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Afgegeven met ontvangstbevestiging. 

                                                                                         Per e-mail: tony.coonen@devoorzorg.be  
        

Nationaal Verbond van Socialistische  
Mutaliteiten (NVSM) 
Sint-Jansstraat 32-38  
1000 Brussel 
t.a.v. Federaal Secretaris Tony Coonen 
Capucienenstraat 10 
3500 Hasselt  

 
 
       Hasselt, 17 februari 2011 
 
Ons kenmerk: EV/170211/VM   
 
Betreft:  
Rolnr.: 10/1278/A, VERBEEK ERIK / NVSM 
Verzoek om bij besluit op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur de volgende informatie te 
verstrekken:  
 
 
Geachte Federaal Secretaris Tony Coonen, 
 
Mede namens Erik Verbeek, wonende Seovacki Put 43, KR-34550 PAKRAC (KROATIE) laten wij u in 
opgemelde zaak (Rolnr.: 10/1278/A) voor de Arbeidsrechtbank te Gent de volgende stukken 
toekomen:  
 
Uw brief d.d. 19 maart 2010 aan Verbeek Erik (zie productie 1). Daarin schrijft u letterlijk het 
volgende:  
 

Uit controle van uw verzekerbaarheid stellen we vast dat u onrechtmatig onderworpen 
was aan de Belgische Sociale Zekerheid over de periode 01.01.2000 t/m 03.09.2000.  Het 
betrof uw tewerkstelling bij werkgever Balkan Trading nv. Ook voor de periode 
04.09.2000 t/m 31.12.2000 was u onrechtmatig onderworpen. In dit tijdvak ging het om 
uw tewerkstelling bij MITF bvba.    
 
Ingevolge de beslissing van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid werden de 
bijdragebescheiden, die betrekking hebben op de onrechtmatige onderwerping, ten 
onrechte uitgereikt. Zij werden dan ook geschrapt in de bestanden. Dit heeft tot gevolg 
dat u op het ogenblik van uw ziekteaangifte niet voldeed aan de voorwaarden bepaald 
in artikel 203 van het K.B. van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd 
op 14 juli 1994. Dit betekent dat wij met onmiddellijk ingang (01.03.2010) de uitbetaling 
van uw invaliditeitsuitkering dienen stop te zetten.  

Achter de rug van Verbeek Erik om, zonder hem daarvan een kopie te hebben verstrekt, hebt u 
daarover bij brief d.d. 21 juni 2010 aan het Arbeidsauditoraat, met als Arbeidsauditeur Danny 
Meirsschaut, Opgeëistenlaan 401/D te 9000 Gent, letterlijk het volgende geschreven (zie productie 
2):  

De Dienst voor Administratie Controle van het RIZIV bezorgde ons op 15.04.2010 een 
controleverslag waarin men ons opnieuw in kennis bracht van het feit dat betrokkene; 

 tijdens de periode 01.01.2000 t/m 31.03.2000 onrechtmatig onderworpen was aan de 
sociale zekerheid voor werknemers en dit door zijn tewerkstelling via BALKAN 
TRADING n.v. 

 tijdens de periode 01.07.2000 t/m 30.09.2001 onrechtmatig onderworpen was aan de 
sociale zekerheid voor werknemers en dit door zijn tewerkstelling via MITF b.v.b.a. 
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De bijdragebescheiden met betrekking tot deze tijdvakken werden geschrapt. In het 
controleverslag wordt opgetekend dat betrokkene voor zijn tewerkstelling bij de firma MITF 
diende onderworpen te zijn als zelfstandige i.p.v. werknemer. Wij zijn niet op de hoogte van  
het feit of betrokkenen al dan niet de nodige stappen heeft ondernomen om zijn 
inschrijving te regulariseren. Men noteeert dat frauduleus opzet niet wordt weerhouden.    

    
In uw brief d.d. 19 maart 2010 aan Verbeek Erik stelde u vast:  

- dat betrokkene tijdens de periode 01.01.2000 t/m 03.09.2000 onrechtmatig onderworpen 
was aan de sociale zekerheid voor werknemers en dit door zijn tewerkstelling via BALKAN 
TRADING n.v. 

- dat betrokkene tijdens de periode 04.09.2000 t/m 31.12.2000 onrechtmatig onderworpen 
was aan de sociale zekerheid voor werknemers en dit door zijn tewerkstelling via MITF 
b.v.b.a. 

In uw voor Verbeek Erik achtergehouden brief d.d. 21 juni 2010 aan het Arbeidsauditoraat, met als 
Arbeidsauditeur Danny Meirsschaut, Opgeëistenlaan 401/D te 9000 Gent stelde u vast:  

- dat betrokkene tijdens de periode 01.01.2000 t/m 31.03.2000 onrechtmatig onderworpen 
was aan de sociale zekerheid voor werknemers en dit door zijn tewerkstelling via BALKAN 
TRADING n.v. 

- dat betrokkene tijdens de periode 01.07.2000 t/m 30.09.2001 onrechtmatig onderworpen 
was aan de sociale zekerheid voor werknemers en dit door zijn tewerkstelling via MITF 
b.v.b.a. 

Hiermee hebben wij feitelijk bewezen dat de genoemde periodes in uw brief d.d. 19 maart 2010 aan 
Verbeek Erik en aan het Arbeidsauditoraat, met als Arbeidsauditeur Danny Meirsschaut, 
Opgeëistenlaan 401/D te 9000 Gent geheel anders zijn. Daarmee is met uw eigen twee brieven uw 
gepleegde valsheid in geschrifte feitelijk bewezen.  
 
U schrijft in uw voor Verbeek Erik achtergehouden brief d.d. 21 juni 2010 aan het Arbeidsauditoraat, , 
met als Arbeidsauditeur Danny Meirsschaut, Opgeëistenlaan 401/D te 9000 Gent verder letterlijk het 
volgende:  
 

In het controleverslag wordt opgetekend dat betrokkene voor zijn tewerkstelling bij de 
firma MITF diende onderworpen te zijn als zelfstandige i.p.v. werknemer. Wij zijn niet op de 
hoogte van  het feit of betrokkenen al dan niet de nodige stappen heeft ondernomen om 
zijn inschrijving te regulariseren. Men noteeert dat frauduleus opzet niet wordt 
weerhouden.    
 

Ook hiermee heeft u valsheid in geschrifte gepleegd. Verbeek Erik heeft namelijk altijd als werknemer 
gewerkt voor BALKAN TRADING n.v. en MITF b.v.b.a.  
 
Bovengenoemde door u gepleegde valsheid in geschrifte heeft de volgende “Conclusie” van de door u 
ingeschakelde advocaat Eva Bral tot gevolg gehad:   
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

818-BM 48/10 
 

CONCLUSIE 
               
VOOR  : het NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN, 
                met zetel te 1000 BRUSSEL, St. Jansstraat 32-38 
 
                VERWEERSTER OP HOOFDEIS 
                EISERES OP TEGENEIS 
  
       Raad : Mr. Eva BRAL 
 
 
TEGEN : de heer VERBEEK Erik, wonende te Croatië, Seovaki Put 43, 34550 Pacrak; 
 
                 EISER OP HOOFDEIS 
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                 VERWEERDER OP TEGENEIS                  
 

 
VOOR DE 7° KAMER VAN DE ARBEIDSRECHTBANK TE GENT 

Zitting: 18 november 2010 
A.R.  10/1278/A           

 

 
Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. 
 
Gelet op het verzoekschrift van de eisende partij dd. 12.05.2010 ; 
 

*     *     * 
 
I. FEITEN 
 
1.  
 
De eisende partij is sinds 27 november 2000 arbeidsongeschikt erkend conform de bepalingen van 
Art. 100 § 1 van de Gecoördineerde Wet van 14 juli 1994. 
 
Zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering werd door concluante berekend op basis van het gederfd loon bij 
de firma BVBA MITF. 
De Dienst voor Administratieve Controle van het RIZIV bezorgde aan concluante op 15 april 2010 een 
controleverslag, waarin ter kennis werd gebracht dat de heer Verbeek (zie stuk 1): 
 

- tijdens de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 maart 2000 onrechtmatig onderworpen 
was aan de sociale zekerheid voor werknemers en dit door zijn tewerkstelling via Balkan 
Trading N.V. 

 
- tijdens de periode van 1 juli 2000 tot en met 30 september 2001 onrechtmatig onderworpen 

was aan de sociale zekerheid voor werknemers en dit door zijn tewerkstelling via BVBA MITF 
 
De bijdragenbescheiden met betrekking tot deze periodes werden geschrapt. 
 
Terzake bleek tevens dat de heer Verbeek voor zijn tewerkstelling bij de firma MITF onderworpen 
diende te zijn als zelfstandige in plaats van als werknemer.  
 
2. 
 
Concluante heeft geen kennis van het feit dat de regularisatie zou zijn doorgevoerd.  
 
Het RIZIV heeft geen frauduleus opzet weerhouden.  
 
Betrokkene werd van dit alles in kennis gebracht bij schrijven van 19 maart 2010 (cfr stuk 2). 
 
De invaliditeitsuitkeringen werden stopgezet vanaf 1 maart 2010. 
 
De verjaring werd conform art. 174, 1° lid 5° en 6° van de Gecoördineerde Wet van 14.07.1994 gestuit 
op 19 maart 2010. 
 
Concluante wenst middels huidige besluiten een tegenvordering in te stellen, waarbij de ten onrechte 
ontvangen invaliditeitsuitkering voor de periode vanaf 1 maart 2008 tot en met 28 februari 2010 
worden teruggevorderd. 
 
De terugvordering bedraagt conform het schrijven d.d. 27 april 2010 met de bijgevoegde 
berekeningen : 37.664,22 EUR. 
 
 
OM DEZE REDENEN, 

http://www.gent.be/eCache/THE/4/216.cmVjPTEyODc0Mw.html
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BEHAGE HET DE ARBEIDSRECHBANK,  

 
Het verzoek van de eisende partij ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren. 
 
Akte te nemen van de tegenvordering, die concluante bij huidige conclusie instelt. 
 
Dienvolgens de eisende partij op hoofdeis / verwerende partij op tegeneis te veroordelen tot een 
bedrag van 37.664,22 EUR, meer de intresten. 
 
De verwerende partij op tegeneis tot slot te veroordelen tot de kosten, waarin begrepen de 
rechtsplegingsvergoeding ad 218,61 EUR.  
 
 
Gent, 15 november 2010 
 
        Met de meeste eerbied, 
        Voor concluante, 
        Haar raadsman, 
        Eva Bral. 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Met deze “Conclusie” kan niet anders worden geoordeeld dan dat u, zijnde Tony Coonen, daarmee 
Verbeek Erik voor een bedrag van 37.664,22 EUR hebt willen afpersen.  
 
In uw brief d.d. 19 maart 2010 aan Verbeek Erik schrijft u letterlijk het volgende (zie productie 1).  
 

Dit betekent dat wij met onmiddellijk ingang (01.03.2010) de uitbetaling van uw 
invaliditeitsuitkering dienen stop te zetten.  

 
Met het niet uitbetalen van de invaliditeitsuitkering vanaf 1 maart 2010 tot op heden aan Verbeek Erik 
en het niet verzekerd zijn van Verbeek Erik voor geneeskundige verzorging hebt u onmiskenbaar een 
zwaar misdrijf gepleegd.   
 
Naar aanleiding daarvan verzoeken wij u ondergetekenden “bij besluit” op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur de volgende informatie te verstrekken: 
 

1e verzoek om informatie. 
Wij verzoeken u ondergetekenden een kopie te verstrekken van alle informatie waarop 
u de hierboven beschreven feitelijk bewezen valsheid in geschrifte en gepleegde 
misdrijf hebt gebaseerd.            

   
Bijgevoegd vindt u de brief d.d. 18 juni 2010 die griffier A van Wambeke van de arbeidsrechtbank te 
Gent daarover heeft laten uitgaan aan de Arbeidsauditeur Danny Meirsschaut, Opgeëistenlaan 401/D 
te 9000 Gent. Daarin staat in de aanhef letterlijk het volgende geschreven (zie productie 3):  
 

Betreft: 
Rolnr: 10/1278/A 

             VERBEEK t/RIZIV 
       
Daarmee is feitelijk komen vast te staan dat op 18 juni 2010 de tegenpartij van Verbeek Erik het RIZIV 
(Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) was.           
 
Bijgevoegd vindt u verder de brief d.d. 16 december 2010 die griffier A van Wambeke van de 
arbeidsrechtbank te Gent achter de rug van Verbeek Erik om heeft laten uitgaan aan de 
Arbeidsauditeur Danny Meirsschaut, Opgeëistenlaan 401/D te 9000 Gent. Daarin staat letterlijk in de 
aanhef het volgende geschreven (zie productie 4):  
 

Betreft: 

http://www.gent.be/eCache/THE/4/216.cmVjPTEyODc0Mw.html
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-19-maart-2010-van-voorzorg-aan-erik-verbeek.pdf
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-19-maart-2010-van-voorzorg-aan-erik-verbeek.pdf
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Strafrecht_(Belgi%C3%AB)#Omschrijving_van_een_misdrijf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Openbaarheid_van_bestuur#Belgi.C3.AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Openbaarheid_van_bestuur#Belgi.C3.AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Valsheid_in_geschrifte
http://nl.wikipedia.org/wiki/Strafrecht_(Belgi%C3%AB)#Omschrijving_van_een_misdrijf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-18-juni-2010-arbeidsrechtbank-riziv-aan-arbeidsauditeur.pdf
http://www.gent.be/eCache/THE/4/216.cmVjPTEyODc0Mw.html
http://www.gent.be/eCache/THE/4/216.cmVjPTEyODc0Mw.html
http://www.just.fgov.be/nl_htm/parket/auditeursnl.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-18-juni-2010-arbeidsrechtbank-riziv-aan-arbeidsauditeur.pdf
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksinstituut_voor_Ziekte-_en_Invaliditeitsverzekering
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-16-december-2010-arbeidsrechtbank-nvsm-aan-arbeidsauditeur.pdf
http://www.gent.be/eCache/THE/4/216.cmVjPTEyODc0Mw.html
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://www.just.fgov.be/nl_htm/parket/auditeursnl.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-16-december-2010-arbeidsrechtbank-nvsm-aan-arbeidsauditeur.pdf


 5 

Rolnr: 10/1278/A 
             VERBEEK t/NVSM 
 
Daarmee is feitelijk komen vast te staan dat mede door toedoen van Tony Coonen op 16 december 
2010 de tegenpartij van Verbeek Erik plotsklaps is veranderd in NVSM (Nationaal Verbond van 
Socialistische Mutualiteiten), hetgeen een andere rechtspersoon betreft. Naar aanleiding daarvan 
verzoeken wij u ondergetekenden “bij besluit” op grond van de Wet openbaarheid van bestuur de 
volgende informatie te verstrekken: 
 

2e verzoek om informatie. 
Wij verzoeken u ondergetekenden een kopie te verstrekken van de inschrijvingen en 
statuten van de rechtspersonen RIZIV en NVSM bij de Federatie van Kamers voor 
Handel en Nijverheid van België   

 
De oorzaak van uw bovengenoemd handelen moet ons inziens in de volgende feiten worden gezocht:  
 

Wie is verantwoordelijk voor talloze kankerdoden binnen België? 
  

Leden van No Cancer Foundation hebben de dossiers 
Chemtrails, Flaraxin & Wolmanzouten overgemaakt aan Arbeidsrechtbank van Gent (Bewijs 
A/B/C).  deze dossiers dienen dan ook wettelijk behandeld te worden. De griffier en 
de tegenpartij zijn op mysterieuze wijze veranderd van rechtspersoon namelijk van 
(RIZIV (Bewijs/Bewijs Arbeidsauditeur) naar (NVSM (Bewijs). Ook in het dossier zijn 
gegevens veranderd vb:(Bewijs: zie datums A/B). Het volgende (artikel) geeft inzicht en 
duidelijkheid hoe de Socialisten hiermee wegkomen. Eind jaren tachtig kwam ook Lid van de 
meest machtige geheime organisatie Bilderberger en voormalig secretaris generaal van de 
NATO Willy Claes in opspraak inzake schandalen en onregelmatigheden rond de 
Socialistische Mutualiteiten. Eva Bral van het Advocatenkantoor Luc Van den Bissche-Eva 

Bral blijkt de tegenpartij te verdedigen terwijl Luc van den Bossche, als Vice-
eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken (1998-1999) belast met 
Volksgezondheid (1999) in (Vlaamse regering-Van den Brande IV), medeverantwoordelijk is 
voor deze genocide binnen België. Hij is secretaris van de raad van bestuur en doctor in de 
rechten op de Universiteit Gent dezelfde universiteit waarvan professor Mark Stevens 
(Laboratorium voor Houttechnologie) in dezelfde periode op de hoorzitting van het Vlaams 

parlement op 4 februari 1999 het voorstel van resolutie: verbod 

op kankerverwekkende arseen- en chroom VI houdende impregneermiddelen weerlegde. 
(BRT onthult etikettenfraude & valse Hickson rapport) Ook betreffende het EUROPEAN 
COMMISSIONRESEARCH DIRECTORATE-GENERAL is proffesor Mark Stevens mede 

http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Socialistische_Mutualiteiten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtspersoon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Openbaarheid_van_bestuur#Belgi.C3.AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksinstituut_voor_Ziekte-_en_Invaliditeitsverzekering
http://nl.wikipedia.org/wiki/Socialistische_Mutualiteiten
http://www.cci.be/
http://www.cci.be/
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/vn-erkent-chemtrails
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/is-kanker-te-genezen-2
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/let-op-voor-giftige-speeltoestellen
http://www.gent.be/eCache/THE/4/216.cmVjPTEyODc0Mw.html
http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWxkZXJiZXJnZ2lqemVsaW5nfGd4OmU3NTFmMzdlZmRiNmRiMQ
http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWxkZXJiZXJnZ2lqemVsaW5nfGd4OjYxM2FjOWM0YjE3Y2FkNDU
http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWxkZXJiZXJnZ2lqemVsaW5nfGd4OjE1ZjNlOWQ0YTFiOWMxYjk
http://www.riziv.be/homenl.htm
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/ArbeidsrechtbankGentRIZIV001.jpg?attredirects=0
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxub2NhbmNlcmZvdW5kYXRpb25ubHxneDoxNmRkODZjNWQwMjM0Nzgw
http://www.socmut.be/socmut/RegioMap.htm?ori=%2fsocmut%2fdefault.htm
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/ArbeidsrechtbankNVSMgriffierDeCanck001.jpg?attredirects=0
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxub2NhbmNlcmZvdW5kYXRpb25ubHxneDo3NzA4NTlmYWIyMDIzYjAz
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxub2NhbmNlcmZvdW5kYXRpb25ubHxneDoyMzg1OWY2MGQ4OTllYzU5
http://www.clint.be/actua/binnenland/deed-hasseltse-politietop-melding-huiselijk-geweld-bij-gouverneur-verdwijnen
http://www.youtube.com/watch?v=pkgGOFXuYPw
http://www.youtube.com/watch?v=pkgGOFXuYPw
http://www.zonnewind.be/bilderberg/2010/media-schade-beperken.shtml
http://www.zonnewind.be/bilderberg/2010/media-schade-beperken.shtml
http://nl.wikipedia.org/wiki/Socialistische_Mutualiteiten
http://www.zoekadvocaat.be/profiel/advocaat/expert-eva-bral
http://www.bedrijvengids-belgien.be/firma-home-belgie/advocatenkantoor-luc-van-den-bossche-eva-bral-990692.html
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/subsites/Evenementen/EvenementenSubsites/Symposium/Pages/LucVandenBossche.aspx
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/subsites/Evenementen/EvenementenSubsites/Symposium/Pages/LucVandenBossche.aspx
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
http://nl.wikipedia.org/wiki/Luc_Van_den_Bossche
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Van_den_Brande_IV
http://nl.wikipedia.org/wiki/Genocide
http://www.ugent.be/
http://dfwm.ugent.be/woodlab/nederlands/index.html
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxub2NhbmNlcmZvdW5kYXRpb25ubHxneDo1YmM4YTBhNTU2N2Y2OWQ1
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxub2NhbmNlcmZvdW5kYXRpb25ubHxneDo1YmM4YTBhNTU2N2Y2OWQ1
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-brt-24-1-04.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxub2NhbmNlcmZvdW5kYXRpb25ubHxneDo2ODdlYzJmNTNiMzZiOGZk
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxub2NhbmNlcmZvdW5kYXRpb25ubHxneDo2ODdlYzJmNTNiMzZiOGZk


 6 

verantwoordelijk. Partijgenoot Steve 
Stevaert verving in 1998 Luc Van den Bossche als Vlaams vice minister-president vanwege 
de dioxinecrisis (Vlaamse regering-Van den Brande IV). Stevaerts heeft in deze hoedanigheid 
het VOORSTEL VAN RESOLUTIE afgewezen waardoor dit hoog giftig hout in zijn afvalfase 
met subsidie wordt opgestookt in zijn groene ovens waardoor de meest kwalijke 
kankerverwekkende stoffen ((Arseenzuur & Chroomtrioxide (Deskundigenrapport)) via de 
lucht worden verspreid  en waarvan vervolgens de uiterst giftige restfracties worden verwerkt 
in bouwmaterialen die ondermeer zeer hoge kankerverwekkende radonstraling afgeven met 
talloze zieke en kankerdoden als gevolg. Steve Stevaert werd ook genoemd in een 
LRM provinciale investeringsmaatschappij van Limburg schandaal. Volgens de krant Het 
Belang van Limburg werd onderzoeksrechter Gutschoven onder druk gezet. Helaas heeft 
gouverneur Reynders geen tijd voor deze kankerpatiënten en gaat de genocide gewoon door. 
Hij houdt zijn goede vriend en partijgenoot Steve Stevaert die tevens voor het 
100% criminele Ernst & Young werkt (Bron: A/B/C/D) liever de hand boven het hoofd ten koste 
van alle burgers. Binnen België is nog steeds de Genocidewet van toepassing. Degenen die 
verantwoordelijk zijn voor deze genocide op miljoenen mensen (Belgen en Nederlanders) 
dienen hiermee berecht te worden. Enkel zo kan de wereldwijde genocide  stoppen! Lees 
verder  

 
Voor verdere onderbouw lees bijgevoegd persbericht van “De Groenen” uit Nederland.    
 
Politieke Partij De Groenen 
www.sdnl.nl/groenen.htm    
 
Nederland is dank het CDA en Philips 1000 maal failliet met miljoenen kankerdoden als gevolg.    
 
De Groenen hebben ’s-werelds grootste vergiftigingsschandaal ooit met als kopstukken Philips 
President Gerard Kleisterlee, voormalig Minister-President Jan Peter Balkenende (CDA), huidig 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties J.P.H. Donner (CDA) en burgemeester P.M. 
Maas (CDA) van Sint-Oedenrode volledig ontmanteld. Voor bewijs lees de brief d.d. 17-juli-2008 van 
Europees erkend Philips Safety manager Ad van Rooij aan Philips-President Gerard Kleisterlee (blz-
1-15) (blz-16-30) (blz-31-43) met bijbehorend 35-tal tabs aan bijlagen (tab-1) (tab-2) (tab-3) (tab-4-1) 
(tab-4-2) (tab-4-3) (tab-5) (tab-6) (tab-7) (tab-8) (tab-9) (tab-10) (tab-11-1) (tab-11-2) (tab-11-3) 
(tab-12) (tab-13) (tab-14) (tab-15) (tab-16) (tab-17) (tab-18) (tab-19) (tab-20) (tab-21) (tab-22) (tab-
23) (tab-24) (tab-25) (tab-26) (tab-27-1) (tab-27-2) (tab-27-3) (tab-27-4) (tab-27-5) (tab-28-1) (tab-
28-2) (tab-29) (tab-30-1) (tab-30-2) (tab-30-3) (tab-30-4) (tab-30-5) (tab-31) (tab-32) (tab-33) (tab-
34) (tab-35) LEES VERDER in samenhang met de volgende artikelen in Het Echte Nieuws: 
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php  
 
De Staat der Nederlanden zal alle vergiftigingsschade moeten betalen. Voor bewijs lees: 
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-08.php  
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-03.php  
   
Daarmee is Nederland dank zij het CDA en Philips 1000 maal failliet met miljoenen kankerdoden als 
gevolg.      
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Steve_Stevaert
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steve_Stevaert
http://nl.wikipedia.org/wiki/Luc_Van_den_Bossche
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dioxinecrisis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Van_den_Brande_IV
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxub2NhbmNlcmZvdW5kYXRpb25ubHxneDo0MTVjMDJlMTcwMTcxYjBk
http://www.hbvl.be/nieuws/geldzaken/aid997233/machiels-krijgt-2-56-miljoen-subsidie-voor-remo-site.aspx
http://www.express.be/sectors/nl/energy/steve-stevaert-nieuwe-voorzitter-netwerkbeheerder-infrax/120192.htm
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-rampzalige-gevolgen-van-geiempregneerd-hout
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steve_Stevaert
http://www.clint.be/actua/binnenland/deed-hasseltse-politietop-melding-huiselijk-geweld-bij-gouverneur-verdwijnen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Genocide
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steve_Stevaert
http://www.boekhoudfraude.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5171/ernst-young-100-criminelen.html
http://www.youtube.com/watch?v=9WEYHxPUgps&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=cEUEbna7zyk&feature=related
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/3721/ernst-young-nu-nog-crimineler.html
http://www.accountingweb.nl/cgi-bin/item.cgi?id=202263&d=101&h=0&f=0&dateformat=%25o%20%25B%20%25Y
http://www.zerohedge.com/article/andrew-cuomo-file-fraud-charges-against-ernst-young-lehman-repo-105-involvement
http://dealbook.nytimes.com/2010/12/21/why-cuomo-is-suing-ernst-young/
http://www.nujij.nl/de-mega-fraudeurs-van-ernst-young.10766835.lynkx
http://nl.wikipedia.org/wiki/Genocidewet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Genocide
http://nl.wikipedia.org/wiki/Genocide
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/eco-terrorisme-door-de-overheid
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/eco-terrorisme-door-de-overheid
http://www.degroenen.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://www.degroenen.nl/
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://www.parlement.com/9353000/1f/j9vvhy5i95k8zxl/vh8lnhrouwxm?gclid=CNHl4PjFjacCFZgA3godOjxnfA
http://www.philips.nl/
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm
http://www.degroenen.nl/
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/onderbouwing-eco-terrorisme
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/philips-president-gerard-kleisterlee
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/politieke-doofpot-kent-geen-grenzen
http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Oedenrode
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/zeer-hoge-urgentie-omdat-er-sprake-is-van-een-misdrijf-waaruit.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee-blz-1-15.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee-blz-1-15.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee-blz-16-30.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee-blz-31-43.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-1-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-2-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-4-1-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-4-2-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-4-3-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-6-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-7-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-8-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-9-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-10-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-11-1-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-11-2-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-11-3-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-12-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-13-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-14-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-15-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-16-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-17-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-18-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-19-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-20-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-21-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-22-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-23-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-23-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-24-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-25-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-26-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-27-1-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-27-2-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-27-3-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-27-4-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-27-5-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-28-1-2-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-28-2-2-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-28-2-2-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-29-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-30-1-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-30-2-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-30-3-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-30-4-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-30-5-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-31-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-32-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-33-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-34-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-34-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-35-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/philips-president-gerard-kleisterlee
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staat_der_Nederlanden
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-08.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-03.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://www.parlement.com/9353000/1f/j9vvhy5i95k8zxl/vh8lnhrouwxm?gclid=CNHl4PjFjacCFZgA3godOjxnfA
http://www.philips.nl/
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm
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Ad van Rooij is in Nederland Lijsttrekker van De Groenen in Sint-Oedenrode; 
http://www.sdnl.nl/groenen-ad-van-rooij.htm    
 
Ad van Rooij kan door toedoen van Philips President Gerard Kleisterlee, voormalig Minister-President 
Jan Peter Balkenende (CDA), huidig minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties J.P.H. 
Donner (CDA) en huidig burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode niet meedoen als 
lijsttrekker voor De Groenen bij de provinciale verkiezingen van 2 maart 2011 voor Noord-Brabant. 
Voor bewijs: LEES HIER en LEES HIER. Dit noemen ze in Nederland vrije verkiezingen?  
 
Ad van Rooij 
Lijsttrekker van De Groenen in Sint-Oedenrode; 
http://www.sdnl.nl/groenen-ad-van-rooij.htm    
 
Voor De Groenen uit Heusden (Nederland) loopt hiertegen vanuit het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
als gemachtigde reeds een verzetschrift d.d. 11 februari 2011 in zaaknummer: 201008727/2/H1 bij 
voorzitter Mr. J.E.M. Polak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onder 
voorzitterschap van Hare Majesteit Koningin Beatrix waarop door voorzitter Mr. J.E.M. Polak nog een 
beslissing moet worden genomen. Voor de inhoud van dit vezetschrift d.d. 11 februari 2011; LEES 
HIER. Vergeet daarin ook de deeplinks niet te lezen.       
 
Hoever de Nederlandse overheid (UWV) gaat met het stelen van geld bij mensen die zij bewust 
hebben vergiftigd, zoals ook bij Verbeek Erik in België het geval is, kunt u lezen op de Sociale 
Databank Nederland (lees hier, hier, hier, hier, hier) en de Julius Vischjager weblog van Ruud 
Rietveld (lees hier, hier, hier, hier).  
 
Met deze “Bilderberg-Vergiftiging” waarover veel te vinden is bij Klokkenluideronline van Micha Kat 
(LEES HIER) hangt ook de moord op Pim Fortuyn en John F. Kennedy zeer nauw mee samen. Voor 
bewijs: DLEES HIER en LEES HIER en LEES HIER. De mensen achter deze “Bilderberg-Vergiftiging” 
zijn zodanig ernstig fout dat mensen als Rob Brockhus, Micha Kat, Gerard Kucharek, Karel de Werd, 
Andre Fleeré,  Ad van Rooij en alle andere klokkenluiders door de eerst schietende en dan pas 
pratende advocaat Eric Kuypers als Al Qaida terroristen worden weggezet. Voor bewijs: LEES HIER 
en LEES HIER. Voor meer eerlijke informatie hierover lees vooral de Nieuwe Media (LEES HIER).           
 
Vanwege het feit dat door uw toedoen, zijnde Tony Coonen, de persoonlijke veiligheid van 
ondergetekenden met hun gezin op het spel is komen te staan hebben wij dit verzoek op grond van 
de Wet openbaarheid van bestuur bij No Cancer Foundation openbaar gemaakt en per e-mail:  
burgemeester@hasselt.be verstuurd aan uw vrouw burgemeester Hilde Claes van Hasselt omdat 
die als hoofd van de politie voor onze veiligheid moet zorgen.       
 
Gezien de ernst van bovengenoemde feiten verzoeken wij u, zijnde Tony Coonen, om met de hoogste 
spoed op bovengenoemd 2-tal verzoeken tot het nemen van een besluit op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur een voor beroep vatbaar besluit te nemen;            
                        
In afwachting van uw besluit verblijven wij;  
 
Hoogachtend,       
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze, 
 
Ing. A.M.L van Rooij 
Europees erkend Safety Manager, 
 
Eric Verbeek. 
Oprichter No Cancer Foundation,     
 
Bijlagen 
Productie 1 (11 blz.); Productie 2 (3 blz.); Productie 3 (1 blz.); Productie 4 (1 blz.)        

http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.degroenen.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Oedenrode
http://www.sdnl.nl/groenen-ad-van-rooij.htm
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
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