI.Ë GËRECHïETUKE PCILIïIE HA55ELT. 3944

Cuffenslaan t8 -

Bijla ge- t'aan pV 002702/1011
(r) ort/2.8 t2 30 - (F) 0rr/28 72 zg

Verder ben ik bereid om u vr i . jwi l l ig te vergezel len naar uw burelen aan de Cuffenslaan voor
verder onderzoek.
lk heb geen enkele opmerking of tekortkonring te formuleren ten opzichte van uw intervent ie
of van het huidigverhoor.

'  lk heb mijn verklar ing gelezen,'  lk wens er niets aan toe te voegen ofte verbeteren.'  lk wi l  een kosteloze kopie van de tekst van mijn verhoor.'De kop ie  za l  m i jger ich tworden op  he tvo lgend adres :  Pau l  Be l le f ro id laan r6 ,  3500 Hasse l t

E inde van he t  verhoor :  op  cJonderdag 7  apr i l  om 11.3o  uur
Bevestigt en tekent,

wg. Verheek Erik

\
' . 1  

,  .

\  , r ,
| i ; :

.:
t
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. / *  i

(i' i
,' ' *'- .i' r\

, '  , , , ' '  I  - . :^ , :* . )
,  JOS O/ DT LOCHT
,i \' I9fim;115sa1is
V'rto"tingshoofc
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Van:
- Erik Verbeek, KROATIE, Seovacki, put 43, 34550 pakrac
- No cancer Foundation vzw, paur Beilefroídraan re, àióó te Hassert

Ons kenmerk: EV/NCF/1 7092014Mrakino
Uw dossiernummer: 2O11tpGNO00 993

Kroatië: 17 september 2014

Geachte Voorzitter en leden van de wrakingskamer van het Hof van Beroep te Antwerpen,

De volgende (rechts)personen:
1. Erik Verbeek, KROATIE, Seovacki, put 43, 34550 pakrac
2. No cancer Foundation vzw, paur Beilefroidlaan 16, 3500 te Hasselt

wraken hierbij in opgemelde zaak (dossiernummer: 2OIl|PGNOOO gg3) de raadsheren mr. C. Liesens(Eerste Voorzitter), mr. A De Sloovere (lid) en mr. C. Vandeneeden (tidj omdat zijzijn gegijzeld alsgevolg van het feit dat de opvolgende Belgische regeringen vanaf na de Tweede'Wereioóónog g""n
uitvoering hebben gegeven aan het politieke testament o.o. zs februari 1g44vance aárgiscr'e Koning

Betreft:

v"n.o 
gen vanafnadeÏweedeWereldoor loggeenui tvoer inghebbengegevenaanhetpol i t ieketestament  

d.d.2sfebruar i  1994van de Belgische Koning Leopold l l l , waardóor Nederland van haar ouuriano België een grote crimineleorganisatie heeft gemaakt als gevolg van herziening van de Nederlandse Grondwet in 19-g3 waarin het volgendenieuwe artikel 120 is opgenomen:

"De rechtertreedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.,,

Dit omdat de Nederlandse regering deze nieuwe Nederrandse Grondwet:- ntclhgeft voorqeleqd,aa4.de Vereniqde Naties om het te laten toetsen aan het Handvest van oeVerenigde Naties,waartoe Nederland wetteli l f verpticht was.- niet voorqeleqd aan het.EHrgpees Parlement om het te laten toetsen aan de Verdragen van deEuropese Unie,waartoe Nederland wetteli ik verplicht was.- 
, de Kamer van Afgevaardigden vanLuxemburg en het Benelu" p"rl"r"n

toetsen aan de Belqische Grondwet@ verplicht was.

ts

o



Leopold lll, waardoor Nederland van haar buurland België een grote criminele organisatie heeftgemaakt aJs gevolg van herziening van de NederlanOse e ronOriet in 1g83 waarin- het volgende
nieuwe artikel 120 is opgenomen:

"De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.,,

Dit omdat de Nederlandse regering deze nieuwe Nederlandse Grondwet:- om het te laten toetsen aan het Handvest
van de Verenigde Naties,waartoe Nederlano wéttetilr verplicht was.- om het te laten toetsen aan de Veroragen
van de Europese Unie,waartoe Nederland wettelijk verplicht was.- 

, de Kamer van Afgevaardigden van
Luxemburg en het Benelux Parlement om het Ooor tret getqiscne Gronowe-tteliif xót te
laten toetsen aan de Belqische Grondwet, wa as.

Hoe nauw deze grensoverschrijdende criminele organisatie vanuit Nederland vanaf 11 maart 2009
met België samenwerkt kunt u lezen in het bijgevoegde hieronder ingelaste artikel "Belgrsch en
Nederlands parket gaan meer samenwerken" in het dagblad De Morgen van 11 maart á00g, waann
letterlijk het volgende staat geschreven:

Belqisch en Nederlands parket qaan meer samenwerken

11 /03 /09 ,15u29

Het Belgische en Nederlandse parket zullen in de toekomst een pak nauwer samenwerken. De
federaal procureur van België, Johan Delmulle, en de hoofdofficier van het Landeli jk parket van
Nederland, A.J.A'M. Nieuwenhuizen hebben de samenwerkingsovereenkomst'Fedíand'
ondertekend. Beide landen wil len "een gesynchroniseerde gerechteli jke aanpak" en zullen
daarvoor onder meer om de drie maanden overleggen en gemeenschappeli j ie
onderzoeksteams opsta rte n.

lnternationale aanpak
Omdat criminele organisaties nog alti jd gretig misbruik maken van de obstakels die de
landsgrenzen opwerpen, groeide het idee om te komen tot een internationale
gesynchroniseerde gerechteli jke aanpak, luidt hetwoensdag in een mededeling van het
federaal parket. De nadruk zal daarbij onder meer l iggen op synthetische drugs-, bedrijfsmatige
cannabisplantages en daarmee samenhangende zware vormen van georganiseerde
criminaliteit.

Nationale qrenzen afqeschaft
Het Fedland-protocol hanteert de fi losofie dat nationale grenzen niet langer bestaan en dat
strafondezoeken in beide landen in nauw onderting overleg gevoerd moeten worden. Het doel
wordt vooraf gemeenschappeli jk bepaald en juridische problemen worden gezamentijk
besproken en opgelost. In plaats van een sporadische samenwerkíng door middel van de
uitwisseling van rechtshulpverzoeken zal met andere woorden gestreefd worden naar het
opstarten van gemeenschappeli jke onderzoeksteams en spiegelonderzoeken die kunnen leiden
tot het ontmantelen van een hele criminele organisatie.

Overleq onderzoeken
De parketten bestendigen daarmee een samenwerking die de voorbije maanden tot enkele
succesvolle tussenkomsten in het Belgisch-Nederlandse drugsmilieu leidde. Het is de
bedoeling dat er een driemaandeli jks overleg over concrete onderzoeken, afwisselend in België
en Nederland, zal plaatsvinden. De andere actoren in het gerechteli jke landschap, zoals de
lokale parketten en polit iediensten, zullen daarbij betrokken worden. (belga/vsv)

ffiWotgnn.be

Als gevolg daarvan heeft Nederland van de Benelux-Unie's-werelds grootste criminele organisatie
gemaakt waaraan de gehele wereld dreigt onder te gaan. Als bewijs daarvoor vindt u het hieronder
ingelaste verzoekschrift d.d. 15 september 2014 van onze juridisch adviseur A.M.L. van Rooij van het
Ecologisch Kennis Centrum B.V. aan de Wrakingskamer van de rechtbank Oost-Brabant, postbus
7 0584, 5201 CZ's-Hertogenbosch (Nedertand).

@



Het is deze al maar liefst 14 jaar lang voortdurende grensoverschrijdende misdaad jegens.' Verbeek Erik, wonende in Kroatië, seovacki put 43, 34550 pakrac;
' Banjac Branka, wonende in België, Paul Bellefroidlaan nr: 16, 35OO te Hasselt;r No Cancer Foundation vwz, gevestigd in Belgie, Paul Bellefroidlaanl6, 3500 te Hassett;'  VERIMM.BAN NV, gevest igd in Bergië, oi*e tnoe 10, 3640 ophoven;

*àiuoÍbáig is toe te scnrijven aan deBelgische Staat en de gemeentè Hás-êitf

ile!is-d9ze grensoverschrijdende criminele organisatie die mijn procesdossier (nummer:
20111PGN000 993) b.ij.het HoÍ van beroep te Ántwerpen heeft vervalst, wat ik samen met mi;njuridisch adviseur A.M.L. -van Rooij bij het inzren van het dossier op vrijdag 12 september 2014 hebgeconstateerd. Het betreffen ondermeer de volgende vervalsingen:- de eerder bij de rechtbank van Eerste Áanleg te Hasseit ter inzage liggende meest essentiëlestukken vanaf medio 2009 tot 24 mei 2010 ztln uit het dossier venrijOe-rO;- de eerder bij de rechtbank Eerste Aanleg te Hasselt ter inzage liggénde meest essentiële

vanaf na '1 november 2012 tot heden zijn uit het dossier verwijderd;
- er zijn stukken toegevoegd aan het dossier, welke eerder niet bij de rechtbank van Eerste

Aanleg te Hasselt ter inzage hebben gelegen.

Gezien d-eze feitelijk geconstateerde vervalsing van het procesdossier heb ik op 12 septem ber 2o..4bij de griffie van het Hoj 99n kopie gevraagd ván 163 pagina's uit dat dossier. lk kon geen koprekrijgen omdat er capaciteit te kort was om te kopiëren. róegezegowas om die 163 pagina,s uit hetdosster op maandag 15 september 2014 te kopieren en te ierstJren aan mijn juridisch-adviseur A.M.L.van Rooij van het Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Hazendansweg 36A, 352ó Zonhoven, zodat diedinsdag 16 september 2014 zouden zijn ontvangen. Betreffende 1às pagina,s zijn ondanks
toezegging daar niet ontvangen, waardoor ik op die stukken in de zittingbp 1g september 2014 nietinhoudelijk kan reageren, wat door het Hof is veroorzaaKt.

Dat er heel veel mis is met dit procesdossier blijkt ook uit het feit dat No Cancer Foundation vzw aande Paul Bellefroidlaan 16, 3500 te Hasselt op 16 september 2014 omstreeks 14.00 uur ineensonverwacht bezoek kreeg van de federale politie te Hasselt, waarbij ondermeer twee dikke zwartefardes met daarin o.a. de op 7 april2010 gestolen boekhoudstukkeh van No Cancer Foundatron vzwzijn teruggebracht. Hierbij.dient te worden opgemerkt dat niet alle op 7 apnl2010 gestolen bezittingenzijn teruggebracht. lk zal.daarvan dan ook opnieuw een strafklacht indienen. Het Èehoeft geen uilegdat op grond van een vals dossier een vals arrest wordt uitgesproken door het Hof van Be"roep teAntwerpen en daarmee het Hof niet bevoegd is om deze zàat'op 1B september 2O14te behandelen.

op 11 en 12 september 2014 heb ik zowel aan het Parket brj het Hof van beroep te Antwerpen
als ook het Hof van beroep te Antwerpen in twee dikke blauwe fardes de volgende stukken latentoekomen:

1 (!n blauwe farde-O(Sjuk 1 achter tabJI De door Advocaat-generaal Holsters Luc op 23 april
2014 aan Verbeek Erik, geboren te BREE op28l11/1969, woiende te HR-34S50 PAKRAC
KROATIE (REPUBLI^EK), Seovackiput, 43 betekende PRO JUSTITtE-DAGVAARDTNG (3 blz.).2. (ln blauwe farde 1)(Stuk 2 achter tab 2) De door Gerechtsdeurwaarder Jan BEELEN te
Hasselt op 16 mei 2014 aan No Cancer Foundation vzw, paul Bellefroidlaan 16, 3500 te
Hasselt betekende PRO JUSTtTtE-DAGVAARDTNG (Z lEJ

3' (14 blagwe farde í)(Stuk 3 achter tab 3) De uitnodigiig-brief van de ARBETDSRECHTBANK
HASSELT d'd.2110312014 aan Verbeek Erik om op ialóslzot4 te verschijnen voor de 1e
Kamer in de zaak van VERBEEK ERIK tegen Nationaal Verbond van Socialistische
Mutualiteiten met als nummer: 13t2757lA (i blz.).

waarmee ik heb kenbaar gemaakt dat het voor mij ffiogelijk is om op i 8 septembe r 2014 voor hetHof te verschijnen. Dit des te meer de zaak voor oe nrbeiosiechtbank te Hasselt , vanwege het nietmeer kunnen betalen van de eerste levensbehoeften (voeding), niet langer meer kan worden
uitgesteld en ik het Arbeidsrechtbank te Hasselt dan ook het volgende heb verzocht:
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Met inachtneming van boveng
beslissen:

1 g."t-.d" door Tony Coonen van De Voorzorg te Hasselt op 6 augustus 2013 namens hetNationaal Verbond van Socialistische Mutrlaliteiten te aiusseL iànor"n beslissing wordtvernietigd;

2. dat De Vo-orzorg te Hasselt de vanaf 1 maart 2010 onrechtmatig ingehouden
achterstallige invaliditeitsuitkering vanaf 1 maart 2010, met daaibovenop de wettelijke
rente, alsnog zal moeten betalen aan Verbeek Erik;

3. d3t De Voorzorg te Hasselt alle door Verbeek Erik gemaakte kosten van juridische
bijstand van het Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Àamens deze haar directeur A.M.L.
van Rooij, wonende Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven, zal moeten vergoeden;

4. dat De Voorzorg te Hasselt alle door Verbeek Erik, Banjac Branka, No cancer
Foundation vzw en Verimmoban NV aangerichte materiele, immateriële, financiële en
vermogensschade zal moeten vergoeden, waarvan de hoogte van die schade moet
worden bepaald door een door de Arbeidsrechtbank te Haslelt aan te wijzen erkende
deskundige;

Op 1 1 en 12 septem be r 2014 heb ik zowel aan het Parket bij het Hof van beroep te Antwerpen
als ook het Hof van beroep te Antwerpen in twee dikke blauwe fardes de volgende stukken laten
toekomen:

4. (ln blauwe farde í)(Stuk 4 achter tab 4) De door advocaat Christophe BTELEN van ZETA
legal associates te Hasselt aan No Cancer Foundation vzw, paul BelleÍroidlaan 16, 3500 te
Hasselt verstuurde brief d.d. 2 mei 2014 (í blz.).

5. (f n blauwe farde 1)(Stuk 5 achter tab 5) en (ln blauwe farde 2) De op 29 augustus 2014 door
Erik Verbeek bij onderzoeksrechter K. Gruyters van de rechtbank van eerste aanleg Limburg,
afdeling Hasselt neergelegde strafklacht met burgerlijke partijstelling tegen:

1. Thierry Bielen, Guffenslaan 1 i ,  3500 Hasselt ;
2' Tony Coonen, federaal secretaris De Voorzorg, Capucienenstraat 10 3500 Hassett;
3. Hilde Claes, voorzitter van het politiecollege pólitiezone HAZODI, Thonissenlaan 15. 3500

Hasselt;
4. Luykx Laurens, rechercheur, politiezone HAZODI, Thonissenlaan 15. 3500 Hasselt;
5. Grosemans Roger, gerechtelijk commissaris, Fgp Hasselt, Guffenslaan 18, 3500 Hasselt;
6. Kelleners Luc, gerechtelijk commissaris, Fgp Hasselt, Guffenslaan i 8, 3500 Hasselt;
7. Vercruysse Bruno, gerechtelijk commissaris, Fgp Hasselt, Guffenslaan 18,3500 Hasselt;

wegens het plegen van de volgende misdrijven:

1. Valsheid in autenthieke en openbare qeschri f ten: art .  194, 1gS, 196 en 197
Strafwetboek;

1. Deelname aan een criminele oroanisatie: art. 324bis en 324ter Strafwetboek;
2. Diefstal zonder qeweld of bedreiqinq: art. 463, 464,465,466 en 467 Strafwetboek:
3. Knevelarii (afpersen qeld e.d.): arl.243 Strafwetboek;

jegens Erik Verbeek, waarmee vanaf 1 januari 2000 een gigantisch grote schade (financieel,
materieel en immaterieel) is aangericht bij de volgende (rechts)persónen:

. Verbeek Erik, wonende in Kroatië, Seovacki put 43, 34550 pakrac;

. Baniac Branka, wonende in België, Paul Bellefroidlaan nr: 16, 3500 te Hasselt;

. No Cancer Foundation vwz, gevestigd in België, Paul Bellefroidlaanl6, 3500
te Hasselt;

.  VERIMMOBAN NV, gevest igd in Betgië, Dikke Linde 10, 3640 Ophoven;

Deze strafklacht met burgerlijke partijstelling is op 29 augustus 2014 door onderzoeksrechter K.
Gruyters van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, aldeting Hasselt, in behandeling genomen
waaryoor ik 400 EURO heb moeten betalen en deels vanwegearmoede moeten lenen. 

-
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Bij brief d'd' 2 september 2014 heeft de procureur des konings E. Steyts van Limburg, afdelngHasselt, daarover letterlijk de volgende brief verstuurd aan dó heer Verbeek Erik, Seovacki put 43,34550 Pakrac (Kroatiê).

Aan: de heer Verbeek Erik
Seovacki Put 43, 34550 pakrac (Kroatiê):

Betreft: Klacht met BP stellino

Geachte

De klacht met burgerlijke partijstelling die ingediend werd bij de onderzoeksrechter werd door
mijn ambt ingeschreven onder notitienummer HA25.gg.6g7_14

Het dossjer werd terug overgemaakt aan onderzoeksrechter Gruyters en is aldaar gekend
onder referte: 141580. Het dossier is momenteel nog in gerechtehlk onderzoek.

Gelieve de eventuele navolgende briefwisseling naar een van deze refertes te willen verwijzen

Met achting
De Procureur des konings
E.Steyls

Lopende dit onderzoek is het Hof van beroep te Antwerpen niet bevoegd om kennis te nemen van het
valselijk verkregen procesdossier (nummer: 2Ol1IPGNOO0 gg3) daar de resultaten van het onderzoek
van onderzoeksrechter K. Gruyters, als ook de beslissing daarop van de Raadkamer van Limburg,
moeten worden toegevoegd aan dit procesdossier alvorens daarop mag en kan worden uitgesproken.

Ondanks mijn hierboven gemotiveerde verzoeken d.d. 1 1 en 12 september 2014 aanzowel het parket
bij het Hof van beroep te Antwerpen als ook het Hof van beroep te Antwerpen om daarop de
behandeling ter zitting op 18 septem ber 2014 voor onbepaalde tijd op te schorten en dat vóór uiterliik
16 september 20í4 schriftetijk te hebben bevestigd aan:

1. Verbeek Erik, geboren te BREE op 28111/1969, wonende te HR-34550 PAKRAC KROATTE
(REPUBLIEK), Seovacki put,  43;

2. No Cancer Foundation vwz, gevestigd in België, Paul Bellefroidlaanl6, 3500
te Hasselt;

3. Ecologisch Kennis Centrum 8.V., namens deze onze juridisch adviseur A.M.L. van Rooil,
wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven.

is geen uitvoering gegeven, wat voor mij geen andere mogelijkheid meer openlaat als het daarop
wraken van de behandelende raadheren raadsheren mr. C. Liesens (Eerste Voorzitter), mr. A De
Sloovere (lid) en mr. C. Vandeneeden (lid), wat ik hierbij dan ook doe.

Dit is voor mijtevens de bevestiging dat deze raadsheren mr. C. Liesens (Eerste Voorzitter), mr. A De
Sloovere (lid) en mr. C. Vandeneeden (lid), zijn gegijzeld als gevotg van het feit dat de Belgische
opvolgende regeringen van na de Tweede Wereldoorlog geen uitvoering hebben gegevenlan het
politieke testament d.d. 25 februari 1944 van koning Leopold lll van Betgië. tk richi aán de
wrakingskamer van het Hof van beroep te Antwerpen dan ook het nadrukkelijke verzoek om de
Belgische Grondwet te respecteren en voorafgaande aan het in behandeling nemen van dit
wrakingsverzoek aan het Belgische Grondwettelijke hof de volgende prejudiciële vraag voor te leggen:

Preiudiciële vraaq:

Het Hof van Beroep te Antwerpen richt hierbij aan de voorzitter van het Belgische
Grondwettelijke Hof het nadrukkelijke vezoek om alle na de Tweede Weretàoorlog
gesloten verdragen alsnog te laten toetsen aan de Belgische Grondwet door het
Belgisch Grondwettetijk Hof.
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Nadat het Belgische Grondwettelijk Hof alle na de Tweede wereldoorlogen gesloten verdragen heeftgetoetst aan de Belgische Grondwet en daarop Arrest is gewezen, zijn àe gàgijzelde raadsheren mr.C. Liesens (Eerste Voorzitter), mr. A De Sloovere (lid) enhr. C. Vanáeneeáen'1tioy geschoond en ishet Hof van Beroep te Antwerpen pas bevoegd om deze zaak in behandeling te neÀen, eerder niet.

Wij richten aan de wrakingskamer van Hof van Beroep te Antwerpen dan ook het nadrukkelijk verzoek
om bovengenoemde "Prejudiciële vraag" voor te leggen aan de voorzitter van het Belgische
Grondwettelijke Hof en dat binnen í4 daqen na hàJen schriftetijk te vestrgen aan:

1. Verbeek Erik, geboren te BREE op 28t11/1969, wonendó te HR-34550 pAKRAc KRoATtE
(REPUBLIEK), Seovacki put,  43;

2. No cancer Foundation vwz, gevestigd in België, paut Beltefroidtaanl6, 3500
te Hasselt;

3. Ecologisch Kennis Centrum 8.V., namens deze onze juridisch adviseur A.M.L. van Rooij,
wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven.

In afwachting van uw hierboven verzochte schriftelijke bevestiging binnen i4 daqen na heden ,
verblijven wij;

Hoogachtend,

Verbeek Erik
KROATIE, Seovacki, Put 43, 34550 Pakrac

No Cancer Foundation vzw
Paul Bellefroidlaanl6, 3500 te Hasselt:

o
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