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HOF VAN CASSATIE
Griffie

Poelaer tp le in,  1
1OOOO -  BRUSSEL
Tel .  (02)508.62.63
Fax (02)508.69.53

www.cassonl ine.be

uw kenmerk

Kennisgcving a rrcst w,rakin5l

Afz.  :  Hof  van Cassat ie -  poelaer tp le in L -  1000 Brussel

NO CANCER FOL]NDAI'ION VZW
Paul Bellefioidlaan l6

35OO HASSELI'

GBRECHTSBRIEF

ons kenmerk
P.1;1. 1445.N

telefoonnummer
02.5t9.85.77

bi j lage(n)

arrest

Brussel. 2 oktober 2014.

Mevrouw,

Mijr-rheer,

Ondc'rgetekende griffier in het Hof van Cassatie, verzoekt u in uitvoering van artikel 838,

c{erde lid, Gerechtelijk Wetboek, kennis te nemen van het arrest van Hof van Cassatie 2N

van 30 september 2014.

Met de meeste hoogachting,

De Cri f f ier,

Just i t iepaleis -  Poelaertplein.  l ,  -  1000 Brussel -
Tét.02..5 19.8-5.79
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F{of vam Cassatne vaNr Belgie

Annest

N r  P . 1 4  1 4 4 5  N

il i ,o 1. Enik Chris N[athieu Vts,REEEK, geboren te Bree op 28 november 1969,

(wonende te 34550 Pakrac (Kroatiè), Seovacki, Put 43), verblijvende te 3500

FIasselt,  Paul Bellef i 'oidlaan 16,

, l  i ,  ,  2. NO CANCER FOUI{DAT{ON vzw,, met zetel te 3500 F1asselt,  Paul Belle-
I  i ' i  i

f roidlaan 16,

verzoekers tot wlaking.

T. }TECIITSPLEGING VOOR I{E1' i ]OF

Het verzoek tot wraking beoogt de wraking van C. Liesens, kamervoorzifter van

het hof van beroep te Antrverpen, A. De Sloovere en C. Vandeneeden (/ees.' J.P.

Vanden Eede), raadsheren in het hof van beroep te Artwerpen, in het kader van de

behandel ing door dat hof van de zaak207i/PGé,J/000 993.

Op l8 september 2014 hebben kamervoorzitter Camille Liesens en de raadsheren

Audrcy L)e Sloovere en Jean Pierre Vanden Eede de bij artikel 836, tweede lid,
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Cer echLelijk Weiboek voorgesclleven verklaring neergelegd. lvaarbrj zij weigeren

zich van de zaak te onthouden.

l{:radsl.reer Antoine Lievens heeft r'erslag Lritgebraclrt.

Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerci.

IT. I]ESLISSING VAN I{ET HOF'

Beoardeling

1. Artikel 835 Gerechtelijk Wetboek bepaalt'. "Op srrffi yan nieíigheid wordt

cle vnrclering Íot t,t,raking ingeleíd bij een Íer gri/Jie neergelegde akte dte de rnid-

clelen ttet;ut en ctnderlekendwctrdt door een atlttocoat die meer dan tien jaar bij de

bnlie is ingeschreven "

2. Het verzoekschriÍ1. dat is neergelegd op de griffie van het hof van beroep te

Antr,r'erpen op 17 september 2074, is niet onderlekend door een advocaai die meer

dan t ien jaar bi j  de balie is ingeschreven.

IIet verzoek is niet ontvanke[jk.

P reludtcíële vraag

3. l)e eisers vorderen alvorens recht te doen over het wrakingsverzoek dat een

prejudiciële vraag z.ou worden gesteld aan he t Grondwetteh3k FIof-.

4. L)e voorgesteldc vraag houdt geen verband irct de ontvankelijkheicl r,'an het

r.erz:ock cn cl icri i  niet te rvordcn gestei. i .

I)icíunr

Het Hof,

Verwerpt het verzoek tot wraking.

Veroordeelt de verzoekers tot de kosten.

Bepaalt de kosten tot op heden 0 euro.
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Dit an'est is gewezen te Brussel door het I{of van Cassatie, trveeCe kamer. san-}elr-

gesteld uit afdelingsvoorzifter Luc Van hoogenbeint, a1s voorzitter, de raadsheren

Alain Rloch, Peter Floer, Antoine Lievens en Er*,in Francis, en op de openbarc

rechtszitting van 30 september 2014 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Luc

Van hoogenbemt, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdiacht Alain Wi-

nants, met bijstand van afgevaardigd grifïer véronique Kosynsky.
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Van:
- Erik Verbeek, KROATIE, Seovacki, put 43, 34550 pakrac
- No cancer Foundat ion vzw, paut Bel lefroidlaan i6,  3500 te Hasselt

Afqeqeven met ontvanqstbevestiqinq

Aan:
De Wrakingskamer van Hof van Beroep
te Antwerpen.
Waalse Kaai 35A, 2000 Antwerpen

Uw dossiernr. :
- 2011|PGA/000 993

Kopie per aanqetekende post verstuurd

Aan: Het Grondwettetijk Hof
t.a.v. de Voorzitters J. Spreutels en A. Alen
Koningsplein 7, B-1000 - Brusset (Betgië)

Ons kenmerk: EV/NCF/1 709201 4Al/rakino
Uw dossiernummer. 2O11|PGNO0O 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 Foundat ion vzw, Paul Bel lefroidlaan 16, 3500 te Hasselt

wraken hierbij in opgemelde zaak (dossiernummer: 2O11IPGNO00 993) de raadsheren mr. C. Liesens
(Eerste Voorzitter), mr. A De Sloovere (lid) en mr. C. Vandeneeden (lid) omdat zij zljn gegljzeld als
gevolg van het feit dat de opvolgende Belgische regeringen vanaf na de Tweede Wereldóorlog geen
uitvoering hebben gegeven aan het politieke testament d.d. 25 februari 1944 van de Beloische Konino

Betreft:

Wra \ inq  v ln  de  raad er ) .  mr .  A  De S loovere  ( l id )  en  mr .  C,
V a n d e n e e d e n ( | i d ) o m d a t z i j z i j n g e g r . 1 z e l d a | s g e v o | g v a n h e t f g e n v a n a f
na de Tweede Wereldoorlog geen uitvoering hebben gegeven aan het pol i t ieke testament d.d. 25 februari 1994
van de  Be lg ische Kon ing  Leopo ld  l l l ,  waardoor  Neder land van haar  buur land Be lg ië  een gro te  c r im inere
organisatie heeft gemaakt als gevolg van herziening van de Nederlandse Grondwet in 1983 waarin het voloende
n ieuwe ar t i ke l  120 is  opgenomen:

"De rechtertreedt niet in de beoordel ing van de grondwett igheid van wetten en verdragen,' ,

Dit  omdat de Nederlandse regering deze nieuwe Nederlandse Grondwet:
- niet heeft voorgeleqd aan de Vereniqde Naties om het te laten toetsen aan het Handvest van de

Verenigde Naties,waartoe Nederland wettel i jk verpl icht was
- nietvoorqeleqd aan het Europees Parlement om het te laten toetsen aan de Verdragen van de

Europese Unie,waa rtoe Nederla nd wettel i jk verpl icht was.
- niet voorqeleqd aan het Federale Belqische Parlement, de Kamer van Afgevaardigden van

Luxemburg en het Benelux Parlement om het door het Belqische Grondwéttel i ik Hof te laten
toetsen aan de Belqische Grondwetff i  verpl icht was.
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Leopold l l l ,  waardoor Nederland van haar buurland België een grote cr iminele organisat ie heeft
gemaakt als gevolg van herziening van de Nederlandse Grondwet in 1gB3 waariÀ het volgende
nieuwe art ikel  120 is opgenomen:

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

Dit omdat de Nederlandse regering deze nieuwe Nederlandse Grondwet:
- niet heeft voorqeleqd aan de Vereniode Naties om het te laten toetsen aan het Handvest

van de Verenigde Naties,waartoe Nederland wettelijk verplicht was.
- niet voorqeleqd aan het Europees Parlement om het te laten toetsen aan de Veroragen

van de Europese Unie,waartoe Nederland wettelijk verplicht was.
- niet voorqeleqd aan het Federale Belqische Parlement, de Kamer van Afgevaardigden van

Luxemburg en het Benelux Parlement om het door het Betqische Grondwetteliik Hof te
laten toetsen aan de Belqische Grondwet, waartoe Nederland wettelijk verplicht was.

Hoe nauw deze grensoverschri jdende cr iminele organisatÍe vanuit  Nederland vanaf 11 maart 2009
met Belgiè samenwerkt kunt u lezen in het bijgevoegde hieronder ingelaste arllkel"Betgisch en
Nederlands parket gaan meer samenwerken" in het dagblad De Morgen van 11 maart 200g, waarin
letterlijk het volgende staat geschreven:

Belq isch en Neder lands parket  qaan meer samenwerken

11103 /09 ,15u29

Het Belgische en Nederlandse parket zul len in de toekomst een pak nauwer samenwerken. De
federaal procureur van België, Johan Delmulle, en de hoofdoff icier van het Landeli jk Parket van
Neder land,  A .J .A .M.  N ieuwenhu izen hebben de  samenwerk ingsovereenkomst 'Fed land '
ondertekend. Beide landen wil len "een gesynchroniseerde gerechtel i jke aanpak" en zul len
daarvoor onder meer om de drie maanden overleggen en gemeenschappeli jke
onderzoeksteams opstarten.

Internationale aanpak
Omdat criminele organisaties nog alt i jd gret ig misbruik maken van de obstakels die de
landsgrenzen opwerpen, groeide het idee om te komen tot een internationale
gesynchroniseerde gerechtel i jke aanpak, luidt het woensdag in een mededeling van het
federaal parket. De nadruk zal daarbi j  onder meer l iggen op synthetische drugs, bedri j fsmatige
cannabisplantages en daarmee samenhangende zware vormen van georganiseerde
cr im ina l i te i t .

Nationale qrenzen afqeschaft
Het Fedland-protocol hanteert de f i losofie dat nationale grenzen niet langer bestaan en dat
strafonderzoeken in beide landen in nauw onderl ing overleg gevoerd moeten worden. Het doel
wordt vooraf gemeenschappeli jk bepaald en juridische problemen worden gezamenli jk
besproken en opgelost. ln plaats van een sporadische samenwerking door middel van de
uitwissel ing 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.

Overleg onderzoeken
De parketten bestendigen daarmee een samenwerking die de voorbi je maanden tot enkele
succesvol le tussenkomsten in het Belgisch-Nederlandse drugsmil ieu 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 gerechtel i jke landschap, zoals de
lokale parketten en pol i t iediensten, zul len daarbi j  betrokken worden. (belga/vsv)

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 juridlsch adviseur A.M.L. van Rooij van het
Ecologisch Kennis Centrum B.V. aan de Wrakingskamer van de rechtbank OosfBrabant, postbus
7 0584, 5201 CZ's-Hertogenbosch (Nederland).
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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, PaulBel lefroidlaan nr:  16, 3500 te Hasselt ;' No Cancer Foundation vwz, gevestigd in België, Paul Bellefroidlaan.l6, 3500 te Hasselt;
:.^Y_T]Y,Y!?|N NV, gevestisd rn Betsië, Dikke Linde 10, 3640 opnoven;r n d e wat volledig is toe te schrijven aan deBelgische Staat en de gemeente Hasselt

l-e!is dgze grensoverschrijdende criminele organisatie die mijn procesdossier (nummer:
20111PGN000 993) b.ij. het HoÍ van beroep te Ántwerpen heeí vervalst, wat ik samen met mijnjuridisch adviseur A.M.L. -van Rooij bij het inzien van i'ret dossier op vrrloag 12 septembe r 2014 hebgeconstateerd. Het betreffen ondermeer de volgende vervalsingen:- de eerder bij de rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt ter inzage liggende meest essentiëlestukken vanaf medio 2009 tot 24 mei 2O1O zíjn uit het dossier uer*ijd'e-rO;- de eerder bij de rechtbank Eerste Aanleg te Hasselt ter inzage liggende 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 getegen.

Gezien deze feitelijk geconstateerde vervalsing van het procesdossier heb ik op 12 septem ber 2014bij de griffie van het noj q9n kopie gevraagd ván 163 pagina's uit dat dossier. ti< pon geen ropiekrijgen omdat er capaciteit te kort was omle kopiëren. Tóegezegd was om die 163 pagina's uit hetdossier op maandag 15 september 2014 te kopieren en te JerstJren aan mijn jur idischidviseur A.M.L.van Rooijvan het Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Hazendansweg 36A, 3s2ó Zonhoven, zodat diedinsdag 16 september 2014 zouden zijn ontvangen. Betreffende 1ó3 pagina's zijn ondanks
toezegging daar niet ontvangen, waardoor ik op die stukken in de zi t t inglp i  g septemÈóizot+ ni" tinhoudelijk 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 aan
de Paul Bel lefroidlaan 16, 3500 te Hasselt  op 16 september 2014 omstreeks 14.00 uur ineens
onverwacht bezoek kreeg van de federale politie te Hasselt, waarbij ondermeer twee dikke zwartefardes met daarin o.a. de op 7 april 2010 gestolen boekhoudstukken van No Cancer Foundation vzw
zijn teruggebracht. Hierbij.dient te worden opgemerkt dat niet aile op 7 april2010 gestoten bezittingenzijn teruggebracht. lk zal daarvan dan ook opnieuw een strafklacht indienen. Het blhoeft geen uilegdat op grond van een vals dossier een vals arrest wordt uitgesproken door het Hof van Beroep teAntwerpen en daarmee het Hof niet bevoegd is om deze zàat'op 18 septembe r 2014 te behandelen.

O p 1 1 e n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4  h e b i k z o w e l a a n h e t P a r k e t b i j  h e t H o f  v a n b e r o e p t e A n t w e r p e n
als ook het Hof van beroep te Antwerpen in twee dikke blauwe fardes de volgende stukken laten
toekomen:

1. 0n bleuwe-Íard9-O(S.tuk 1- achter tabj) De door Advocaat-generaal Holsters Luc op 23 april
2014 aan Verbeek Erik, geboren te BREE op 2811'll1969, wonende te HR-34550 PAKRAC
KROATI E (REPU BLI^EK), Seovacki put, 43 betekende PRO JUSTtTtE-DAGVAARDT NG (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-DAGVMRDTNG (7 b.E)

3. (14 blauwe farde 1)(Stuk 3 achter tab 3) De uitnodighfsbrief van de ARBETDSRECHTBANK
HASSELT d.d. 2110312014 aan Verbeek Erik om op iatóstzol4 te verschijnen voor de 1e
Kamer in de zaak van VERBEEK ERIK tegen Nationaal Verbond van Socialistische
Mutual i tei ten met ats nummer: 13t27S7tA (1 btz.) .

waarmee ik heb kenbaar gemaakt dat het voor mij onmogelijk is om op 18 september 2014 voor het
Hof te verschijnen. Dit des te meer de zaak voor oe nrbeiosiechtbank te Hasselt , vanwege het niet
meer 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 bovengen
beslissen:

1 . dat de door Tony Coonen van De Voorzorg te Hasselt op 6 augustus 2013 namens het
NationaalVerbond van Socialistische Mutualiteiten te Biussel !enom"n beslissing wordt
verniet igd;

dat De Voorzorg te Hassert de vanaf 1 maart 2010 onrechtmatig ingehouden
achterstallige invaliditeitsuitkering vanaf 1 maart 2010, met OaaiOoienop de wettetijke
rente, alsnog zal moeten betalen aan Verbeek Erik;

dat De Voorzorg te Hasselt alle door Verbeek Erik gemaakte kosten van juridische
bi jstand 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;

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 Hasselt aan te wijzen erkende
deskundige;

Op 1 1 en '12 september 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 1)(Stuk 4 achter tab 4) De door advocaat Christophe BIELEN van ZETA
legal associates te Hasselt aan No Cancer Foundation vzw, paul Bellefroidlaan 16, 3500 te
Hasselt  verstuurde br ief  d.d. 2mei20j4 (1 btz.) .

5.  ( f  n blauwe farde 1)(Stuk 5 achtertab 5)en ( ln blauwe farde 2) De op 29 augustus 2014 door
Erik Verbeek bij onderzoeksrechter K. Gruyters van de rechtbank van eerste aánleg Limburg,
afdeling Hasselt neergelegde strafklacht met burgerlijke partijstelling tegen:'1.  Thierry Bielen, Guffenslaan 11, 3500 Hasselt ;

2. f ony Coonen, federaal secretaris De Voorzorg, Capucienenstraat 10 3500 Hassett;
3. Hilde Claes, voorzitter van het politiecollege politiezone HAZODI, Thonissenlaan 15. 3500

Hasselt ,
4.  Luykx Laurens, rechercheur,  pol i t iezone HAZODI, Thonissenlaan í5. 3500 Hasselt ;
5. Grosemans Roger, gerechtelijk commissaris, Fgp Hasselt, Guffenslaan 18, 3500 Hasselt;
6. Kelleners Luc, gerechtelijk commissaris, Fgp Hasselt, Guffenslaan 18, 3500 Hasselt;
7. Vercruysse Bruno, gerechtelijk commissaris, Fgp Hasselt, Guffenslaan i8, 3500 Hasselt;

wegens het plegen van de volgende misdrijven:

1. Valsheid in autenthieke en openbare qeschri f ten: art .  194, 195, l96 en' lg7
Strafwetboek;

'l . Deelname aan een criminele orqanisatie: art. 324bis en 324ter Strafwetboek;
2. Diefstalzonder qeweld of bedreiqinq: art .  463, 464,465,466 en 467 Strafwetboek;
3. Knevelarii (afpersen qeld e.d.): art.243 Strafwetboek;

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

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

. Baniac Branka, wonende in België, Paul Bellefroidlaan nr: 16, 35OO te Hasselt;

.  No Cancer Foundat ion vvrrz,  gevest igd in Belgiè, Paul Bel lefroidlaanl6, 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, afdeling Hasselt, in behandeling genomen
waarvoor ik 400 EURO heb moeten betalen en deels vanwege armoede moeten lenen.

o
1 4 0



Bij  br ief  d 'd '  2 september2ol4 heeftde procureurdes konings E. Steyls van Limburg, afdetrngHasselt, daarover letterlijk de volgende brief verstuurd aan dè heer Verbeek Erik, Seovacki put 43,34550 Pakrac (Kroatie):

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

Betreft: Klacht met BP stellino

Geachte

De klacht met burgerlijke partijstelling die ingediend werd bij de onderzoeksrechter werd door
mijn ambt ingeschreven onder not i t ienummer HA25.99.6g7:14

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

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

Met achting
De Procureur des koninqs
E.Steyls

Lopende dit onderzoek is het Hof van beroep te Antwerpen niet bevoegd om kennis te nemen van hetvalselijk verkregen procesdossier (nummer: 2o11lPGAloo0 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 september 2014 voor onbepaalde tijd op te schorten en dat vóór uiterliik
16 september 2014 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 Belgiè, paul Bellefroidlaanl6, 3500
te Hasselt ;

3.  Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  namens deze onze jur idisch adviseur A.M.L. van Rooi i ,
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 (tid), wat ik hierbij dan ook doe.

Dit is voor mij tevens 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
pol i t ieke testament d.d. 25 februari  1944van koning Leopold l l lvan Belgie. lk r ichiaán oe
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 vraao:

Het Hof van Beroep te Antwerpen richt hierbij aan de voorzitter van het Belgische
Grondwettelijke Hof het nadrukkelijke verzoek om alle na de Tweede Werelàoorlog
gesloten verdragen alsnog te laten toetsen aan de Belgische Grondwet door het
Belgisch Grondwettetijk Hof.

o
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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 g"*"t"n, .l;n de gegijzelde raadsneren mr.c Liesens (Eerste Voorzitter), mr. A De Sloovere (lid) enïr. c. vanoeneeden (lid) geschoond en ishet Hof van Beroep te Antwerpen pas bevoegd om deze zaakin behandeling te nemen, eerder niet.

wtj richten aan de wrakingskamer van Hof van. Beroep te Antwerpen dan ook het nadrukkelijk verzoekom bovengenoemde "Prejudrciële vraag" voor te leggen aan de voorzrtter van het BelgischeGrondwettetijke Hof en dat binnen 14 Jaqen na hààen scnriitLtrlr te vestigen aan:1 V-erbeek Erik, geboren te anee op zalt tE6[ wonendó te HR-34550 pAKRAc KR'AT'E(REPUBLTEK), Seovacki put,  43;
2 No cancer Foundation vwz, gevestigd in Bergië, paur Beilefroidraanl6, 3500te Hasselt;
3 Ecologisch Kennis Centrum B.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 ,verbhlven wrl;

Hoogachtend,

Verbeek Erlk
KROATIE, Seovacki, Put 43, 34550 pakrac

No Cancer Foundation vzw
Paul Bel lefroidtaanl6, 3500 te Hasselt ;
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Stuk C



PZ TONCEREN.HERSTAPPE . 5380
Maastrichterstraat 10, 3 7oO TONCEREN
(T)012l8oo3oo - (F) 01,2/23t766

Bijfage.... aan PV nr.: TG.45.L1.oo43ttlZOt4
dd a5lrcl2ot4

Categorie I: getuigen en slachtoffers.

Verhoorblad.

Op t5 oktober 2014 om 11:50 uur :

Wij, Opsteller STASSEN Davy, Inspecteur
van de pol i t ie Lokale Pol i t ie Tongeren-Herstappe, verhoren te pol i t iebureel lokale pol i t ie TongerenT
Herstappe :

Naam, Voornaam : VERBEEK Erik,Chris,Mathieu
Geboren te Bree op 28/Lr/1969
National i tei t  :  België
laatst gekend ingeschreven te 35oo HASSELT, Torenplein nr 1 bus 6 thans woonende en verblijvende
in het buitenland op tt /to/zoos te Kroatië dipl post : zagreb seovacki put 43 te 34550 pakrac sedert
o5/o7 /2006.

die verklaart :
-" lk wens mrj  ui t  te drukken in de Nederalnds taal  en wens het Nederlands te gebruiken in de
rechtspleging.
lk neem kennis van de beknopte mededel ingvan defei ten waarover ik zal  verhoord worden, meer
bepaald als slachtoffer van het achterhouden van bewijsstukken

lk  neem kenn is  da t :
a) ik kan vragen dat alle. vragen die mij worden gesteld en alle antwoorden die ik geef, worden
. . genoteerd in de gebruikte bewoordingen;
b) ik-kan vragen dat een bepaalde opspoiingshandeling wordt verricht of een bepaald verhoor wordt

afgenomen;
. l  TUI verklar ingen als bewi js in rechte kunnen worden gebruikt ;
d) ik niet kan verplicht worden mezelf te beschuldigen. "

Heden tel !! tii u ten burele gekomen om een navolgend proces verbaal te laten opstelten aan het
ynry(elijk Proces verbaal met nummer TG.2s.u.0í286/2014 ddrj/os/201a. tk iegdit verhoor af
in bíiziin van miin vertrouwenspersoon en tevens miln juridisch adviseur VAN Rooa Adrianus. Naar
a.anleiding van het aanva.nkeliik proces verbaal is er deítijds een strafklacht geweest. Het onderzoek
is 1.y. in behandeling bii onderzoeksrechter GRIJWEíIS onder refertenr"--", t4/sgo en met
notitienummer HA.25.99.687-74. lk heb ?! hr! bewiis tegen KELLENERS Luc, gerechtetijk
commissaris FGP Hasselt, Guffenslaan 78 te Hasselt en stírBrslucgerechtehjke commTssaris? FGp
Hasselt, omvat in een zwarte farde met toelichtend schrÍjven van"4 paginais met 7z stukken als
bewiis .ter staving en \_t!!y!_451 pagina's . wi/ wensen-dat de voÈaile farde wordt neergetegd
b ij o n derzoe ks rech ter G R U WERS.

Op mijn vraag hebt u mijn verklaring voorgelezen.

lk wens er niets aan toe te voegen ofte verbeteren.

lk bevestig dat ik geïnformeerd werd over de mogelijkheid om mij benadeelde persoon te verklaren enover de daarbi j  behorende rechten:

lk verklaar mij benadeelde persoon.

lk neem er kennis van dat ik kosteloos een kopie van de tekst van mijn verhoor kan verkrijgen.

lk antwoord hierop(positief) en u overhandigt mij nu een kopie.

Het verhoor wordt beëindigd op r;/ro/zot4 om !2:rr uut.',

Na lezing volhardt en tekent samen met ons.

. ' a
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/o{?}d/ , álVtb j,./,rr"/ _/"A th//ea
/r/ zu, aR te /à o "b 66*/ .," 4 t z /oq r,,^ ,,Naam: Verbeek Erik Chris Mathieu.

Geboren te. Bree/ Betgië op 2gt1ili eOg;
op 17 oktober 2005 afgeschreven naar i"ret buitenland/Kroatië en vanaf 31 oktober 2006 ingeschrevenen wonende op zijn hoofdverblijfplaats Seovacki Put 43, 34SS0 Éárr"" in Kroatië.

,Y
o

, welke bij ondezoeksrechterK. GRUYTERS in ktach tini is onOer referentie i4l580.
op 13 mei 2014 om 18:25 uur heeft Verbeek Erik Chris Mathieu aangifte gedaan bij pZ Tongeren-Herstappe. Betreffende strafaangifte d.d. 13 mei2014 is onder pV nr.: TG.25.11 .00203612014
opgenomen door VANDEPUT Bert, SWENNEN John beiden inspecteur van de politie Lokale politie
Tongeren-Herstappe en vindt u zonder bijbehorende S2-producties bijgevoego 1'stur r1.

9p ?9 at/gustqs 20í4 heeft Verbeek Erik chris Mathieu inzake pV nr.: TG.25.Lí.002036/2014 eenstrafklacht metburgerlijke partijstelling neergelegd bij onderzoeksrechter K. GRUYTERS van derechtbank van Eerste Aanle_g Limburg-, arog[1s ÉassLtt tàóeïàà personen (stuk 2):- Thierrv Bielen, Guffenslaan i 1, 3S00 Hasselt:.F@,federaa|secretar is 'DeVoorzorg,Capucienenstraat103500Hasse| t ;
- xiloe ctaes, voorzittervan het politiecolleg" póiiti"lon" HMoDt, Thonissentaan 15. 3500Hasselt;
- L-uvkx Laurels. rechercheur, politiezone HAZODI, Thonissenlaan 15. 3500 Hassett;-@sngg9I ,gerechte| i jkcommissar is ,FgpHasse| t ,Guf fens|aan18,3500Hasse| t ;
-@,ge rech te | i j kcommissa r i s ,FgpHàsse | t ,Gu f fens laan18 ,35ooHasse | t ;
- Vercruvsse Bruno, gerechtelijk commissaíé, Fgp Hasselt, Guffenslaan fg, gsoo Hasselt:

@:Bi jbr ie fd.d.2september2014heef tsubst i tuutProcureurdesKoningsE.STEYLS van Limburg, afdeling Hasselt, aan Verbeek Erik, Seovacki put 43, 34550 pakrac (Kroatië)kenbaar gemaakt dat de.klacht door zijn ambt is ingeschreven onder notitienummer HA2S.99. 6gl-14en dat het dossier terug is overgemaakt aan ondeÈoeksrechter Gruyters 
"n 

áiJ""i i" gekend onderreferentie 141580 (Stuk 3):

ln deze klacht met burgerlijke partijstelling welke vanaf 2 septembe r 2O14weer terug is bijondezoeksrechter Gruyters staat onder meer letterlijk net vblgende (stuk í)., "

9p zz teoruari zg11 heeft rechter mevr. A. Trekels van de Correctionele Rechtbank van
Hasselt onder parketnr.: HA60.L1.i9356-09 uitgesproken:
- clat Verbeek Erik zich schuldig heeft bevonden aan ten laste gelegde feiten en dat hij opgrond daarvan is veroordeeld:
. tot zes maanden gevangenisstraf;
' tot het betalen van 150,00 EURO aan het bijzonder fonds van slachtoffers;. tot het betalen van 9.676,16 EURO aan pubiieke vordering;' tot het betalen van s1,20 EURO van een geïndexeerde vJrgoeding van 51,20 EURo;- dat No Cancer Foundation vzw zich schulàig heeft bevonde-n aan ten laste gelegde feitenen dienvolgens tot ontbinding is bevolen:
' tot het betalen van 150,00 EURO aan het bijzonder fonds van slachtoffers;. tot het betalen van 8.722,j6 EURO aan publieke vordering;' tot het betalen van s1,20 EURO van een geïndexeerde vjrgoeding van 51,20 EURo;' tot het verbeurd verklaren van de overtuigingsstukken ingeschreven onder de nummersí00356 en 1 1'1873;
' tot het verbeurd verklaren van de vermogensvoordelen ten bedrage van 27.27g,00EURO;
en houdt op "Burgerlijk Gebied" aan de burgerlijke belangen wat betreft de bewezenverklaarde tenlasteleggingen. Voor de innoio ian het geiete vonnis (zie productie 50). wijvezoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud als herhaald en ingelast tebeschouwen.

ln dit vonnis staat niet geschreven dat behandelend rechter Mevr. A. Trekels betreffend
À"ètt moeten uitspreken.



Tegen ditop27.02.2014 onder parketnr.: HA60.L1.1g356-0g uitgesproken voNNls hebben VerbeekErikenNoCancerFoundat ionv@aaizoMondergr i f f ienr:332/14t i jd ig
beroep aangetekend brj de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Hassett (Stuk 4 en S).

In dit beroep ryt Erletnl.i HA60.L heeft de Procureur-Generaal bij het Hof van Beroepte Antwerpen Erik Verbeex uil aangèterenoe orief d.d. 23 aprit 201a uitjÀnodigd voor de behandelingte zitting op í8 september 20í4 onder dossiernummer: zblupcA/ooï gg3.lstut e).
op 12 september 20í4 werd de woning van Banjac Branka (huurder) in eigendom van (Verimmoban)
zonder enige vooraankondiging bezocht door:

- Luc Kelleners gerechtelijk commissaris, Fgp Hasselt, Gutfenslaan 1g, 3500 Hasselt;

Banjac Branka (huurder) was toen niet in die woning aanwezig. Verbeek Erik was op dat moment terplaatse voor No Cancer Foundation vzw aan het werk, welke in de woning van Banjac Branka isgevestigd.

De heren LHc í.ejlene,rs en Luc Swqrts kwamen zonder enige vooraankondiging een gedeelte van
de op 7 april 201 1 uit de woning van Banjac Branka (huurderf meegenomen oócumentèn, zonder haardaarover ook maar ooit te hebben verhoord, terugbrengen. Verbee[ Erik (niet de huurder en ook niet
de eigenaar van die woning) heeft voor de ontvaÀgst dáarvan moeten tekenen en heeft van datgene
wat hij moest tekenen geen kopie gekregen. Nadión bedacht Verbeek Erik zich dat hij die gestdlen
documenten nooit had mogen aannemen omdat betreffende zaak met parretnr.: Habo.tt-.iggss,og
op18.seotember2014wordtbehandeldvoorhetHofvanBeroeptenf f i
dgssiernqmmer: ?0í:l/PGA/000 993 en betreffende documenten op T april2011 zijn meegenomen
uit de woning van Banjac Branka (huurder), waaronder de boekhouding en bankaÍschriften van
Verimmoban met Verbeek Mathieu als bestuurder (eigenaar woning). iuc Kellenaars en Luc Swerts
hebben hiermee het dossier vervalst voor de behandèling ter zitting-op 18 septemb er 2014 voor de
raadsheren_mr. C Liesens (Eerste Voorzitter), mr. A De Sloovere liiojen mr.'C. Vandeneeden (lid)
van het Hof van beroep te Antwerpen.

Het zijn Lu,c Swgrts.en Joseph op Ce Locht met nog een derde politiebeambte geweest die op 7
apr i l2011betref fendedocumentenui tdewoningvanBan;a@VerbeekMath ieu
(eigenaar).n"o.oï meegenomen zonder hen daárover te Áebben gehàord met vasflegging in eenproces-verbaal. Enkel Verbeek Erik is daarover gehoord en enkel van hem is daarove-ó p'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

Waaloq is E?ni.ac Br.anka niet verhoord door Luc Swerts en Joseph op de Locht en een
nog derde politiebeambte toen zij oo 7 aorll2011 betretfende documenten uit haar woning
hebben meegenomen?

Waafon'l is Beniac Branka niet verhoord door Luc Swerts en Joseph op de Locht en een
nog derde politiebeambte toen zr1 op7 aoril2011spullen van No Cancer Foundation vzw uit
haar woning hebben meegenomen, waarvan zii de'voorzitterF

Waalom. is Malhieu Verbeek niet verhoord door Luc Swerts en Joseph op de Locht en een
nog derde politiebeambte toen op 7 aprll 2011 zijn boekhouding en bankafschriften van

1J-7 Y+mmobil-ly uit de woning ván Branjac Braíka thuurde4 zi1:n meegenomen, waarvan hii
l-r- de eioenaar is?

-t'
" ' w o p

ï z s e n o m e n b o e k h o u d i n g ( w a a r u i t e e n g r o o t d e e | i s
verdwenen) en bankafschriften van Verimmóban NV door Luc Keïleners en Luc Swerts
worden teruggebracht in hun woning en waarom moest Erik Verbeek (die nooit in die woningheeft 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 langvoortdurende misdaad Banjac Branka, Mathieu Verbeek en Erik Verbeek tot aan de rand van deafgrond heeft gebracht.

t!_,,



Wat Luc SweÉs, Josgph op de Locht en de 4er4e politiebeambte op 7 april 20i1 uit de woningvanBanjacBrankahebbenmeegenomen,zonff imaaro6lIt6ÏËobenverhoord,
kunt u lezen in de navolgenae.p!. qozloztZol.t in de zaak meiparketnr.: HA60.L1.19356-09 pV,
welke u vindt bijgevoegd (stuk i). ln die navolgende PV oo27oit2o11 staat onder meer het votgende
opgenomen:

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

- 1 classeur Erik Croatië met documenten
- 1 groene map met documenten van Verimmoban
- 1 witte omslag met documenten van Verimmoban
- 1 classeur met boekoudstukken van VZW No cancer Foundation- bankuittrekselVerimmoban van Record Bank
- bankuittreksels van Verimmoban KBC bank

Het moge u duidelijk lllq"! cF,zl bewrlsstukken ter zitting op í8 september 2014 onder
dosgiernummer: ?0ííIPGA/000 993 voor het Hof van gérmochten 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, Mathieï Verbeek en
Verimmoban NV moesten immers kost wat kost op valse qronden ter afdekicing van een binnen de
politie geïnfiltreerde grensoverschrijdende criminóte orgánisaiffi1B septemb ár ZOI+ worden
veroordeeld door het Hof van Beroep van Antwerpen. Óit des te meer tegen met name Keileners Luc
vanaf 2 september 2014 bii ondezoeksrechter Gruyters (onder referentié i4lsBO) een straffiÉ@
onderzoek loopt met burgertijke partijsteiling (Stuk 3):

Op 17 geotembef ?0í4 heb ik op grond van bovengenoemde feiten en nog meer daarmee
samenhangende feiten de behandelend raadsheren mr. C. Liesens (Eerste Voozitter), mr. A De
Sloovere (lid) en mr. C. Valdeleeden (lid) van het Hof van Beroep te Antwerpen noodgedwongen
moeten wraken. Pagina 1, 2, 139 um 142 uit mijn wrakingsverzoek o.O. 17 septemb er 2014 aan de
wrakingskamer van het Hof van Beroep te Antwerpen vindt u bijgevoegd (Stuf g). Mijn gehele
wrakingsvezoek d.d. 17 september 2014 kunt u lezen in de volgênde lint<s rnet cíeepÍnÈs aan feitetijk
onderbouwende bewijsstukken.

http ://www. mslsn f . n e!/ekc/odf/i 7-september-20 I 4-wra ki no-hof-va n-beroep-te-
antwerpen-preiudiciele-vraaq.pdf

lk vezoek 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 septemb er 2014 nog niet in behandeling genomen.

Wat op 12 september 2014 door:
- 

trtleers Luc, gerechtelijk commissaris, Fgp Hasselt, Guffenslaan 18, 3500 Hasselt;
Lgc SWeÉs, gerechtelijk commissaris, Fgp Éasselt, Guffenslaan 18, 3SOO Hassett;

is teruggebracht in de woning van Banjac BrankJbuiten haar om en zonder haar toestemming kunt uzien op.bijgevoegde foto (Stuk 9). Omdat er meer stukken in de fardes zaten (die op i aprit 20 j 1 uitde woning van Banjac Branka zijn meegenomen als er op 12 september 2014 zijnieruggebracht inhaar woning, hebben wij een kopie van alle teruggebrachie stukken bijgevoegd iÁ oeze navolgendeproces-verbaal. Het betreffende de volgende stukken:
- De stukken in zwarte farde 1 (Stuk íO);
- De stukken in zwarte farde2 (Stuk 1i);

o



- De stukken in groene map 3 (Stuk 12);
- BankuittrekselVerimmoban van Record Bank (Stuk i3);- Bankuittreksets van Verimmoban KBC banf 1Si@'- Stukken in witte enveloppe met opschrift"Beldique-Beitgie, e e -e,8. 8-374" (Stuk 15);- stuk in witte enveloppe met opschrift"oion dhr. Kuijpers o3-o}-6u'(stuk t6jl- Dichtgevouwen brief d.d. 19-08-2009 van casemanàger F. van der ilorst aari mw. MJ van

Zantvoort, gemeente Eindhoven (Stuk í7); Deze briàf kan nooit in het dossier van Verbeek
Erik hebben gezeten en komt uit een ander dossier. Dit is tevens een bewijs hoe onzorgvoldig
met dossiers wordt omgegaan door Kelleners Luc en Luc swerts.

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

lk ben samen met mijn juridisch adviseur A.M.L. van Rooij, wonende op zijn hoofdverblijfplaats,
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, tot driemaaltoe bij de gerechtelijke politie Guffensiaan 18, 3sO0
Hasselt, geweest. lk heb daar met meerdere personen gespróken, waáronder de heer Schreurs. De
heer Luc Swerts die in het bijzijn van Luc Kelleners mij Éeeft laten tekenen voor de afgifte van de doos
met bovengenoemde papieren (Stuk 10 Um í7) was nooit aanwezig of was met verlol. Ook de vele
telefoongesprekken welke ik hierover heb gevoerd gaven niet het gewenste resultaat, te weten:

- 
,ere,n,kolie van het papigr dat ik op 12 september van Luc Swerts heb moeten tekenen
bii de afqifte van betreffende doos in de wonino van Baniac Branka

9p 14 oktober 2014 ben ik samen met A.M.L. van Rooijtot tweemaaltoe hierover bij het parket van
de procureur des konings te Hasselt geweest en hebben vanuit die locatie hierover gêuetO met onder
meer Lisette Dreessen en Sophie Van Aken van de federale politie, na eerder die dàg daarover
gesproken te hebben met mevrouw Miet Knut van het Parket. Tegenover het parket is door
betreffende persoon van de federale politie telefonisch verklaard dat door Luc Swerts en Luc
Kelleners van het op 12 september 2014 terugbrengen van een gedeelte van de op 7 april 2011 uit de
woning van Banjac Branka meegenomen papieren geen Proces-Verbaal is opgemaakt en dat dit ook
niet staat geregistreerd in de computer. Daarmee is het door hen gepleegde m-isdrijf feitelijk bewezen.

BIJBEHORENDE STUKKEN

Erik Verbeek staat er op dat dit navolgende proces-verbaal direct wordt overgemaakt aan
ondezoeksrechter K. GRUYTERS die deze strafklacht PV nr.: TG.25.11.002036t2014 met burgertijke
partijstelling onder referentie 141580 in behandeling heeft.

Stuk I (26 blz.)
Stuk 2 (5 blz.)
Stuk 3 (1 blz.)
Stuk 4 (3 blz.)
Stuk 5 í3 blz.)

Stuk 6 (3 blz.)
Stuk 7 (2 blz.)
Stuk 8 (6 blz.)
Stuk 9 (í blz.)
Stuk í0 í102 blz. l

Stuk íí l12abtz.l
Stuk 12 (82 blz.)
Stuk 13 (5a bE.)
Stuk 14 127 blz.l
Stuk í5 í6 blz.)

Stuk í6 (í blz.)
Stuk 17 (1 blz.)

@



Stuk L



PZ TONGEREN.HERSTAPPE . 5380
Maastr ichterst raat  10,  3700 TONCEREN
(T) 012/8oo3oo - (F\ o1.2/231166

Bijfage....  aan PV nr.: TG.25.L1.oo20}6l2o!4
dd Blosl2ot4

Categorie I: getuigen en slachtoffers.

Verhoorblad.

Op  r3  me i  2o t4om 18 :25  uu r :

WU, VANDEPUT Bert ,  SWENNEN JOHN bedien Inspecteur  van de pol i t ie  Lokale Pol i t ie  Tongeren-
Herstappe,  verhoren te commissar iaat  :

Naam, Voornaam :  VERBEEK Er ik ,Chr is ,Mathieu
Ceboren te Bree op 2817L1:-969
Nat ional i te i t :  Belg ië
laatst  gekend ingeschreven te :  3500 HASSELT, Torenple in,  nr  1,  bus 0006
Afgeschreven naar het  bui tenland op 17l ro/2oo5 te Kroat ië Dip l  Post  :Zagreb Seovacki  put  43;
34550 Pakrac (  05 /07 /2006 )

d ie verk laar t :
- " 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 klachtneerlegging wegens :

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

lastens :

-  Thierry  Bie len,  Cuf fenslaan 11 ,  te  35oo Hassel t
- Tony Coonen, federaal secretaris De Voorzorg, Capucienenstraat 10 te Hasselt
- Herman Reynders, voormalig voorzitter De Voorzorg, Capucienenstraat 10 te Hasselt
- Hilde Claes, voorzitter pil iecollegae te PZ HAZODI, Thonissenslaan 15 te Hasselt
- Ingrid Líeten, voorzitter SPA Limburg Cuffenslaan 106-108 te Hasselt
- Luykx Laurens, rechercheur PZHAZODI, Thonissenlaan 15 te Hasselt
- Grosemans Roger, gerechteli jk commissaris Fgp Hasselt, Cuffenslaan r8 te Hasselt
- Kelleners Luc, gerechteli jk commissaris Fgp Hasselt, Cuffenslaan 18 te Hasselt
- Vercruysse Bruno, gerechteli jk commissaris Fgp Hasselt, Cuffenslaan t8 te Hasselt
-  Durwael  Ann,  Subst i tuut  PDK afd.  L imburg,  Park laan 25 te Hassel t .

lk  neem kennis dat :
a) ik kan vragen dat alle vragen die mrj worden gesteld en alle antwoorden die ik geef, worden

genoteerd in de gebruikte bewoordingen;
b )  i kkanv ragenda teenbepaa ldeopspo r i ngshande l i ngword tve r r i ch to feenbepaa ldve rhoo rword t

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.

Eigen/ryke verhoor
l kwensda tm i j nJu r i d i schadv i seu r  Dh rVanRoo i j  Ad r i anusmi ja l sve r t rouwenspe rsoonve rgeze l t
t i jdens mi jn aangi f te .
Om het  U gemakkel i jk  te  maken heb ik  ze l f  mi jn  verk lar ing bestaande u i t  24 paginas met  bewi jzen en
367 paginas bestaande uit 52 producties en wetgevingen uitgeschreven en getekend per pagina
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 .  t i  i . . . . , , -

i :,lii:ï',i

r:'- f;'1 .

i': r''

lk  heb mr.1n verk lar ing gelezen.

'Fàgina t



PZ TONGEREN-HERsÏAPPE . 5380
Maastr ichterst raat  10,  3700 TONCEREN
(T) 012/8oo3oo -  ( t )  o t2/23r t66

Bijfage....  aan PV nr.: TG.25.L1.oo20]'6/20].4
dd 8/os/2oL4

lk bevestig dat ik geïnformeerd werd over de mogeli j kheid om m ij benadeelde persoon te verkla ren 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

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

Het  verhoor wordt  beëind igd op t3/o5/2014 om 1g:46 u ur . , ,

Na lez ing volhardt  en tekent  samen met ons.

mr jn verhoor kan verkr i jgen.

, :

r i i  : . . .  .
. ' . i , .
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Naam: Verbeek Erik Chris Mathieu,
Geboren te: Bree/ België op2gt1. l /1969:
op 17 oktober 2005 afgeschreven naar het bui tenland/Kroat ië en vanaf 31 oktober 2006 ingeschrevenen wonende op zijn hoofdverblijfplaats Seovacki Put 43, 34550 pakrac in Kroatiè Ats juridisch bewrlsdaarvoor vindt u bijgevoegd het getuigschrift van woonst met historiek adressen d.d. 2310g12013opgesteld door gemacht igd ambtenaar Francis Bielen van de gemeente Hasselt  (z ie product ie t)

Verklarinq:

lk Verbeek Erik Chris Mathieu, vanaf '17 oktober 2005 afgeschreven naar het bui tenland/Kroatrë envanaf 31 oktober 2006 ingeschreven en wonende op miji hoofdverblijfptaats Seovacki put 43, 34ss0Pakrac in Kroatië, legt tegen:
- Thierry Bielen, Guffenslaan 1i ,3500 Hassett ;
-  Tony Coonen, federaal secretar is De Voorzorg, Capucienenstraat 10 3500 Hasselt-  Herman Reynders, voormal ig voorzi t ter De Voorzorg, Capucienenstraat 10 3500 Hasselt ,-  Hi lde Claes, voorzít ter van het pol i t iecol lege pol i t iezóne nnZoOt, Thonissenlaan 15. 3500

Hasselt;
-  Ingr id Lieten, voorzi t ter sp,a Limburg, Guffenslaan 106-109, 3s00 Hassett ;-  Luykx Laurens, rechercheur,  pol i t iezone HAZODI, Thonissenlaan 15. 3500 Hassel l ,-  Grosemans Roger,  gerechtel i jk commissaris,  Fgp Hasselt ,  Guffenslaan ,18, 3500 Hassett ;-  Kel leners Luc, gerechtel i jk commissaris,  Fgp Hasselt ,  Guffenslaan 1g, 3500 Hasselt ;-  Vercruysse Bruno, gerechtel i jk commissaris,  Fgp Hasselt ,  Guffenslaan 1g, 3500 Hasselt ;-  Durwael Ann, subst i tuut procureur des konings, afd. Limburg, parklaan 2S 3500 Hassel;

de klacht neer van het plegen van de volgende misdr4ven:
- :  art .  194, 195, 196 en lgT Strafwetboek;- 

9-4,!!-a!n-e-aa-0-- en criminele orqanisatie: art. 327bis en 324ter Strafwetboek;- Diefstal zonder qeweld of bedreisinq: art. 463, 464,465,466 en 467 Strafwetboek;

Om het u gemakkeh. lk te maken en vooral  om vol ledig te zi jn heb ik mi jn klacht op een memostick
gezet die ik u ter hand stel  opdat u de tekst van mijn verhaal kan kopiéren en plakken

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

In art ikel  194, '195, 196 en'197 van hetStrafwetboek, staat let ter l i jk hetvolgende geschreven.

Art '  í94. (Zie NOTA 1 onder TITEL) leder openbaar off ic ier of  ambtenaar die in de
uitoefening van zi jn bediening valsheid pleegt,
Hetzi j  door valse handtekeningen,
!- letzi i  door vervalsing van akten, qeschri f ten of handtekeninqen,
Hetzi j  door onderschuiving van personen,
Hetzij door geschriften, in openbare registers of andere openbare akten na het opmaken of
het afslui ten ervan gesteld of ingevoegd,
Wordt gestraft  met (opslui t inq) van
Inwerkinqtred inq : ' l  3-03-2003>

1-23t4

Art '  í95.  (Z ie NOTA 1 onder TITEL) Met  (opslu i t ing)  van t ien jaar  tot  v i j f t ien jaar  wordt
gestraft ieder openbaar officier of ambtenaar die bij het opmaken van akten van zijn ambt
het wezen of de omstandigheden ervan vervalst, <W 2OOi-01-23t42, art.4g, 040; Eó : 13-03-
2003>
Hetzij door andere overeenkomsten te schrijven dan díe welke de par t i jen hebben
opgegeven of  ged ic teerd,
Hetzij door als waar op te nemen, fei ten die het niet  z i jn.

Art '  196. (Zie NOTA 1 onder TITEL) Met (opslui t ing van vi j f  jaar tot  t ien jaar) worden
gestraft  de andere personen die in authent ieke en openbare geschri f ten valsheid plegen
en alle personen die ín handels- of bankgeschriften of in priváte geschriften valstreid'
plegen, <W 2003-01-23142, art .  49, 040; Inwerkingtreding :  13-03-2003>
Hetzi j  door valse handtekeningen,
Hetzi j  door namaking of vervalsing van geschri f ten of handtekeningen,

o



Art.  197.

Hetzi j  door overeen komste.n, beschikkingen, verbinten issen of schu rdbevri jd ingenvalsel i jk op te maken of achteraf in de ai ien' in te voegen, 
-  '

Hetzij door toevoeging of vervalsing van beding"n, u"-rkláringen of feiten die deze aktenten doel hadden op te nemen of vasl  te stel len.

Dit  betekent dat rhierry Bielen, Tony coonen, Herman Reynders, Hi lde claes, Ingr id Lieten, LuykxLaurens, Grosemans Roger, Keileners Luc, Vercruysse Bruno, Durwaer Ann op grond van dehieronder met feitelijke bewijstukken onderbouwde strafkracht overeenkomstig bovengenoemdeartikelen '194 t/m 197 strafwetboek, welke onder de categorie.i.oááen valt, moeten worden gestraftmet (opsluiting) van tien jaar tot vijftien jaar. Méér dan viji laar, betekent dat de straf onder decategorie van de criminele straffen valt die voor een volksjury (assisennof) moet komen. Dezelfde
St fa f  WOfd t  Opqe leqd  aan  de  qeb ru i ke r s  ván  dê  va t ca l i i t z  ^ ^ÀÁh- -L+^ ' a t . L ^  . . - -  - ^ "_  f -aKte aKte van bewoni

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

27 november 2000: op 27 november 2000 krr jg ik,  Verbeek Erik,  een auto ongeluk. Ten tr lde van datongeluk was ik in dienst van het bedri j f  MITF bvba, Rogier laan 69, te I  030 Sch-aarbeek Ats bewijsdaarvoor vindt u bi jgevoegd (zie product ie 2):
- de op 0410912000 tussen Verbeek Erik, Torenplein 'l bus 8 3500 Hasselt gesloten

arbeidsovereenkomst met MITF voor onbepaalde t i jd,- de loonbrieven van Verbeek Erik bij MITF BVBA;
- individuele rekening met staat der bezoldigingen van het jaar 2000 van Verbeek Erik bi j  MITFBVBA;
- loonfíche jaar 2000 Verbeek Erik bij M|TF BVBA;
- afgelegde verklar ing van Swannet Herman, werkgever van Verbeek Errk bi j  Balkan TradingNV en MITF BVBA;

Hiermee is het bewi js geleverd dat Verbeek Erik vanaf 04/09/2000 vm 3111212000 als werknemer indienst was br1 zijn werkgever MITF BVBA.

bklmsten 2003: Als gevolg van di t  auto ongeluk ben ik medisch vol ledig inval ide verklaaro.
Voor deze invaliditeit is door het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten over het laar 2a03een bedrag van 13.941,84 EUR + 1.375,14 EUR aan mijbetaatd. Ats wertet iJk bewijs vindt ublgevoegd (zie productíe 3):

-  het ATTEST VAN VERVANGINGSINKOMSTEN van Guy PEETERS, atgemeen secretar is vande NVSM;
- br ieÍ  d 'd '  1110512004 van L. Verhaert ,  gedelegeerd bestuurder van Mercator Verzekerrngen

NV aan Verbeek Erik,  Torenptein 1 bus 6, 3Só0 Hassett ;
Hiermee is het bewijs geleverd dat Verbeek Erik als gevolg van zijn invaliditeit door betreffend autoongeluk vanaf 1 januari  2001 recht heeft  op een vol ledigelnval idi ie i tsurtker ing.

? l lun i2004:  Mr jnadvocaatTh ie r ryB ie lenkr i jg topz i jnverzoekdd 1g l05 /o4vanDeVoorzorgre
Hasselt ,  namens deze ondertekend door Herman Reynders (voorzi t ter)  en Tony Coonen (secretarrs)
een brief d'd' 25juni 2004 (ref: DG/0262092) met het verzochte formulier "aanvraag tot verzaktng aanterugvordering van een ten onrechte ontvangen bedrag aan uitkeringen" toegestuurd welke hij mr1heeft  laten invul len (zie product ie 4):

2í oktober 2004; op bevel van onderzoekrechter C. CALEWAERT van de rechtbank van Eersteaanleg te Brussel wordt Verbeek Erik aangehouden als verdach te van " heling', en,'vereniging vanmisdadigers". Dit bevel heeft onderzoekreóhter c. CALEWAERT laten urrgaan op vatse gronoen,
welKe met brjbehorend verhoor vindt bijgevoegd (zie productie S).

?í oktober 2004 .  op 21 oktober 2004 kr i jgt  Verbeek Ërik het Attest van Gevangenschap overhandigd(zie product ie 6).
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21 oktober 2004: Navolgend PV Nr. .  155387/04 opgemaakt door VANDEPUT Wily 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 O8l02l2OO3 om 00 00
uur het strafbaar fei t  heeft  gepleegd en dat de ABN AMRO BANK de benadeelde is (zie product ie 7).

26 oktober 2004: Bi j  beschikking d.d. 26 oktober 2004 heeft  de raadkamer van de rechtbanx van
Eerste Aanleg te Brussel, na daarover onderzoeksrechter C. Calewaert, eerste substituut procureur
des Konings M STEPPE E en mijn advocaat Thierry Bielen te hebben gehoord, bevolen tot
handhavtng 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 laattr 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 mijn advocaat Thierry Bielen aan Erik Verbeek
in de gevangenis met het ber icht dat hi j  mi j  "van harie prof ic iaf 'wenst voor het geboren zi jn van mijn
dochter Luna op 15 november 2004 en dat moeder en dochter het zeer goed stel len (zie product ie
10) Dit  heeft  Thierry Bielen geschreven met de voorkennis en wetenschap dat hi j  de veroorzaker rs
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 .1de
van zijn auto ongeluk op 27 november 2000 over de periode van 0410912000 t/m 3111212000
werkzaam was voor MITF bvba (zie productíe 2) heeft  mi jn advocaat Thierry Bielen ( t i jdens mi jn
gevangenschap) bi j  br ief  d.d. 2 '1 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 WAUTERS, Victor Hortaplein '1 '1,  1060 Brussel,  verzet aangetekend
tegen de ambtshalve schrapping voor de periode van2210212000 t/m 03/09/2000 (zie productie 1?).
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 tlm 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: Bi j  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 SOËTEMANS G en mijn advocaat Thierry Bielen te hebben gehoord, bevolen dat Er ik
Verbeek in voorlopige vr i jheid zal  worden gesteld onder de 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 beslrst  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
krqgsauditeur J.  Mertens en gr i f f ier J Bai l l ien (zie product ie 14).  In di t  vonnis staat ondermeer het
volgende geschreven: inzake vonnis d.d. 27/09/2001 van de correctionele rechtbank te Hasselt, lBdu
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 j  Verbeek 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 ;
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-  het hoger beroep van het openbaar minister ie ontvankel i jk en deels gegrond verklaart ;spreekt uit dat:
-  dr '  P Dessers de bl i jvende inval idi tei t  van Erik Verbeek heeft  vastgesteld op 5% en de

rechtbank daarvoor in het totaal 8.676,25 euro aan schade vergoeding heeft  vastgesteld voor
de burgerl i jke part i j  Er ik Verbeek en Softcom B.V.B.A. en dat de totale schade is bepaaro op12.194,77  euro .

Met di t  vonnis d.d.0210312005 not.nr.  80.96 221-01 van de correct ionele rechtbank te Hasselt  heeftmtln advocaat Thierry Bielen met het inbrengen van valse stukken een jur idische t i te l  verkregen
waarin 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  MITF BVBA (zie product ie 2);

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

Met deze voorkennis heeft  mi ln advocaat Thierry Bielen br j  beschikkrng d.d. 25 november 2OO4 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 condit ies dat rk
een borgsom van 5000 euro stort en " actief werk zoek of mijn beroepsactiviteiten hervat' (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 ivÍ tei ten had en ook niet 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
die 12.194,77 euro bij mij heeft gestoten.

23 september 2008: Vonnis d.d.2310912008 parket:  Nr:  27.F1.151859-03 van de rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel de procureur des konings te Brusseltegen 1) El iane Van Vreckom, 2) Erik
Verbeek, 3) Pierre Koob en 4) Pierre Slaats ui tgesproken door de rechters M. van der Kelen 1v2,1,
Mevr.  Taevernier en M C. Coopmans (vz)en gr i f f ier Mevr.  Eeckhout (zie product ie 15).  ln di t  vonnis
is Erik Verbeek van al les vr i jgesproken. Tot het moment van di t  vonnis d.d. 23 september 200g heeft
de procureur des konings van Hasselt  geen ui tvoering kunnen geven aan het met behulp van mt1n
advocaat Thierry Bielen valsel i jk verkregen vonnis d.d. O2lO3t2OO5 not.nr.  80.96.221-01 van de
correct ionele 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 Í 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 product ie 14).  Dat hrer
sprake is van boze opzet van mijn advocaat Thierry Bielen heeft hij feitelijk toegegeven in zijn ergen
BEROEPSBESLUITEN die hi j  voor m1 heeft  ingebracht bi j  het Arberdshof te Gent in de zaak met
nummer: AR 2012/Ag/143, waarin hlj letterlijk het volgende heeft geschreven: "Verder btijkt dat er op
17n2/2004 en 03/03/2005 kennisgevingen werden verzonden aan De Voorzorg (en dus nÍet aan
concluant) waarbii werd medegedeeld dat concluant doende ondenuorpen te zijn als zelfstandige en
niet als werknemel '  ,  waardoor het Arbeidshof te Gent bi j  onherroepel i jk arrest d d. 27 februari  2013
mrj heeft  laten ver l iezen (zie product ie 16).

Í1 december2009: Het in opdracht van korpschef Michel Beckers van pol i t iezone HAZODT ooor
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 01/10/?009 en 1111212009: Vereniging of samenkomst met het oog op zwendel in
verdovende middelen vanuit  de woning op hetadres Paul Bel lefroidlaan nr:  16, 3500 te
Hasselt ;
Verbeek Erik,  inqeschreven te 3500 Hasselt .  Torenpleín 1, bus 006 (wi jze van ident l f icat ie.
afgeleid ui t  onderzoek door pol i t ie-geval ideerd)
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^

t9



In di t  valsel i jk opgemaakte proces-verbaal PV. HA.60.11.019356/2009 heeft  Laurens Luykx in
opdracht van korpschef Michel Beckers bewust valsheid in geschri f t  gepleegd door daarin op te
nemen dat Verbeek Erik op '11 november 2011 staat ingeschreven op het adres Torenplein 1 bus 6,
3500 te Hasselt .  Dit  met de voorkennis en wetenschap:

- dat ik vanaf '17 oktober 2005 ben afgeschreven naar het bui tenland/Kroat ië en vanaf 31
oktober 2006 ben ingeschreven op mijn hoofdverblijfplaats Seovacki Put 43, 34550 pakrac in
Kroatiê;

- dat de woning op het adres Torenplein 1 bus 6, 3500 te Hasselt vanaf 2710812009 tot 2SlO1l10
onbewoond was. Als wettel i jk bewi js daarvoor vindt u bi jgevoegd de op 20 september 2013
van de gemeente Hasselt  verkregen akte van bewoning (zíe product ie 1g).

Rechercheur Laurens Luykx 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 handelen
legens Erik Verbeek, zi jn echtgenote Branka Banjac, z i jn gezin en zi jn vader Mathieu Verbeek met als
volgende doel:

-  een wereldwi jd georganiseerd drugsgebeuren te kunnen ( laten) runnen onder leiding van Erik
Verbeek, zonder dat ik daar ook maar iets 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 mrj  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 i jk verkregen vonnis d.d.0210312005 not.nr.  80.96.221-01 van de correct ionele
rechtbank te Hasselt  inzake het openbaar minister ie tegen 1) Jean SLEGTËN, 2) ZELLA NV
en 3) Ërík VERBEËK uitgesproken door de rechters C. Coopmans (vz),  C. Vanderkerken en H
Coenen buiten de Kroat ische autor i tei ten om op deze wi jze bi j  Er ik Verbeek zi jn eerder
rechtmatig verkregen inval idi tei tsurtker ing te kunnen stelen en deze urtker ing te kunnen
stopzetten (zie product ie 13).

14 december 2009: Het door Roger Grosemans, gerechtel i jk commissaris,  Off ic ier van de Federale
Gerechtel i jke Pol i t ie van Hasselt  valsel i jk opgemaakte navolgend proces-verbaal P V. 009165/200g in
de zaak met als nummer: PV. HA.60.11.019356/2009 waarin staat geschreven dat Verbeek Erik
vanuit  z i jn hoofdverbl i j fp laats aan de Paul Bel lefroidlaan '16, 3500 te Hasselt  tussen 0'1/10/2009 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 Verimmoban, Brugstraat 6 te
Bocholt ,  waarvan Mathieu Verbeek (de vadervan Erik) afgevaardigd bestuurder is (z ie product ie 19).
Gerechtel i jk commissaris Roger Grosemans heeft  di t  proces-verbaal bewust vals opgemaakt met de
voorkennis en wetenschap:

- dat in opdracht van korpschef Michel Beckers van pol i t iezone HAZODI door Laurens Luyks,
rechercheur OGP/HPK, dr ie dagen eerder op 11 december 2009, de oorspronkel i jke valselr jke
PV. HA 60.11.019356/2009 is opgemaakt,  waarin staat geschreven dat Er ik Verbeek staat
ingeschreven 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 | \ / ichel
Beckers van politiezone HAZODI feitellk bewezen. Dit alles veroorzaakt door mijn advocaat Thiery
B ie len .

25 februari  2010: Het door Luc Kel leners, rechercheur,  Off ic ier van de Federale Gerechtel i lke Pol i t ie
van Hasselt  valsel i jk opgemaakte navolgend proces-verbaal P.V. 00'1532/2010 in de zaak met als
nummer: PV. H4.60. L1 .019356i2009 waarin staat geschreven dat Verbeek Ërik vanuit  z i jn
hoofdverbl i j fp laats aan de Paul Bel lefroidlaan 16, 3500 te Hasselt  tussen 0111012009 en 1111212009
verdovende middelen verkoopt en te koop aanbiedt zonder macht iging. Met het opstel len van di t
navolgende proces-verbaal heeft  hi j  z ich laten bi jstaan door Laurens Luyks Pz Hazodi (z ie product ie
20).  Rechercheur Luc Keleners Fdp-Hasselt  heeft  di t  proces-verbaal samen met Laurens Luyks PZ
Hazodi bewust vals opgemaakt met de voorkennis en wetenschap:

- dat in opdracht van korpschef Michel Beckers van pol i t iezone HAZODI door Laurens Luyks,
rechercheur OGP/HPK, eerder op '11 december 2009, de oorspronkel i lke valsel i jke PV.
HA.60.L'1.019356/2009 is opgemaakt,  waarin staat geschreven dat Er ik Verbeek staat
ingeschreven op het adres Torenplein '1 bus 6, 3500 te Hasselt ;

@



ln di t  navolgende proces-verbaal hebben Luc Kel leners in samenspanning met Laurens Luyks weten
te bewerkstel l igen dat in voorkomend geval de verantwoordel i jkheid van de ten ui tvoerlegging van oe
in deze navolgend proces-verbaal opgelegde maatregelen zal  berusten bi1 de volgende off ic ier van
gerechtelijke politie:

.  Kel leners Luc (Fgp Hasselt)

.  Luykx Laurens (Hazodi)

welke in eerste instant ie zul len worden bi jgestaan door:

.  B. Beekmans (Hazodi)

.  R. Grosemans (Fgp Hasselt)
r  J.Bel len (Fgp Hassett)
.  E Senol (Fgp Hasselt)
r [\fl. Steensels (Fgp Hasselt)
.  R. Montgomery (Fgp Hasselt)
.  B, Vercruysse (Fgp Hasselt)
.  J.  Op De Locht (Fgp Hassett)
.  G. Claesen (Fgp Hasselt)
.  J.  Kuppens (Fgp Hasselt)
r [/1. Berden (Fgp Hassett)
.  G.  Sne l l ings  (Fgp Hasset t )

Daarmee hebben Luc Kel leners en Laurens Luyks maar l iefst '1 2 pol i t iebeambten in deze grote
grensoverschri jdende cr imlnele organisat ie getrokken, te weten: B. Beekmans (Hazodi) ,  R.
Grosemans (Fgp Hasselt) ,  J.Bel len (Fgp Hasselt) ,  E. Senol(Fgp Hasselt) ,  M. Steensets (Fgp Hassett) ,
R. Montgomery (Fgp Hasselt) ,  B. Vercruysse (FSp Hasselt) ,  J.  Op De Locht (Fgp Hassett) ,  G. Claesen
(Fgp Hasselt) ,  J.  Kuppens (Fgp Hasselt) ,  M. Berden (Fgp l lasselt)  en G. Snel l ings (Fgp Hassett) .

26 februari  2010: Op basis van deze (en nog veel meer) valsel i jk opgemaakte proces-verbalen
(akten) van rechercheur Laurens Luyks (Hazodi) ,  gerechtel i jk commissaris Roger Grosemans (Fgp
Hasselt) en Kelleners Luc (Fgp. Hasselt) en andere betrokken politiebeambten heeft de procureur des
konings Ann Durwael van Hasselt  op 26 februari  2010 het volgende gevorderd (zie product ie 21).

Parket van de orocureur des koninqs

Thonissenlaan 75
3500 Hassel t

Onze ref :  HA.60.L1.019356.09
Bi j lagen:  dossier .

Pro Justit ia

Vordering tot het stellen van een Gerechteli jk onderzoek.

De proceur des konings te Hasselt overwegende dat de feiten zoals vermeld in het dossier van
aard zijn om tegen;

VERBEEK Er ik .

de tenlaste leggingen u i t  te  maken:
inbreuken op de wetqevÍnq verdovende middelen en psvchotrope stoffen, feiten van bezit,
verkoop, in - en uitvoer in vereniging, zoals vervat in bijgevoegde proces-verbaal.

VORDERT dat de onderzoeksrechter behage over te gaan tot gerechtelíjk onderzoek en meer
bepaald een telefoonbewaking (tap) te wil len afleveren voor de telefoonnummers 0032,
487150.41 .82,0032.487/50.41.99 en 0032487/50.49.88. Tevens na het volbrengen van de nodige
opdrachten hem de stukken der rechtspleging mede te delen opdat zou worden gevorderd zoals
het behoort.

Hassel t .  26 februar i  2010



De procureur des konings,
Ann Dunryael

Op grond van bovengenoemde opgemaakte valselUk 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.60.11.0'19356/2009, waardoor vanaf die tr ld
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 jv ing heeft  het pol i t iecol lege van de pol i t iezone HAZODI
onder voorzi t terschap van burgemeester Hi lde Claes van Hasselt  vanaf '1 111212009 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 misdri jven op een nog grotere schaal te kunnen bl i jven
voortzetten.

Om (buiten de verantwoordel i jke minister van Just i t ie van Kroat ië om) Erik Verbeek als leidinggevende
van een wereldwi.yd opperende drugsorganisat ie veroordeeld te kr i jgen, waardoor de echte leider vr i ju i t
gaat,  is als gevolg van een door Roger Grosemans op 1411212009 valsel i jk opgemaakte navolgende
o r o c e s - v e r b a a l  P . V . 0 0 9 1 6 5 / 2 0 0 9 i n d e z a a k m e t a l s n u m m e r  P V . H A . 6 0  1 1 . 0 1 9 3 5 6 / 2 0 0 9 v a n a f  d i e
t i j d i n d e c o m p u t e r v a n d e F g p H a s s e l t o p g e n o m e n d a t m i j n w o o n a d r e s P a u l  B e l l e f r o i d l a a n l 6  3 5 0 0
te Hasselt  is.  Deze valse inschri jv ing heeft  de Fgp Hasselt  onder aanstur ing van Luc Valkenborg vanaf
1411212009 totop 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 zt ln valsel i jk opgemaakte
proces-verbaal PV. HA.60.L1.019356/2009 mij  vanaf 1' l  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
Th ie r ry  B ie len  ( t i jdens  mi jn  gevangenschap)metz i jn  b r ie f  d .d .2 '1  december2004 b i jde  Be lg ische
Sociale Zekerheid over de periode 0410912000L|m 3111212000 dat ik werkte voor MITF bvba geen
verzet heeft  aangetekend (zie product ie 12),  kreeg ik op mi jn hoofdverbl i j fp laats Seovacki Put 43,
34550 Pakrac in Kroatië van federaal secretaris Tony Coonen van De Voorzorg te Hasselt de
aangetekende brief d.d. 19 maart 2010 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. In dit ti jdvak
ging het om uw tewerkstelling bij MITF bvba.

Dit betekent dat wij met
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 is deze criminele organisatie die dat bij mij heeft gestolen.

27 maart2010: Boven op het stelen van mijn inval idi tei tsui tker ing vanaf 1 maart 20'10 tot  op heden
(ruim 4 jaar lang) kreeg ik van Tony Coonen (partner van Hi lde Claes) ook nog een aangetekende
brief  d,d. 27 maar12010 op mijn hoofdverbl i j fp laats SeovackiPut43,34550 Pakrac in Kroat iëwaarin
let ter l i jk het volgende staat geschreven (zie product ie 23):

o
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U vindt ars bi j rage een gedetai teerde herberekening van uw ui tker ing,

Gevraaqd bedraq:

wi j  betaarden voor de herberekende period e 37.664,22 euro i .p.v.  í , , r79,íg euro

Bedraq schuld: 36.4g5.04 euro

Betal inq:

wi j  vragen u di t ,bedra.g met aangehechtoverschri jv ingsformurier (Art iker 16acec. wa van 14^021994).

Met vriendelij ke g roeten
Tony Coonen

Boven op het stelen van mrln inval idi tei tsui tker ing heeft  rony coonen nog 36.4g5,04 euro meer vanmtjwi l lenstelen. Tegen di t  meest misdadig stelen van 36.4{í5,04 euro heeft  het Ecologisch Kenniscentrum 8.V.,  namens deze A.M.L. van Róoi j ,  mede namenr'Àa Á"ro"p aangetekend bi j  dearbeldsrechtbank Gent.  Bi j  br ief  d.d.21juni2b10 heeft  reoeraal 'secretar is Tony coonen van DeVoorzorg te Hasselt  aan advocaat Eva áral ,  Henleykaai sn, so00 óent,  opdracht gegeven z,,n
!1t319e1.te behart igen en een tegenvordering in te stei len voor het verschutdigde bedrag van36.485,04 euro (zig pr:gductig 24). Het is hieiuij goeo te weien dat Eva Brat werkt op hetadvocatenkantoor "LUC van DerttBossche EVA 

-Braf'en 
dat tuc van Den Bossche van 1 ggg vm 1 gggonder meer Vlaams minister is geweest. Het is daarbi; tevàns goeJt. *"t"n dat zijn dochter FreyaVan den .Bossche-(sp.a) hem in de pol i t iek heeft  opgevotgo enï; t  13 jui i  2009 Vlaams mrnister vanEnergie, wonen, Steden en Sociale Economie is.  lét  is Jaarbi j  ook goed te weten dat onder dedekmantels van agenda 21, ecologisch, mi l ieuvr iendel i jk,  biomássa, groene stroom, duurzaam, c02-reduct ie,  mi l ieubeton, secundaire brandstof,  hergebruiÉ met honderden mil joenen euro,s aanoverheidssubsidie onder de dekmantels van "c/o-se the circle" en"cieanteih" van haar collega ministerIngr id Lieten (sp a) via de elektr ic i tei tscentrales levensgevaarl i jk chemisch afval  (v l iegas en bodemas)door hun dekmantelbedri j f  Group Machiels over de geirele weield in bouwmaterialen (beton, cement,asfal t ,  stenen' etc )  wordt gedumpt waarmee sluipmoordende chemische genocide wordt gepteegd op7 miljard wereldbewoners' waaronder alle Belgen. Dit alles met het vooropgezette doel om enkelenmet mi l jarden euro's onrechtmatig te verr i jken in str i jd met al le daarop betrekking hebbende Europesericht l i lnen, verordeningen en daarop ui tgesproken arresten, als ook in str i ld met de BelgischeGrondwet.

2 nover-nber 2011: Dat hier sprake is van een grote grensoverschri ldend cr iminele organisatre onderaanstur ing van subst i tuut procureur des konings Ann Dunruael van Hasselt ,  in gang gezet door mrlnelgen advocaat Thierry.B. ielen rn onderl inge samenspanning met Herman Reynders (voorzi t ter)  enTony coonen (secretaris) van De Voorzoig van Hassert (4Ë!Igc!g!jgo, wórdt ooor iány coonenals secretaris van De Voorzorg bij brief d.d-. 2 decemoer zoTffirsóntijk bevestigd. Daarin staatnamelryk letterlijk het volgende geschreven (zie productie 25):

Geachte heer.

BetreÍt  erkennin g -arbeidsongeschiktheid.

Het Nat ionaal verbond voor Social ist ische Mutual i t ieten melde ons dat het op 0gt1112011voor u een medisch verslag van de Kroat ische bevoegde instant ie ontvangen heeft .  Hetdossier wordt voor verder gevolg aan de diensten u"í  n"t  RlZrv overg"rárt .

Inmiddels tekenen wi j ;

Meeste Hoogacht ing
T. Coonen, secretar is,

o



Daarmee heeft  Tony Coonen persoonl i jk bevest igd dat het medisch onderzoekrapport  vandr '  P Dessers, waarop zi jn inval idi tei t  op 5% is bàoordeeld, *"" .p door 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 van decorrect ionele rechtbank te Hasselt  op 0210312005 onder not.nr 80.g6.221-0ivonnis is gewezen op dedoor mrjn advocaat Thierry Bielen valsel i jk aangeleverde stukken is gebaseerd (zie product ie 14)Dit wordt bevestigd door het op 08/08/201 1 om g.30u door de Kroatische Or. SC fr,,tartina Snic-omejcuttgevoerde medische onderz-oek, waarin zi j  tot  let ter l i jk de volgende medische epikr ise samenvatt ingrs gekomen (zie product ie 26):

Epikr ise samenvatt inq

Het gaat over een 42iaar oude verzekerde die in België als een programmeur werkte. De
verzekerde heeft een zwaar hoofdtrauma meegemaakt met ats gevotg een belangrijke
vorm van encefalopathie met al ler lei  vegetat ieve stoornissen en een decompensat ie op
ll",t,ylll^lT kenmerken van.traumatische neurose. sedert de raatste expertise

ts er a n  d e e toestand
g e p a a r d m e t h e t o n t s t a a n v a n d e h a | t u c i n a t i e s , t

::i_.,lty$?I1g y:,1een psycho organischesyndroom. Na het ktinische oiderzóek en
he vers laqen ben ik  van meninq dat  b i i

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 vastgesteld
dat de psychische toestand van Erik Verbeek sedert haar laatst,e expertise duidelijk is verergerd en
dat er nog steeds een basis is voor de vol le ui tbetal ing van inval idi tei t  vanaf 27111:2OOO en verder.

9 mei 2012: Omdat ik mede vanwege mijn verslechterde psychische toestand af wi lde van ore
cont inue terror ist ische druk op mij ,  mi jn echtgenote, mi jn kinderen en vader en nog al t i jd geloofde in de
goedheid van mensen en in de polltiek die de belangen van haar inwoners moet beháftigen'heb ik mrl op
9 mei 2012 aangemeld als nieuw sp.a lid voor het district Hasselt met de votoende brief.

Datum: 9 mei 20'l 2

Aan:  sp.a-bestuur  voor  d is t r ic t  Hassel t :
t.a.v. Hasevoets Geert (secretaris)

Geachte heer Hasevoets

AIs 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 en
gemeenteli jke verkiezingen in oktober dit jaar, De reden waarom ik wil meedoen zit hem in de
volgende feiten:

lk ben bestuurslid van No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org) en vanuit die
hoedanigheid melden zich steeds meer mensen die zich teer grote zorgen maten over hun
toekomst en die van hun kinderen en kleinkinderen vanwege de explosie aan kanker die reeds
gaande is en de komende jaren met een e-macht zal sti jgen als door de polit iek niet direct wordt
ingegrepen,  wat  kan.  Onderdrukte technologieë,n en middelen z i jn  immers voldoende aanwezig
om daarui t  (vanui t  L imburg)  een n ieuwe economie te la ten ontstaan,  waarbi j  vanui t  Belg ië a ls
gidsland een nieuwe wereldwijde economie gerealiseerd kan worden waarin onze kinderen en
kleinkinderen ook nog een menswaardig leven tegemoet kunnen zien.

Uít de aanmeldingen op "facebook" bij No Cancer Foundation heb ik moeten constateren dat oe
meeste van die aanmeldingen sp.a gezind zijn, waaruit ik heb moeten vaststellen dat veel leden
binnen de polit ieke groepering sp.a ook daadwerkeli jk verandering wil len en ook daadwerkeli jk
een nieuwe polit iek wil len nastreven waarbinnen de standpunten als:

G)



1. Het behouden van het leven voor al le wereldbewoners en hun toekomstige generaties;
2. Geen part i jpol i t iek, maar vanuit een gel i jksoort ige visie als volksvertegenwoordiger met

eigen verantwoordel i jkheid;
3. Geen tweede agenda en/of achterkamert jes pol i t iek;
4, Als overheid zelf  het goede voorbeeld geven en zelf  geen wetten overtreden;
5. Al le bedri jven gel i jk behandeÍen waarmee ongeli jke concurrentie wordt voorkomen;
6 .  Vr i jhe id ,  openhe id ,  eer l i j khe id ,  ge l i j khe id  en  t ransparant ie ;

gemeenschappeli jk worden gedragen.

Hoe erg  fou t  he t  z i t  met  de  hu id ige  Be lg ische po l i t iek ,  opge legd vanu i t  Neder land,  kunt  u  lezen in
mijn vezoekschrif t  d.d. 8 mei 2012 aan de procureur des konings Marc Rubens, namens deze
subst i tuu t  H.  Rask in ,  van  he t  parke t  te  Hasse l t  naar  aan le id ing  van een dagvaard ing  d .d .  28  maaÉ
2012d ie  i k  persoon l i j k  heb on tvangen (z ie  b i i laqe) .  l k  verzoek  u  kenn is  te  nemen van de  inhoud,
d ie  inhoud h ie ra ls  herhaa ld  en  inge las t te  beschouwen en aan he tvo l ta l l ige  sp .a  bes tuurger ich t .
Dit al les heeft mij  persoonli jk ervaringsdeskundige gemaakt, waarmee voor mij  tevens duidelÍ jk is
geworden dat zeker 80% van de Belgen niets meer met de huidige pol i t iek te maken wil  hebben.

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

De inwil l 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
Pau l  Be l le f ro id laan 16
3500 Hasselt

Naar aanleiding van deze aanmelding als nieuw sp.a l id heb ik hierover in het bi jz i jn van Ad van Rooi j
een gesprek gehad met secretaris Geert Hasevoets. Ondanks toezegging daartoe heeft ht1 daarop
nooit  meer gereageerd, waarmee glashelder is geworden welke sp.a pol i t iek er in Limburg wordt
gevoerd onder voorzitterschap van lngrid Lieten.

Naar aanleiding van deze gevoerde Limburgse sp.a pol i t iek hebben Erik Verbeek en Ad van Rooi j
hierover voorzi t ter Ronny Swit ten van sp.a disir ict  Hasselt  (Hasselt ,  Zonhoven en Diepenbeek)
schriftelijk geïnformeerd, wat een gesprek met lngrid Lieten in het biizijn van Ronny Switten tot gevolg
heeÍt  gehad. Ook de daarrn gedane toezeggingen aan Erik Verbeek en Ad van Root1 ts lngr id Lieten
niet nagekomen. Korte tijd later heeft Erik Verbeek vernomen dat hij door Limburgs voorzitter Ingrid
Lieten persoonl i jk ui t  de sp.a part i j  is gezet,  zonder daarover schri f tel i jk te zi jn geinformeerd en zonder
zich daartegen te hebben kunnen verweren. Daarmee heeft  Ingr id Lieten in zeer ernst ige mate de
statuten van de sp.a overtreden. Korte tijd later is voormalig voorzitter Ronny Switten van sp.a district
Hasselt  (Hasselt ,  Zonhoven en Diepenbeek) ui t  het part i jbestuur gestapt en heeft  hi j  z i jn
raadsl idmaatschap bi j  de gemeente Zonhoven opgezegd.

22 november 2012: Het gevolg van deze door Laurens Luyks van de politiezone HAZODI en Roger
Grosemans van de Federale pol i t ie te Hasselt  gepleegde valsheid in geschri f t  heeft  subst i tuut
procureur-generaal Alexandra Van Kelst  bi j  br ief  d.d 22 november 2012 (referte: 201 1/PGA/000993
en2012lKC40/000 088)- ger icht aan Verbeek Erik,  Torenplein 1, bus 6, 3500 Hasselt-waarin zi i  mi j
oproept om op 27 november 2012 voor de kamer van inbeschuldigingstel l ing te verschi jnen, terwi j l
Er ik Verbeek daar al  vanaí 17 oktober 2005 niet meer woont en op dat moment daar Ewa Strawel
woonde (zie product ie 27).  Dit  met de wetenschap dat Alexandra Van Kelst ,  subst i tuut procureur-
generaal is onder leiding van advocaat generaal Patr ick Vandenbruwaene, die op zi jn beurt  val t  onder
de leiding van procureur-generaal Yves LIEGEOIS, betekent dat Laurens Luyks (Hazodi)  en Roger
Grosemans (Fgp Hasselt)  daarmee van het gehele Parket-Generaal van Antwerpen onder aanstur ing
van procureur-generaal Yves LIEGEOIS een cr iminele organisat ie heeft  gemaakt die door hun
wereldwi jd vertakte opererende cr iminele organisat ie in drugs en verdovende middelen is gegi lzeld.
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22 november 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 B. De
Crom van het Hof van beroep te Antwerpen bi j  br ief  d-.d.22 novembei2012 (kenmeix..zol l lpcfu993
20121KC40188) (rolnummer.20l2lTGt10'1) -  ger icht aan Verbeek Erik,  Paul Bei lefroidtaan 16, 35OO te
Hasselt  -  mi joproept om op 27 november 2A12 voor de kamer van inbeschuldigingstel l ing te
verschijnen, terwijl Erik Verbeek daar nooit heeft gewoond (zie productie 28) óriffier B. óe Crom
heeft  z l jn ui tnodigingsbrief  naar di t  adres moeten versturen omdat onder voorzi t terschap van
raadsheer I  Mennes in deze zaak eerder onherroepel i jk arrest is gewezen onder de nummers:
2011|FRl182 en 1 1/PGtug93 en 111KC211150 en Art  61 quarter SV (zie product ie 29).  Dit  mer de
wetenschap dat kamervoorzitter l. Mennes rechtstreeks valt onder de Eerste Voorzitter Bruno
LUYTEN, betekent dat Laurens Luyks (Hazodi)  en Roger Grosemans (Fgp Hassett)  daarmee het
gehele Hof van Beroep van Antwerpen onder aanstur ing van Eerste Voorzi t ter Bruno LUyTEN heeft
gegi jzeld in hun wereldwi jd vertakte opererende cr iminele organisat ie 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  bi j  br ief  d.d, 7 december 2013
(dossiernr:  21110) (Not i t ienr. :  HA60.11.19356/09)- ger icht aan Verbeek Erik,  Paul Bel lefroidlaan 16
3500 te Hasselt  -  mi j  oproept om op 04 januari  2013 voor de raadkamer in het gerechtsgebouw, zaal
02.006 te verschi jnen, terwi j l  Er ik Verbeek daar nooit  heeft  gewoond (zie product ie 30) Gri f f ier 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 jk arrest is gewezen onder de nummers,
2011lFR|182 en '11lPGA/g93 en 111KC211150 en Art .61 quarter SV (zie product ie 29) Daarmee
hebben Laurens Luyks (Hazodr),  Roger Grosemans (Fgp Hasselt)  en subst i tuut procureur des konings
Ann Dunruael 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. Coenen, de rechter die op 2
maart 2005 onder voorzi t terschap van rechter C. Coopmans het Vonnis d.d. 0210312005 not.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, inspecteur van de pol i t ie HAZODI,
opgemaakte proces-verbaal PV nr:  HA.25.L' l .01'15663/20'13 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 ln 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, Valselr jk in die dagvaarding
is dat volgens die door Jan Beelen betekende dagvaarding J.E.M. van Rooi j  van Nunen staat
ingeschreven in de gemeentel i jke basisadministrat ie te Sint-Oedenrode op het adres ' t  Achterom ga
Gerechtsdeurwaarder Jan Beelen heeft  als zodanig gehandeld met de voorkennis en wetenschap dat
op 20 augustus 20'1 3 zowel A.M.L. van Rooi j ,  als ook J.E.M. van Rooi j  van Nunen stonden
ingeschreven 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 ' l .0 '15663/2013 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 met hun
dienstauto in het bi jz i jn van mijen A.M.L. van Rooi jvoorde woning Hazendansweg 364, 3520 te
Zonhoven zi jn te zien vindt u ook bi jgevoegd (zie product ie 31).  De onder pol i t iedwang van twee
anonieme pol i t iebeambten (Hazodi)  door gerechtsdeunvaarder Jan Beelen op 20 augustus 2013 (ref
dos A25049-13)aan A.M.L. van Rooi jen J E.M. van Nunen valsel i jk ui tgereikte betekening -akte van
afgi f te in opdracht van de SNS-Bank ( is Staat der Nederlanden) vindt u eveneens bi jgevoegd (zie
product ie 32).  Deze valsel i jk opgemaakte betekening in str i jd met het Belgische r i jksregister heeft
gerechtsdeuru'raarder 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 9 en 9a, zi jnde hun beide woningen, hun camping met 24
campingplaatsen, hun pension voor het verbl i j f  van maximum 10 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 ' t  Achterom 9)
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zt jn 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 iecoltege HAZODI (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, 5491
XB te Sint-Oedenrode (voormal ig buurman van A.M.L. van Rooi j  en J.E.M. van Nunen, waarmee in
1987 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 hebbende
Europese r icht l i jnen en verordeningen, als ook de Belgische Grondwet,  v ia dekmantelbedri jven als
Group Machiels te Hasselt ,  welke wordt afgedekt door het pol i t iecol 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 jk voor
Hasselt ,  Zonhoven en Diepenbeek);

.  Johnv De Raeve, burgemeester van de gemeente Zonhoven (als l id verantwoordel i jk voor
Zonhoven):

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

r  Phi l ip Pirard, als korpschef verantwoordel i jk voor het wettel i jk correct funct ioneren van al le
pol i t iebeambten die werkzaam zi jn voor de pol i t iezone HAZODI (Hasselt ,  Zonhoven en
f l i o n o n  h o o  l z  \ '
e ' v y v n v v e , \ / l

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 circle" en"Cleantech" onder
de dekmantels van agenda 21, ecologisch, mi l ieuvr iendel i jk,  biomassa, groene stroom, duurzaam,
CO2-reduct ie,  mi l ieubeton, secundaire brandstof,  hergebruik,  Rio de Janeiro protocol en Kyoto-
protocol s luipmoordende genocide pleegt op 7 mi l jard wereldbewoners, waaronder al le Belgen
Vlaams " innovat ie" en"media" minister Ingr id Lieten (gebuurvan 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 binnen een generatie te
vernietÍgen met honderden mil jarden ki logrammen levensgevaarl i jk hoog problematisch gevaarl i jk
afval  van onder meer Monsanto, Bi l l i ton en Shel l ,  waaronder mi l jarden ki logrammen valsel i jk
geët iketteerd vol ledig in water oplosbaar arseenzuur en chroomtr ioxide (chroom Vl) in str i jd met al le
daarop betrekking hebbende Europese r icht l i jnen, verordeningen en daarop ui tgesproken arresten
door het Europese Hof van Just i t ie,  als ook in str i jd 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 PaulHenri  Spaak (social ist)gepleegde coup op de Belgische koning Leopold l l l ,  met als
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 landtot22 jul i  1950.
Ter onderbouwing daarvan vindt u bi jgevoegd onze br ief  d.d.22 apri l  2013 daarover aan de
Vereniging voor de Verenigde Naties in Belgie t .a.v.  Voorzi t ter Frank Maes, als ook de br ief  d d.22
apri l  2013 daarover aan het Belgische Grondwettel i jk Hof t .a.v.  Voorzi t ter 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 iê ,  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 Roor1en J.E.M. van Rooi jvan Nunen weerworden
vervalstom 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 B.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 gerechtsdeurwaarder Jan Beelen te Hasselt  in het Belgische
ri jksregister laten opnemen dat de woning Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven:

- vanaf 0110112011 tot1411012012 ONBEWOOND is,X
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-  vanaf 1511012012 tot 29/08/2013 enkel is bewoond door A.M.L van Rooi j ,
-  vanaf 1410112013 tot29i0B/2013 is bewoond doorA.M.L. van Rooi jen zi jn echtgenote J E.M

van Rooi j  van Nunen;
- vanaf 2910812013 tot 09/01/20'14 ONBEWOOND is:

Van deze door gemacht igd ambtenaar Yolande Wouters van Zonhoven gepleegde valsheid in
geschr i f te  hebben A.M.L  van Roo i j  en  J .E .M.  van Roo i j  (vanu i t  hun vanaf  l  januar i20 '1 '1
geregistreerde hoofdverbl i j fp laats Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven) op 8 mei 2014 onder
proces-verbaa lnummers  PV nr :  H4.25 .11 .008098/2014 en  PV nr . :  HA.25.11  008109/20 '14  een
strafklacht ingediend bi j  Inspecteur PeterWir ix,  van de pol i t ie Zonhoven, welke u vindt bi jgevoegd (zie
product ie 35 en 36).  lk verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en
ingelast te beschouwen.

Zowel Erik Verbeek, als ook A.M.L. van Rooi j  en J E.M van Rooi j  van Nunen, hebben van
behandelend procureur des konings van Hasselt  (Ann Durwael?) niets meer vernomen op hun PV nr:
HA 25. L1 .01 5663/201 3 van 22 augustus 20'13 (zie product ie 31).  Op mijn door inspecteur Berto
Cleuren,  pz  Hazod i ,  opgenomen PV nr :  HA.25 11 .015663/2013 van 22  augustus  2013 s taa t
geschreven dat ik nog steeds sta ingeschreven op het adres Torenplein 1, bus 6, 3500 Hasselt  terwi j l
ik daar vanaf 17 oktober 2005 niet meer woon

22 auqustus 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 icht om het valsel i jk betekende exploot d d. 20 augustus 2013 (ref dos
A25049-13) 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
mi l . loenen euro 's ) te  bes te len  en  l iqu ideren  is  door  hen tegen deze2 agenten  b i je -mai l  d .d .22
augustus 2013 (16:04 uur) een klacht ingediend bi j  korpschef Phl l ip Pirard, welke u vtndt bi jgevoegd
(zie product ie 37).  De bevest igingsbrieÍ  d.d. 13/09/20'13 daarop van korpschef Phi l 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 1-1A,45. L1 .015677/2013 d d
2310812013 is opgesteld en is overgemaakt aan het Parket van de Procureur des konings te Hasselt
(z ieproduc t ie3S)  Korpschef  Ph i l ipP i ra rdheef tdezebeves t ig ingb i j  b r ie fd .d . '13 /09 /2013vers tuurd
aan A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven terwi j l  volgens het door Yolande Wouters
valselljk opgemaakte Rijksregister betreffende woning vanaf 2910812013 onbewoond is. Van
behandelend procureurdes konings van Hasselt(Ann Durwael?)heeftA.M.L. van Rooi j  niets meer
vernomen op di t  door korpschef Fhi l ip Pirard op 23 augustus 2013 opgemaakte PV nr:
HA.45.11 .01567712013. Hiermee is het plegen van sluipmoordende chemische genocide op 7 mi l jard
wereldbewoners met de hulp van procureur des konings van Hasselt  (Ann Durwael?) fei tel i jk
Dewezen.

24 auqustus 201 3: Tegen bovengenoemde door Laurens Luyks gepleegde extreem ernst ige
misdri jven tegen mijn persoon, als ook tegen miln echtgenote, k inderen en vader heb ik bi j  e-mai ld.d
24 augustus  2013 (18  :21  uur )een k lach t  neerge legd b i jhu id ig  korpschef  Ph i l 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 f tel i jk is bevest igd aan
Verbeek Erik,  Torenplein 1,bus 6, 3500 te Hasselt  met de voorkennis en wetenschap ik daar niet woon
(zie product ie 39 en 40),  Hiermee heb ik met deze br ief  van korpscheÍ Phi l ip Pirard fei tel i jk bewezen
dat hi j  persoonl i jk is gegi jzeld in deze grensoverschri jdende cr iminele organisat ie en daar niet durf 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
op  26  augustus  2013 (19 :32  uur )  mi jn  k lach t  d .d .  26  augustus  2013 neerge legd tegen Jan Bee len  b i j
Syndicus-Voorzi t ter Leo Daenen (zie product ie 41).  Tot op de dag van vandaag (na 9 maanden) heb
ik van Syndrcus-Voorzi t ter Leo Daenen daarop geen enkele react ie mogen ontvangen, waarmee lk
fei tel i jk 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.

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 '1 9 september 2013 maar l iefst  4 pol i t iebeambten in burger
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urenlang mij  moesten observeren, mi jn auto tot  st i lstand moesten brengen en mij  moesten meenemen
voor verhoor met de tntent ie om in opdracht van de procureur des konrngs van Hasselt  door de
onderzoeksrechter van het gerecht van de Eerste Aanleg te Hasselt  direct veroordeeld te worden.
A ls  bewi js  daarvoorv ind t  u  b i jgevoegd he top  19  september20 '13  om 15.37  uurdoor

.  SCHRËURS LUC, gerechtel i jk commissaris,  Off ic ier van Gerechtel i jk Pol i t ie;
r  COENRAETS WALTER, gerechtel i jk commissaris,  Off ic ier van Gerechtel i jke Pol i t ie,
.  TORMANS STIJN, gerechtel i jk commrssaris,  Off ic ier van Gerechtel i jke Pol i t ie;

van Verbeek Erik Chris Mathieu opgenomen proces-verbaal PV 00636712013 onder not i i ienummer:
HA.4 1 .  F 1 .00631 0/201 3, aangevuld met Proces-verbaal PV 006375/201 3 onder hetzel fde
not i t ienummer: H4.41.F1 006310/2013, waarbi jde laptob van Verbeek Erik in beslag is genomen (zie
product ie 42).  Wij  verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en
ingelast te beschouwen.

ln betreffend proces-verbaal staat niet geschreven dat Erik Verbeek staat ingeschreven op het adres
Seovacki Put 43, 34550 Pakrac in Kroatië, waarmee feitelijk 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 pol i t ie niet bl i jkt dat ik
ingeschreven sta op het adres Torenplein 1/6 te Hasselt."

Deze vanuit  Gerechtsdeurwaarder Jan Beelen onrechtmatig in gang gezette polr t ieact ie heeft  niet
geleid tot  het door hem beoogde doel,  te weten: het ten gunste van de hierboven fei tel i jk bewezen
zware grensoverschrijdende afval- en drugsmisdaad opsluiten 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 ianuari  2014. Op 31 . lanuari  2014 schri j f t  het Belang van Limburg (en andere kranten) over mi1
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
wi lden corr igeren overeenkomstig de waarheid als Ad van Rooq samen met Erik Verbeek en Vlaams
Media minister Ingr id Lieten (gebuur van Ad van Rooi j )  daarover bi j  hen kwam praten. Br j  br ief  d d. 3
februari2014 heeft  Ad van Rooi j  Ingr id Lieten daar gemotiveerd om verzocht (zie product ie 43).
Vlaams media 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
AnnDunvae l  b i jb r ie fd .d .25 februar i20 l4aanArbe idsaud i teurmevr .C Woutersvande
Arbeidsrechtbank te Hasselt  let ter l i jke het volgende (zie product ie 44)

Geachte Mevrouw Arbeidsauditeur,

ln antwoord op uw schri jven van12 februari  2014 kan ik u melden dat in het dossier
HA.21.99.313.13 (di t  betreft  de klacht met burqêrl i ike part i istel l inq door dhr.  Verbeek
qedaan bi i  Onderzoeksrechter Gruvters) er door mi in ambt onmiddel l i ik een vorderinq tot
buitenvervolqinqstel l inq werd opqemaakt wegens onontvankel i ikheid van de burqerl i ike
paÉii. 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 aansprakel i jk zou(den)
zi 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 omstandioe klacht dewelke door dhr.
Van Rooi i  Adrianus en zi in Ecoloqisch Kenniscentrum BV qedaan 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 Duruyael in haar br ief  d,d. 25 februari  2014 aan
Arbeidsauditeur mevr.  C. Wouters van de Arbeidsrechtbank Hasselt  bewust de volgende valsheden in
geschri f t  gepleegd, te weten:

1 .  Op 12 jun i  201 3 hebben VAN ROOIJ Adrianus en het Ecologisch Kennis Centru m B.V. een
strafklacht met burgerl i jke part i jstel l ing ingediend bi j  onderzoeksrechter Kris Gruyters van de
rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt  onder referent ie FD 30.99.15-12 van het federaal
parket te Brussel en Not.  Nr.  HA.45 Fl .7961-12 van het parket te Hasselt .  Deze strafklacht
met burgerl i jke part i jstel l lng heeft  in Hasselt  nummer: HA.21.99.213/13 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 het
federaal parket te Brusselen 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 navolgende
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 burgerl i jke part i jstel l ing met dezelfde referent ie FD 30.99.15- '12 van het federaal parket
te Erussel en Not.  Nr.  HA.45.Fl .7961-12 van het parket te Hasselt  na ruim 0,5 jaar nog niet wenste
terug te geven aan onderzoeksrechter Kris Gruyters. De heerA.M.L van Rooi j  heeft  in mrjn bi jz i jn en rn
het bi jzt jn van zi jn echtgenote J.E.M. van Nunen op 29 oktober 2013 daarover mevrouw KNUTS van
het parket te Hasselt  aangesproken. Zi j  vertelde ons dat het nog wel enkele maanden kan duren
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 Gruyters een gesprek
kunnen beleggen.

Mevrouw KNUTS van het parket te Hasselt vertelde ons verder dat de strafklacht met burgerli;ke
part i jstel l ing van A.M.L. van Rooi j  en zi jn Ecologisch Kennis Centrum B.V. in Hasselt  nummer.
H421.99.213l '13 heeft  gekregen en dat nummer: Not.  Nr.  H4.45.F1 .7961-12 ( is federaal
referent ienummer: FD 30.99.15- '12 LP-mv)daar niet meer onder viel  omdat dl 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. Bi j  hen was hierover helemaal
niets bekend. Ook was het nummer: HA.45.F' l  .7961-12 daar niet bekend.

De waarheid is als volqt:

Bi j  br ief  d.d. 5 juni  2012 hebben A.M.L. van Rooi j ,  het Ëcologisch Kennis Centrum 8.V.,  Er ik Verbeek
en No Cancer Foundat ion vzw, naar aanleiding van bovengenoemde zware gepleegde misdri jven
onder regie van subst i tuut procureur des konings Ann Dunryael,  onder de nummers: HA.60.L1.19356-9
en HA.36.L1 .5497-11 een strafklacht ingediend bi j  de federaal procureur des konings Johan Delmul le,
Wolstraat66 bus 1, 1000 Brussel.  BetreÍfende strafklachtd.d.5 juni2012is ondertekend doorA.M L.
van Rooi j ,  het Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  Er ik Verbeek en No Cancer Foundat ion vzw (de
product ie 45).  Bi j  br ief  d.d.24 jul i2012 (referte: FD30 99.15-12 LP-mv) heeft  magistraat Lieve
Pel lens onze strafaangif te d.d. 5 juni2012 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 wi j  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 wi j  het parket te Hasselt  daarover opbelden.

Omdat wij in deze zaak een navolgend proces-verbaal op deze strafklacht wilden indienen met een
'1 0{al  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 99 15-12lP-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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Foundatton vzw daar het dezelfde zaak betreft)  op 6 decemb er 2012 onze navolgende strafklacht met
b i jbehorende 10  ordners  onder  re fe r te :  FD30.99.15-121P-mv inged iend b i jVERÓRUySSE BRUNO
gerechtel i jk commissaris,  Off ic ier van Gerechtel i jke Pol i t ie,  te Hasselt .  Wij  hadden onze navolgende
strafklacht voorbereid en op memostick aangeleverd aan VERCRUYSSE BRUNO. In de tekst van
onze navolgende strafklacht hadden wi j  duidel lk geschreven dat het een navolgende klacht betreft  op
onze straÍaangif te van 5 juni2012 welke door federaal magistraat Lieve Pel lens in behandel ing is
genomen onder referte: FD30.99.15-121P-mv.

Zonder onze toestemming, zonder ons vooraf daarvan in kennis te hebben gesteld heeft  Bruno
VERCRUYSSE de veruvi jz ing naar referte: F030.99.15-121P-mv, zoals die was aangeleverd door ons
met de overhandigde memostick, verwi jderd op het door hem op 6 december 2012 opgemaakte
navolgende proces-verbaal PV 00796112012, welke u vindt bi jgevoegd (zie product ie 47).
Wij  kwamen daar pas achter een half  uur nadat wi j  het proces-verbaal hadden ondertekend en waren
vertrokken. In het bi jz i jn van Erik Verbeek hebben wi j  daarover diezelfde dag nog opgebeld naar
VERCRUYSSE BRUNO met het verzoek het proces-verbaal daar op aan te passen. Hi j  weigerde dat
resoluut met de mededel ing:

"Op het door mij opgetekende voorblad heb ik de verwijzing naar referte: FD30.99.15-12LP-mv
vermeld. Daarvan mag ik aan u geen kopie verstrekken".

Aan deze navolgende strafklacht d.d. 6 december 2012 met 10 ordners aan onderbouwende
bewijsstukken heeft  het parket te Hasselt  Not.  Nr.  HA.45.F1 .7961-12 toegekend Hiermee is het bewi js
geleverd dat de zaak met Not.  Nr.  HA.45.F1 .7961-12 met bi . lbehorende 10 ordners een navolgend
proces-verbaal is in onze zaak met referte: FD30.99.15*12LP-mv en door subst i tuut procureur des
konings Ann Durwael 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 konings Ann
Durwael met de hulp van de volgende pol i t iebeambten Luc Kel leners (Fgp Hasselt) ,  Laurens Luyks
(Hazod i ) ,  B .  Beekmans (Hazod i )  R .  Grosemans (Fgp Hasse l t ) ,  J .Be l len  (Fgp Hasse l t ) ,  E .  Seno l (Fgp
Hasselt) ,  M. Steensels (Fgp Hasselt) ,  R. Montgomery (Fgp Hasselt) ,  B, Vercruvsse (Fgp Hasselt) ,
J Op De Locht (Fgp Hasselt) ,  G. Claesen (Fgp Hasselt) ,  J.  Kuppens (Fgp Hasselt) ,  M. Berden (Fgp
Hasselt)  en G. Snel l ings (Fgp Hasselt)  kost wat kost Er ik Verbeek op valse 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
zi jn gestolen in onderlrnge samenspanning met in deze strafklacht aangegeven personen.

Om deze gigantisch grote wereldwijd opererende afualmaffia en drugsmaffia (drugs die ook in afval
verstopt kan zi jn) behulpzaam te zi jn heeft  subst i tuut procureur des konings Ann Dunvael:

-  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 00796112012 (Not. Nr.
H4.45.F1.7961-12) gescheiden van onze strafklacht referte: FD30.99.15- ' l2LP-mv en laten
verdwi jnen;

- De onlosmakel i jk aan referte: FD30.99. '1 5- '1 2LP-mv verbonden door A.M. L. van Rooi j  en het
Ecologisch Kennis Centrum B.V. op 12 juni2013 bi j  onderzoeksrechter Kris Gruyters
ingediende strafklacht met burgerl i jke part i jstel l ing (nummer. HA.21.99 213/ '13) gescheiden
van de door Erik Verbeek en No Cancer Foundat ion vzw op 20 september 2013 bi j
onderzoeksrechter Kris Gruyters ingediende strafklacht met burgerl i jke part i jstel l ing (nummer;
H 4 . 2 1 . 9 9 . 3 1 3 / í  3 ) ;

Als bewi js daarvoor vindt u bi jgevoegd de aangetekende br ief  d.d. '15 apri l2014 (dossiernr :  568/13)
(Not i t ienr:  HA.21.99 213/13) die de raadskamer heeft  laten ui tgaan aan Adrianus VAN ROOIJ, t
Achterom nr .9A,5491 XD S in t -Oedenrode,  Neder land,  waarb i jA .M.L .  van  Roo i jword topgeroepen
om op vr i jdag 16 mei 2014 te 09.00 uur te verschi jnen voor de raadkamer in het gerechtsgebouw,
lokaal 02.006 ,  zaal 9 (zie product ie 48).

Met in achtneming van bovengenoemde Íei ten kan niet anders worden geoordeeld dan dat onder
invloed van subst i tuut procureur des konings Ann Durwael bovengenoemde bi j  aangetekende br ief
d .d .  15  apr i l2014 vers tuurde u i tnod ig ing  aan A.M.L .  van  Roo i jop  he tadres ' tAchterom nr .9A,5491
XD Sint-Oedenrode (Nederland) bewust is gedaan met de voorkennis en wetenschap dat A.M.L van
Rooij al vanaf 1 januari 2011 met een rechtsgeldig geregistreerd huurcontract zijn hoofdverblijfplaats
heeft  op het adres Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven (België),  Dit  met de bedoel ing daarmee
bewerkstel l igd te kr i jgen datA M.L. van Rooi j  daarmee nooit  kennis kon kr i jgen van deze ui tnodiging,
wat met de hulp van hogere machten is mislukt.  Dit  met het vooropgezette doel om daarna ook mi ln
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op 20 september 2013 bi j  onderzoeksrechter Kris Gruyters rngediende strafklacht met burgerl i jke
part i lstel l ing (nummer: HA.21.99.313/ '13) op grond van een valsel i jk opgemaakt dossier simpel te
kunnen afhandelen ten gunste van de hierboven beschreven wereldwi ld opererende drugs en
afvalmaff ia,  die daadwerkel i jk over l r jken gaat,  wat ik als ook A.M.L. van Rooi j  al  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 inanciele en mentale afslacht ing van mij ,  mi.1n
echtgenote, mi jn kinderen en mijn vader pas echt begonnen, welke u hieronder kunt lezen.

26ianuari 2014: Omdat de hierboven beschreven feitelijk onberbouwde misdaad jegens mijn persoon

net gevolg is ván de bi j  br ief  d.d. 23 apri l  2012 door gerechtsdeurwaarder Jan Beelen te Hasselt  aan

Erik Verbáek, Paul BeLlefroidlaan 16, 3500 te Hasselt  verstuurde aangetekende zending met Pro
Just i t ia Dagvaarding (ref 5994-12).  Gerechtsdeuruvaarder Jan Beelen heeft  dat gedaan met de
voorkenniJdat ik daar nooit  ben ingeschreven geweest en nooit  mrjn hoofdverbl i j fp laats heb gehad.

Dit ten gunste van eerder genoemde wereldwijd opererende drugs en afvalmaffia.
Tegen bovengenoemde door gerechtsdeuruyaarder in samenspanning met Ann Dunrvael gepleegde

vaténe iOinge ichr i f theb ikb i jàangetekendebr ie f  d .d .26 januar i  20 l4mi jnk lach t  tegenJanBee len
neergelegd-bij Syndicus-Vooizitter Leo Daenen (zie productie 49) Tot op de dag van vandaag (na 3

*r"nOun) freb ii van Syndicus-Voorzitter Leo Daenen ook op deze klacht geen enkele reactie 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 Eeelen) een grote cr iminele organisat ie is

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

daarvan is veroordeeld.
r tot zes maanden gevangenisstraf;

ten laste gelegde fei ten en dat hi j  op grond

r tot  het betalen van 150,00 EURO aan het bi jzonder fonds van slachtoffers;
.  tot  het betalen van 8.676"16 EURO aan publ ieke vorderlng;
r  tot  het betalen van 51,20 EURO van een geïndexeerde vergoeding van 51,20 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 geindexeerde vergoeding van 51,20 EURO;
. tot  het verbeurd verklaren van de overtuigingsstukken ingeschreven onder de

nummers  100356 en  1  1  1873;
.  tot  het verbeurd verklaren van de vermogensvoordelen ten bedrage van27 279,00

ÉURO;
en houdt op ,'Burgerlijk Gebied" aan de burgerlijke belangen wat betreft de bewezen verklaarde

tenlasteleggingeÀ Voor de inhoud van het gehele vonnis (zie product ie 50).  Wij  verzoeken u kennts

te nemen van de inhoud, die inhoud als herhaald en ingelast te beschouwen.

In di t  vonnis staat niet  geschreven dat behandelend rechter Mevr.  A. Trekels betreffend vonnis in

gegi jzelde toestand al jzodanig op valse gronden heeft  moeten ui tspreken' Het is met name het

ÉuËng van Limburg onder dru-k van Vlaams Media minister lngr id Lieten (sp.a) die de behandelend

rechte-r in deze gegi jzelde si tuat ie hebben gebracht,  omdat door hen de fei tel i jke waarheid ui t  de

media wordt genouOen. De volgende teksten in het vonnis maken dat glashelder:

Op het
L

L ,

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

msesch'€"en te 34550 Pakrac (Kroat ië),  Sóovacki put 43, doch fei tel i ik verbl i ivende te 3500

Hasselt .  Paul Bel lefroidlaan. l  6
f f i rmaals,  op niet nader te bepalen data tussen 1 maart 2010

f f ia ts te fe i tgep |eegdz i jndeop31oktober2012,
DEtrlvEËEEIM-Gncer Foundation uzw), Meermaals, op niet nader te bepalen data tussen

tste fei t  gepleegd zi jnde op 31 oktober 20'12'
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Dit kan nooit  de waarheid zi jn op grond van het volgende in het dossier (parketnr. :  HA60.L1 19356-09)
zi t tende proces-verbaal PV: HA60. L1 .19356-09 opgemaakt door rechercheur Laurens Luykx
behorende totde PZ HAZODI ln di top'11 november2009 opgemaakte proces-verbaal heeft
rechercheur Laurens Luykx let ter l i jk het volgende geschreven (zie product ie 17):

1. Tussen 01/10/2009 en 11/1212009. Vereniging of samenkomst met het oog op zwendel in
verdovende middelen vanuit  de woning op het adres Paul Bel lefroidlaan nr:  '16, 3500 te
Hasselt ;

2.  Verbeek Erik,  inqeschreven te 3500 Hasselt ,  Torenplein 1 ,  bus 006 (wi jze van ident i f icat ie
afgeleid ui t  onderzoek door pol i t ie-geval ideerd)

3. Verdachten. VERBEEK Erik en BANJAC Branka:
4. Vaststel l ingen: VERBEEK zou, met medeweten van diens echtgenote BANJAC, een

druggebeuren runnen via het bui tenland en hiervoor vele ielefonische contacten onderhouden
met het bui tenland.

Daarin staat geschreven dat er tussen 0111012009 en 1111212009 op het adres Paul Bellefroidlaan nr:
16, 3500 te Hasselt  vereniging of samenkomst was met het oog op zwendel in verdovende
middelen:

-  W a a r o m i s h e t v o n n i s g e w e z e n o v e r d e p e r i o d e v a n a f  1 m a a r t 2 0 1 0 t o t 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 e n
niet vanaf 1 oktober 2009 tot heden, wat wettel i jk had gemoeten?

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

Daarin staat verder geschreven Verbeek Erik,  inqeschreven te 3500 Hasselt ,  Torenplein 1, bus 006
(wi jze van ident i f icat ie:  afgeleid ui t  onderzoek door pol i t ie-geval ideerd):

-  Waarom is het vonnis niet gewezen op Verbeek Erik,  ingeschreven te 3500 Hasselt ,
Torenplein 1, bus 006, wat wettel i lk had gemoeten? Dit  des te meer korpschef Phi l ip Pirard
van de HAZODI pol i t ie zi jn hierop betrekking hebbende PV: HA45.11.15911012013 bi jbr ief
d.d. 16/09/2013 nog heeft  verstuurd aan Verbeek Erik,  Torenplein 1, 6,  3500 te Hasselt  (z ie
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? Het was juist  z i j  d ie verhoord 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 Hasselt  woont en zi j  de voorzi t ter is van No Cancer
Foundat ion vzw, gevest igd in haar woning;

- Waarom staat in het vonnis geschreven dat VERBEEK Ërik staat ingeschreven te 34550
Pakrac (Kroat ie),  Seovacki Put 43, doch fei tel i jk verbl i jvende te 3500 Hasselt ,  Paul
Bel lefroidlaan '16? Dit  is nret de waarheid. De waarheid is:

r VERBEEK Erik heeft vanaÍ 0510712006 tot op heden zijn woon- en hoofdverblijfplaats
te Kroatië (Seovacki Put 43, 34550 Pakrac) en verblijft, als hij in België is, in de
volgende woningen: Paul Bel lefroidlaan nr:  16, 3500 te Hasselt ;  Hazendansweg 364,
3520 te Zonhoven en Dikke Linde 10,3640te Kinrooi(zie product ie 27).

Op 31 januari2014 schreef het Belang van Limburg (en andere kranten) hierover een art ikelvol
onwaaiheden, zonder hoor- en wederhoor te hebben toegepast, waartoe zij op grond van de "code

van Bordeaux" verpl icht z i jn.  Geert  Houben (de schri jver van het art ikel)  en lvo Van Den Kerkhoven
(hoofdredacteur van het Belang van Limburg) vertelden aan Ad van Rooi j  dat z i j  hun art tkel  wi lden
corr igeren overeenkomstig de waarheid als Ad van Rooi j  samen met Erik Verbeek en Vlaams Media
miniJter lngr id Lieten (gebuur van Ad van Rooi j )  daarover bi j  hen kwam praten. Bi1 br ief  d.d 3 Íebruari
2014 heeffAd van Rooi j  Ingr id Lieten daargemotiveerd om verzocht (zie product ie 43).  Vlaams
media minister Ingr id Lieten bl i j f t  daarop echter zwi jgen.

Bij het naar buitenkomen van de rechtbank te Hasselt op 27 februa ri 2014 werd door een fotograaf op
eén grote afstand met een telelens een foto van Erik Verbeek en Ad van Rooij genomen met de
bedoet ing daarover weer een eenzi jdig art ikel  te schri jven, waarin Erik Verbeek op valse gronden als
grote cr ióineel voor geheel Belgiê moet worden weggezet.  Wij  z i jn daarop direct naar het
Éoofdkantoor van hei Belang van Limburg gegaan met de vraag om een journal ist  te mogen spreken
waaraan wi j  ons weerwoord (zi jnde de br ief  d.d. 3 februari  2014 aan Vlaams Media minister Ingr id
Lieten) mogen afgeven en toelichten. De receptioniste belde daarover tot twee maal toe op en
vertelde on! dat hoofdredacteur lvo Van Den Kerkhoven persoonlijk naar beneden zou komen om ons
te woord te staan. Wij waren daar blij mee. Vervolgens zagen wij uit alle kantoren mensen komen en
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in groepsverband vertrekken, waarna lvo Van Den Kerkhoven met een tweede oersoon oo ons kwam
afgelopen en sommeerde dat wi j  het gebouw moesten ver laten met de mededel ing dat als wi j  niet  op
eigen 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 ie
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  2014 aan Vlaams Media Minister Ingr id Lieten als weerwoord.
Door tussenkomst van de twee gekomen pol i t iebeambten is dat keurig geregeld en voor een bewils
van afgi f te gezorgd.

Daarmee staat vast dat het Belang van Limburg vol ledig is gegi lzeld door Vlaams Media Minister
Ingr id 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 Vlaanderen.

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 ,  3500 Hasse l t ,
-  Tony Coonen, federaal secretar is De Voorzorg, Capucienenstraat 10 3500 Hasselt ;
-  Herman Reynders, voormal ig voorzi t ter De Voorzorg, Capucienenstraat '10 3500 Hasselt ;
-  Hi lde Claes, voorzi t ter van het pol i t iecol lege pol i t iezone HAZODI, Thonissenlaan 15. 3500

Hasselt;
-  Ingr id Lieten, voorzi t ter sp.a Limburg, Guffenslaan 106-108, 3500 Hasselt ;
-  Luykx Laurens, rechercheur,  pol i t iezone HAZODI, Thonissenlaan 15. 3500 Hasselt ,
-  Grosemans Roger,  gerechtel i jk commissaris,  Fgp Hasselt ,  GuÍfenslaan 18 3500 Hasselt ;
-  Kel leners Luc, gerechtel i jk commissaris,  Fgp Hasselt ,  Guffenslaan 18, 3500 Hasselt ;
-  Vercruysse Bruno, gerechtel i jk commissaris,  Fgp Hasselt ,  Guffenslaan '1 8 3500 Hasselt ;
-  Durwael Ann, subst i tuut procureur des konings, afd. Limburg, Parklaan 25 3500 Hasselt ;

in de periode vanaÍ 27 november 2000 tot op heden (14 jaar lang) meerdere valsheden in geschri f te
hebben gepleegd enlof 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 organisat ie wordt bedoeld iedere qestructureerde vereniqino van meer dan
twee personen die duurt  in de t i id,  met als oogmerk het in onderl inq overleg pleqen van
misdaden en wanbedri iven die strafbaar zi jn met gevangenisstraf van dr ie jaar of een
zwaardere straf,  om direct of  indirect vermogensvoordelen te verkr i jgen, ( . . . ) .  <W 2005-
08- '10/61 ,  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 die ui ts lui tend elk ander
rechtmatig oogmerk nastreeft, kan alszodanig niet beschouwd worden als een criminale
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 , lnwerk 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 misdri jven te verbergen of te vergemakkel i iken, 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 vijÍduizend euro of met een van die straffen
al leen, ook al  heeft  hi j  n iet  de bedoel ing een misdri j f  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 2005-08-10/61, 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 aft 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 [euro] tot  honderdduizend [euro] of  met een van die straffen al leen. <W 2000-
A6-26142, aÉ. 2, Inwerkingtreding :  01-01-2002>
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S 4. ledere leídend persoon van de cr iminele orqanisat ie wordt qestraft  met opslui t ing
van t ien iaar tot  v i i f t ien iaar en met qeldboete van duizend leurol  tot  tweehonderdduizend
[eurol  of  met een van die straffen al leen. <W 2000-06-26t42, art .  2,  Inwerkingtreding :  01-
01-2002>

Deze al  vanat2T 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 Durwael
gepleegde meerdere valsheden in geschri f t  en het vanaÍ27 november 2000 tot op heden (12 mei
2014), maar liefst '14 jaar bewust in stand houden ervan, heeft over die 141aar jegens mij Erik
Verbeek, mi jn echtgenote Banjac Branka, mi jn gezin, mi jn vader Mathieu Verbeek, No Cancer
Foundat ion vzw en Verimmoban NV mil joenen euro's aan schade veroorzaakt,  welke met de dag
groter wordt zolang deze al 14 laar lang voortdurende terroristische misdaad onder regie 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 Banjac Branka, mi ln gezin,
mi jn vader Mathieu Verbeek, No Cancer Foundat ion vzw en Verimmoban NV. In de art ikelen 463 t /m
467 Strafwetboek staat daarover letterlijk het volgende geschreven:

AFDELING I .  -  D IEFSTAL 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 zesentwintig [euro] tot
víjfhonderd [euro]. <W 2000-06 -26142, aÉ. 2, lnwerkingtreding : 01 -0í -2002>
(ln het geval bedoeld bi j  art ikel  461, 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 gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan
wel een l ichameli jk of  geestel i jk gebrek of onvolwaardigheid duidel i jk was of de dader
bekend was.<W 2011-11-26119, art. 38, 084; Inwerkingtreding :02-02-2012>

Art.  464. De gevangenisstraf is ten minste dr ie maanden, indien de dief een dienstbode of
een loondienaar is,  zel fs wanneer hi j  de diefstal  gepleegd heeft  ten nadele van andere
personen dan die welke hi j  diende, maar die zich bevonden hetzi j  in het huis van de
meester,  hetzi j  in het huis waar hi j  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 pêrsoon is die gewoonl i jk arbeid verr icht 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 overeenkomstig artikel 33 (...). <W 09-04-1930, art.
32>

Art. 466. Poging tot een van de diefstallen, in de vorige artikelen vermeld, wordt gestraÍt
met gevangenisstraf van acht dagen tot dr ie jaar en met geldboete van zesentwint ig
[euro] tot driehonderd [euro]. <W 2000-06-26142, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>

AÉ. 467. (Zie NOTA í onder TITEL) Diefstal  wordt qestraft  met (opslui t inq van vi i f  iaar tot
t ien iaar) :  <W 2003-01-23142, art .75,041; Inwerkingtreding :  13-03-2003>
lndien hi j  gepleegd wordt door middel van braak, inkl imming of valse sleutels;
Indien hi i  qepleeqd 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 oÍ een vals bevel van het openbaar gezag inroepen.

Op 25 februari  2010 heeft  voozit ter M. Bossuyt en gr i f f ier P.Y. Dut i l leux van het Grondwettel i jk 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 gebruik blijft voortduren
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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 Hof besl ist  dat een dergel i jk misdri j f  nooit  ver jaard (zie product ie 51);

Drt  is ook het geval met bovengenoemde door Thierry Bielen, Tony Coonen, Herman Reynders, Hi lde
Claes, Ingr id Lieten, Laurens Luykx, Roger Grosemans, Luc Kel leners, Bruno Vercruysse en Ann
Dunvael gepleegde meerdere valsheden in geschri f t ,  zolang de valsel i jke gegevens over mi jn
hoofdverbl i j fp laats in de computers van de pol i t iezone HAZODI en de federale pol i t ie Hasselt  niet  in
overeenstemming zi jn gebracht met mi jn gegevens in het Belgische r i jksregister.  Al  degenen die
gebruik maken van mijn valsel i jk gegevens in de computers van de pol i t iezone HAZODI en de
federale politie Hasselt waaronder:

-  al le Belgische en Europese Advocaten;
- al le Belgische en Europese Gerechtsdeurwaarders,
-  al le Belgische en Europese Notar issen;
-  a l le  Ra ln icnhe en  EuropeSe pOl i t iebeambten;
-  al le Belgische en Europese off ic ieren van just i t ie,  procureurs des koning 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;
- etc, etc.

maken gebruik van de onder verantwoordel i jkheid van burgemeester Hi lde Claes van Hasseit  bewust
ingebraóhte valsel i jke gegevens over mi jn hoofdverbl i j fp laats in de computers van de pol i t iezone

UÁZOO1 en de federale pol i t ie Hasselt .  Daarmee heeft  burgemeester Hi lde Claes van de gemeente

Hasselt  (België) van gefreel Europa een grote grensoverschri jdende cr iminele organisat ie gemaakt die

ou"t""niorétig artikél 1 94 Vm '197 Strafwetboek allemaal moeten worden gestraft met (opsluiting)

2003-01 13-03

Geheel Europa zou als gevolg van deze onder verantwoordel i jkheid van burgemeester Hi lde Claes

van Hasselt valselijk ingèOracnte persoonlijke gegevens in de computers van de politiezone HAZODI

en de federale pol i i ie Hàsselt  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
Grondwettelijke Hof in de zaak met rolnummei: 5464 op 25 oktober 2012 onherroepelijk arrest heeft
gewezen OaíOe hoofdverblijfplaats van Erik Verbeek Seovacki Put 43, 34550 Pakrac in Kroatië is (zie
product ie 52);

Aan dit door voorzitter M. Bossuyt van het Belgische Grondwettelijk Hof op 25 oklober 2012

uitgesproken onherroepelijke ariest in de zaak met rolnummer: 5464 heeft iedere inwoner van Europa

zicn 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 Belgiê afgelegde ambtseed grondwettel i jk verpl icht is om

vanaf het moment de pol i t iebeámbte, die di t  proces-verbaal heeft  opgemaakt en di t  is kenbaar
gemaakt aan Limburgs procureur des konings Guido Vermeiren, de heer Guido Vermeiren

lrondwettel i jk verpl icht is om de persoonl i jke gegevens van Erik Verbeek in de computers van de

óol 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
peróoonlijk óvereênkomstig artikel 194 Vm 197 Strafwetboek moet worden gestraft met (opsluitinq)

van t ien iaar tot  v i i f t ien iaar.

BIJBEHOREND P RODUCTIEOVERZICHT

1. Getuigschri f t  van woonst met histor iek adressen d.d.2310812013 opgesteld door gemacht igd

ambtenaar Francis Bielen van de gemeente Hasselt  (4 blz ' ) ;

2.  De op 04i09/2000 tussen Verbeek Erik,  Torenplein 1 bus 8 3500 Hasselt  gesloten

arbeidsovereenkomst met MITF voor onbepaalde t i jd;  loonbrieven van Verbeek Erik bi j  MITF

BVBA; individuele rekening met staat der bezoldigingen van het jaar 2000 van Verbeek Erik

bi j  MtTF BVBA; toonf iche jàar 2000 Verbeek Erik bi j  MITF BVBA; aÍgelegde verklar ing van

Swannet Herman, werkgever van Verbeek Erik bi j  Balkan Trading NV en MITF BVBA (4 blz.) ;

3.  Het door Guy pEETERS, net 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: DG10262092) met bijbehorend formulier "aanvraag tot verzaking

aan terugvordering van een ten onrechte ontvangen bedrag aan uitkeringen" van De Voorzorg
te Hasselt ,  namens deze ondertekend door Herman Reynders (voorzi t ter)  en Tony Coonen
(secretar is) (4 blz.) ;

5.  Pro-Just i t ia bevel tot  aanhouding d.d. 21 oktober 2004 van onderzoekrechter C CALEWAERT
van de rechtbank van Eerste aanleg te Brussel met bi jbehorend verhoorblad (6 blz.) ;

6.  Attest van Gevangenschap d.d. 21 oktober 2004 van Erik Verbeek (1 blz.) ;
7.  Navolgend PV Nr. :  155387/04 opgemaakt door VANDEPUT Wil ly en SAENEN Chris,  beiden

hoofdinspecteur,  bi j  de Federale Pol i t ie van hei Arrondissement Brussel (2blz.) ,
8 .  Besch ikk ing  d .d .26  ok tober2004 (Nr .  Not i t ie :  8R.27 F '1 .151859/03)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 bi jz i jn van gr i Í f rer Corbeels het hoger beroep van mijn advocaat Thierry Bielen
niet ontvankel i jk heben verklaard omdat hi j  het laatt i jd ig heeft  ingesteld en ondanks regelmatig
te zi jn opgeroepen niet is verschenen voor het Hof (3 blz.) ;

10. Br ief  d.d. 16 november 2004 van advocaat Thierry Bielen aan Erik Verbeek in de gevangenis
i .v.m. de geboorte van Luna (1 blz.) ,

11 .  Eesch 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. Br ief  d.d.21 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 '11 ,  1060
Brussel (1 blz.) ;

'13  Besch ikk ing  d .d .23  december2013 (Nr .  Not i t ie :  8R.27.F1.151859/03)van de  raadkamervan
de rechtbank van Êerste Aanleg te Brussel (3 blz.);

14. Vonnis d.d.0210312005 not.nr 80.96.221-01 van de correct ionele rechtbank Hasselt  (12blz.) ,
15. Vonnis d.d. 2310912008 parket:  Nr:  27.F1 .151859-03 van de rechtbank van Eerste Aanleg te

Brussel (19 blz.) ;
'16. Beroepsbeslui ten die advocaat Thierry Bielen heeft  ingebracht in het hoger beroep, met

nummer. AR 20'12lAG t143, bi j  het Arbeidshof te Gent met bi jbehorend door het Arbeidshof te
Gent ui tgesproken arrest d.d 27 februari2013 (11 blz.) ;

17 Het op 11 november 2009 door rechercheur Laurens Luykx (HAZODI) opgemaakte proces-
verbaal PV: HA60.11. 1 9356-09 (2 blz.) ;

18. Uit t reksel d.d. 20 september 2013 van bewoning van de woning Torenplein 1 bus 6 van
gemachtigd ambtenaar F. Bielen van de gemeente Hasselt  (1 blz.) ,

19. De door gerechtel i jk commissaris GROSEMANS ROGER bi j  akte op 14 december 2009
opgenomen navolgende PV N" 009165/2009 (3 blz.) ;

20. De door Luc Kel leners (Fgp. Hasselt)  bi jakte op 25 februari2010 opgemaakte navolgende PV
No 001532/2010 te laten opstel len (6 blz.) ;

21. Pro Just i t ia vordering d.d. 26 februari  2010 (ref:  HA 60.11.019356.09) van procureur des
konings Ann Durwael van Hasselt  (1 blz.)

22. BrieÍ d.d 19 maart 2010 van federaal secretaris Tony Coonen van De Voozorg te Hasselt aan
Erik Verbeek, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac in Kroatiè met de vermelding dat ziln
invaliditeitsuitkering vanaf I maart 2010 is gestopt. (3 blz.);

23. Brief d.d.27 maart 2010 van federaal secretaris Tony Coonen van De Voorzorg te Hasselt aan
Erik Verbeek, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac in Kroatiè met de vermelding dat binnen 30 dagen
36.485,04 euro aan teveel verkregen invaliditeitsuitkering moet worden terugbetaald. (5 blz.);

24. Br ieÍ  d.d.21juni 2010 van Federaal Secretar is Tony Coonen van De Voorzorg te Hasselt  aan
advocaat Eva Bral ,  Henleykaai 3R, 9000 Gent,  mat als opdracht zi jn belangen te behart igen
en een tegenvordering in te stel len voor het verschuldigde bedrag van 36.485,04 euro aan
Erik Verbeek (1 blz.) ;
BrieÍ d d. 2 december 2011 van Federaal Secretaris Tony Coonen van De Voorzorg te Hasselt
aan Erik Verbeek, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac in Kroatië met de vermelding dat hij een
medisch verslag heeft ontvangen van de Kroatische bevoegde instanties (1 blz.);
Medische onderzoekverslag d.d. 08/08/2011 om 9 30u over de inval idi tei t  van Ertk Verbeek
opgesteld door de Kroatrsche dr.  SC Mart ina Sunic-Omejc, als ook de vertal ing in het
Nederlands (6 blz.) ;
Brief d.d. 22 november 2012 (referte: 20'11/PGtu000993 en 20121KC401000 088) van
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subst i tuut procureur-generaal Alexandra Van Kelst  van het parket bi j  het Hof van Beroep
Antwerpen aan Verbeek Erik,  Torenplein '1,  bus 6, 3500 Hasselt  (3 blz.) ;

28. Br ief  d d.22 november 20'12 (kenmerk: 2011/PGA/993, 20121KC40188) (rolnummer:
2U2IG|101) van gr i f f ier B. De Crom van het Hof van beroep te Antwerpen aan Verbeek Erik,
Paul Bel lefroidlaan 16, 3500 te Hasselt  ( í  blz.) ;

29. Het op 31 mei 2011 onder voorzi t terschap van raadsheer I  Mennes in de zaak met de
nummers: 2011lFRl182 en '1 '1|PGAJ993 en 111KC211150 en Art .61 quarter SV ui tgesproken
arrest door het Hof van beroep te Antwerpen (6 blz.) ;

30 .  Br ie f  d .d .7december2013(doss ie rnr  21110)  (Not i t ienr . :  HA60 11.19356/09)vangr i f f ie rH
Wil lems van de Raadkamer van de rechtbank van Ëerste Aanleg te Hassel i  aan Verbeek
Erik,  Paul Bel lefroidlaan 16, 3500 te Hasselt  (1 blz.) ;

31. De op 22 augustus 2013 door Berto Cleuren, inspecteurvan de pol i t re HAZODI, van Erik
Verbeek opgemaakte proces-verbaal PV nr:  HA.25.11.01 15663/2013 op het adres Torenplein
l , b u s 6 , 3 5 0 0 H a s s e l t a l s g e t u i g e v a n d e s l a c h t o f f e r s A . M . L  v a n R o o i j  e n J . E . M . v a n R o o i j
van Nunen op hun hooÍdverbl i j fp laats in Zonhoven met bi jbehorende onderl iggende proces-

verba len  van A.M.L .  van  Roo i jen  J .E .M.  van Roo i jonder  PV nr :  HA.25.L '1 .01 '15663/2013 op
het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven met bijbehorende foto (30 blz.);

32. De door gerechtsdeurwaarder Jan Beelen onder anonieme pol i t iedwang op 20 augustus 20'13
( re f  dos  A25049-13)aan A M.L .  van  Roo i jen  J .E .M.  van Nunen va lse l i j k  u i tgere ik te
betekening -akte van afgifte in opdracht van de SNS-Bank (Staat der Nederlanden) (12 blz.);

33. Onze br ief  d d. 22 apri l2013 aan de Verenigde Naties in België t .a.v.  Voorzi t ter Frank Maes,

als ook onze br ief  d.d. 22 aprl l2013 daarover aan het Belgische Grondwettel i jk Hof t  a.v.
Voorzi t ter R. Henneuse (F) en M. Bossuyt (N) (12 blz.) ;

34. Onze br ief  d d. 29 apri l  2013 daarover met ontvangstbevest iging aan koning Albert  l l  van

Belgiè, aan Belgisch Premier El io Di Rupo en aan voorzi tster Sabine de Bethune van de
Belgische senaat (10 blz.) ;

35. De op 8 mei 2014 door Inspecteur Peter Wir ix,  van de pol i t ie Zonhoven opgemaakte proces-

verbaal PV nr. :  HA.25.11.008098i2014 van A M.L. van Rooi jop zi jn hoofdverbl i j fp laats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (14 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 x , v a n d e p o l i t i e Z o n h 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.25.11 .008 '109/2014 van J .E .M van Roo i j  van  Nunen op  haar

hoofdverbl i j fp laats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (14 bl f ' ) ;
37 .  De op  22  augustus  2013 doorA.M.L .  van  Roo i jen  J .E .M.  van Nunen,  Hazendansweg 364

3520 Zonhoven, ingediende klacht tegen de twee op foto zichtbare anonieme pol i t ie agenten

bi j  korpschef Phi l ip Pirard (Hazodi)  (4 blz.) ;
38. De bevest igingsbrief  d.d. 13t}gt2}13 daarop van korpschef Phi l 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 .015677t2013 d.d. 23/08/2013 is opgestetd en is overgemaakt

aan het Parket van de Procureur des konings te Hasselt  (1 blz ' ) ;
3g. De op 22 augustus 2013 door Erik Verbeek, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac te Kroatiè,

ingediende klacht tegen de op 11 november 2009 door rechercheur Laurens Luykx (HAZODI)

vatsel i jk opgemaakte proces-verbaal PV: HA6011.19356-09 bi j  korpschef Phi l ip Pirard

(Hazod i )  (10  b lz . ) ;
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-verbaal

met  nummer  HA.45.11 .15910/2013 d .d .27108120 ' ,13  is  opges te ld  (1  b lz . ) ;
4 1 .  D e o p 2 g a u g u s t u s 2 0 ' l 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 4 3 , 3 4 5 5 0 P a k r a c t e K r o a t i ê ,

ingediende klacht tegen gerechtsdeuruvaarder Jan Beelen bij Syndicus-Voorzitter Leo

Dáenen, welke tot  o[  Oe Oag van vandaag nog niet in behandel 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 006367/20 '13  onder  no t i t ienummer :  HA.41.F1.006310/2013,  aangevu ld  met
proces-verbaal PV 00637512013 onder hetzel fde not i t ienummer. HA.41.F1 006310/2013'

waarbi j  de laptob van Verbeek Erik in beslag is genomen (6 blz ' ) ;
4 3 .  B r i e f  d . d . 3 f e b r u a r i 2 O 1 4  v a n A d v a n R o o r j a a n m i n i s t e r l n g r l d L i e t e n ( 8 b l z ' ) '
44. Br ief  d.d, 25 februari  2014 van subst i tuut procureur des konings Ann Durwael aan

Arbeidsauditeur mevr. C. Wouters van de Arbeidsrechtbank te Hasselt in de zaak met referte:

A . R . 2 1 3 1 2 7 5 7  ( 1  b l z ' ) ;

rg./

2 3



46

47

48

Blz .  1  en  b lz  74  u i tde  b i j  b r ie f  d .d  5  jun i2012 doorA.M L .  van  Roo i j ,  he t  Eco log isch  Kennts
Centrum 8.V.,  Er ik Verbeek en No Cancer Foundat ion vzw bi j  de federaal procureur 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 . ) ;
Br ie f  d .d .24  ju l i2012 ( re fe r te :  FD30.99.15-12 LP-mv)van mag is t raa tL ieve  Pe l lenswaar rn
onze strafklacht d.d. 5 juni2012 schri f tel i jk wordt bevest igd met de vermelding dat die is
overgemaakt aan het parket van de procureur des Konings te Hasselt  (1 blz.) ,
Het op 6 december 2012 door gerechtel i jk commissaris Bruno VERCRUYSSE opgemaakte
navolgende proces-verbaal PV 00796112012 in de zaak met referte: FD30.99.15- '121P-mv van

het federaal parket te Berussel (21 blz ') ;
Aangetekende br ie f  d .d .  '15  apr i l2014 (doss ie rnr . :  568 i13) (Not i t ienr :  HA 21.99 .2 '13113)d ie  de

raadlkamer heeft  laten ui tgaan aan Adrianus VAN ROOIJ, ' t  Achterom nr.  9A, 5491 XD Sint-

Oedenrode, Nederland, waarbi jA.M L. van Rooi jwordt opgeroepen om op vr i jdag 16 met

2014le 09.00 uur te verschi jnen voor de raadkamer in het gerechtsgebouw, lokaal 02.006

zaal9 (2 blz.)',
49. De bi l  aangetekende br ief  d.d. 26 januari  2014 door Erik Verbeek, Seovacki Put 43, 34550

pakrac te Kroatie, ingediende klacht tegen Jan Beelen neergelegd brj Syndicus-Voorzitter Leo

Daenen (9 blz.) ;
50. Het op 27 februa ri 2014 door rechter mevr. A. Trekels van de Correctionele Rechtbank van

Hasselt  onder parketnr. :  HA60 11.19356-09 ui tgesproken arrest (7 blz.) ;

S . l .  Hetop25februar i2Ol2u i tgesprokenar res tvanhetGrondwet te l i j kHof  indezaakmet
rolnummer: 4676 (15 blz ') ;

52. Het op 25 oktoberZOtZ uitg".proken arrest van het Grondwettelijk Hof 9an Eri.k Verbeek,

Seovacki put 43, 34550 PaÈrac te Kroatrë rn 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 werkeide 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 stellen en

over de rJchten die hiermee gepaard gaan. lk verklaar mij benadeelde persoon

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

lk neem er kennis van dat ik kosteloos een kopie van mijn verhoor kan verkr i . ;gen

lk wens hier gebruik van te maken. lk ontvang hierbi j  mi jn kople
Op mijn vraag, hebt u mi jn verklar ing voorgelezen
lk wens er niets aan toe te voegen of te ren

Erik Verbeek
Vanaf 3'1 oktober 2006 ingeschreven en wonende op zi jn
Seovacki Put 43 34550 Pakrac in Kroatiê.

hoofdverblijfPlaats

o
24
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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, 29.08e0l4, voor ons is
verschenen :

I.VERBEEK Erik Chris Mathieun vanaf lT.oktober 2005 afgeschreven naar het
buiteland/Kroatië en vanaf 31.10.2006 ingeschreven en wonende op zijn
hoofdverblijfplaats Seovacki Put 43, 34550 Pakrac in Kroatië, geboren op
28.11.1969 te Bree.;

2.NO CANCER FOUNDATION VZW, met ondernemersnummer 0826.979.240,
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 l1 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 18 te

3500 Hasselt
7. Vercruysse Bruno, gerechtelijk commissaris, Fgp Hasselt, Guffenslaan l8 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, ,a)
, / /

/ U  A
| /t -

K. GRUYTERS L--r ("-
l '  I

/
L



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 @

Kroatrè: 29 augustus 2014

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

Geachte Ondezoeksrechter

j. Verbeek Erik Chris Mathieu, vanaf 17 oktober 2005 afgeschreven naar het buitenland/Kroatië en

vanaf 31 oktober 2006 ingeschreven en wonende op zijn hoofdverbhjfplaats Seovacki Put 43,

34550 Pakrac in Kroatië;
Z. No Cancer Foundation vzw, mef ondernemersnummer: 0826.979.240,gevesti9d op Paul

Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt met als penningmeester Verbeek Ertk, vanaf 31 oktober 2006

wonende op zijn hoofdverblijfplaats Seovacki Put 43, 34550 Pakrac (zie blilaqe);

Wensen bij deze strafldacht 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 .
2 .

Thierry Bielen, Guffenslaan 11, 3500 Hasselt ,
Tóny Coonen, federaal secretaris De Voozorg, Capucienenstraat 1.0 3500 Hasselt;

3 , (
l  1 9 l  l J ( l

Hilde Claes, voorzitter van nét politiecollege politiezóne HAZODI, Thonissenlaan 15 3500

\>- s, llXïielleerr, veoeitter sp'a tirrruurg; eËfterïdaan l'o+10s; 3s00llasseltl

-Y q s líyrx laurens, rechercheur, politieione HMoDt, Thonissenlaan 15. 3500 Hasselt;
( í-f. Grosemans Roger, gerechtelijk commissaris Fgp Haslelt, Guffenslaan 18, 3500 Hasselt

7 rf xàÍánór" rrc ier"ór'tet'Jkcommissaris, FgpHasselt, Guffenslaan 18, 3500 Hasselt;

|,r v.r"ruysse AJ;-gàrÀJntelijk commissaris, rgp lr::"'., Guffenslaan 18, 3s00 Hasselt:
, tg, gurwaet *nn; suÈsti-tuut preetreur des kenings; afd' Eimburg; Parl(laan ?5 3500 | lasselt,

Wegens het plegen van de volgende misdrijven:

- Valsheid in autenthieke en openbare qeschrite4: art. '194, 195, 196 en 197 Strafwetboek;
- Oeetnanre aa@isatie: art._32.4bis.en 324ter Strafwetboek;

' 463, 464'.465' 466 en 467 Strafwetboek;
- ffita e'o.t: aft'Z{3strafwetboek;

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

Feiteliike onderbouwins:

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

bij VANDEÈUT Bert, SWFNNEN John beiden inspecteur van de Lokale Politie Tongeren-Herstappe

iJgen novengenoemde f P"t.on"n handelend vanuit genoemde (voormalige) functies inzake

domiciliefrauOe, vatsnàio{n'auirrentieke en openbare geschriften, deelname aan een criminele

organisatie, diefstal.oq|1g"*"ld of bedreigingen en knevelarij een strafklacht ingediend

^  ty '



Deze Strafklacht heb ik op 13 mei2014 neergelegd bijde Lokale Politie Tongeren-Herstappe in Tongeren
omdat de Lokale Politie van Hasselt, politiezone HAZODI dat niet wilde doen, vanwege aanwezige
collega politiebeambten in de strafklacht. lk ben doorverwezen naar de Lokale Politie Tongeren, die op
een keurige wi jze op 13 mei 2014 genoemde PV nr. :  TG.25.L1.002036/2014 hebben opgemaakt.

Op dinsdag 26 augustus 2014 ben ik in het brlzijn van mijn juridisch adviseur A.M.L. van Rooij, wonende
aan de Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven, naar het parket van Hasselt geweest en heb daar
gevraagd hoe de stand van zaken is m.b.t mijn strafklacht d.d. 13 mei 2014. Betreffende jurist van het
parket Éasselt keek in de computer en moest conclilderen dat het PV nr.: TG.25.11.002036/2014 daarin
niet stond vermeld en bij het parket niet bekend is. Om die reden zijn wij dezelfde dag nog naar het
parket van Tongeren gegaan en hebben daar dezelfde vraag gesteld. Betreffende beambte van het
Parket Tongeren keek in de computer en moest concluderen dat het PV nr.: TG.25.L1 .00203612014
dáarin 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 neergelegd bij de griffie van de
correctionele rechtbank Limburg, afdeling Hasseltof Tongeren. Gezien de inhoud van mijn straÍklacht is
dat zeer ernstig te noemen, wat bij mij en degenen van mijn familie die daarmee een betrokkenheid
hebben veel extra schade heeft veroozaakt.

Voor de inhoud van mijn strafklacht met burgerlijke partijstelling verwijs ik u naar de inhoud van mijn
verklaring bestaande uit 24 pagina's en 367 pagina's bestaande uit 52 producties, welke onlosmakelijk
zi t ten veibonden aan de op 13 mei2014 opgemaakte PV nr. :TG.25.11.002036/2014 (blauwefarde 1).

Aanvul lend op die inhoud vindt u de door VERBEEK Erik en No Cancer Foundat ion vzw op 13 augustus
2014 bij het schepencollege van Houthalen-Helchteren neergelegde bezwaren d.d. 12 augustus 2014 op
de op 9 mei 20'14 door de Vlaamse Regering goedgekeurde voorlopige vaststelling ontwerp en
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Closing the Circle. Bijbehorende stukken en producties kunt u lezen
op internet in de volgende link:

http://www.mstsnl.neUekc/pdf/í 2-auqustus-2014-bezwaarschrift-met-links-close-the-circle-
remostort-aa n -vlaamse-req erlnq. pdf

Dit bezwaarschrift d.d. 12 augustus 2014 bestaat uit 157 pagina's met de volgende stukken:
1 . (Stuk I achter tab 1) Onze sommatiebrief d.d. 8 augustus 2014 aan advocaat mr. R L. Ubels

van Van Benthem & Keulen NV te Utrecht inzake sNS Bank NV (180 blz.).
2. (Stuk 2 achter tab 2) Verzoekschrift d.d. 23 juli 2014 aan burgemeester en schepenen van

Hasselt met bijbehorend 23-tal producties (109 blz.).
3. (Stuk 3 achtei tab l) Machtiging van bovengenoemde acht rechtspersonen aan het Ecologisch

Kennis Centrum B.V. (1 blz.) .
(blauwe farde 2).

Stuk 2 achter tab 2 betreft het verzoekschrift d.d. 23 juli 2014 van VERBEEK Erik en No Cancer
Foundat ion vzw (18 pagina's)met bi jbehorend 23-talstukken (91 pagina's)aan het schepencol lege van
Hasselt met het vezoek tot het nemen van een besluit waarin wordt beslist:

1. dat de.hoofdverbtiifplaats qeqevens van Verbeek Erik (cliênt) in de computers van de lokale

@HÀ2ootendeFedera |ePo| i t ieGDAHasse| t inovereens temmtng
worden gebracht met de correcte gegevens uit het bevolkingsregister van de gemeente Hasselt
en het Belgische Rijksregister;

2. dat alle schade (financieel, materieel en immaterieel) die is aangericht bij:
. Verbeek Erik, wonende in Kroatië, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac;
. @-EIa-L6g, wonende in België, Paul Bellefroidlaan nr: '16, 3500 te Hasselt;
. @ , g e V e s t i g d i n B e | g i ë . P a u | B e l | e f r o i d | a a n 1 6 , 3 5 0 0

te Hasselt;
. VERIMMOBAN NV, gevestigd in België, Dikke Linde 10, 3640 Ophoven;

vanaÍ l oftoUer ZOOS tot op heden (23 juli 2014) zal worden vergoed door de gemeente Hasselt
als publiekrechtelijke rechtspersoon.

@



Ondanks mijn nadrukkelijk vezoek om daarop vóór uiterliik 16 auqustus 2014 een beslissing te hebben
genomen, is dat nog steeds niet gebeurd wat de knevelarij (afpersen geld e.d.) vanuit het schepencollege
van Hasselt jegens mij en de daaraan onlosmakelijk verbonden rechtspersonen Banjac Branka, wonende
in België, Paul Beltefroidlaan nr: 16, 3500 te Hasselt, No Cancer Foundation vwz, gevestigd in België,
Paul Bel lefroidlaan 16,3500enVER|MMOBAN NV, gevest igd in Belgie, Dikke Linde 10,3640Ophoven
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, waarbtj
van onze zijde kan worden gerekend op volledige medewerking om te komen tot een zo goed mogelijk
strafrechtelijk onderzoek.

VERBEEK Erik
Seovacki Put 43,
34550 Pakrac (Kroatië)

NO CANCER FOUNDATION vzw
Paul Bellefroidlaan 16,
3500 Hasselt

Hoogachtend;

o
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$UïH'Sï*Ë4$rtli'j*T

Rep.: 3; s

Het jaar tweeduizend veertien. 5 maart-

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

VERBEF{ Erik. Chris, Mathieu, arbeider, geboren te Bree op 28 november 19d9, wonende
te 34550 Palvac (Kroatië), Seovacki put 43, Belg.;

handelende in de hoedanigheid van BEKLAAGDE

V/elke verschijner ons in het Nederlands verklaard heeft BEROEP in te stellen tegen al de
schikkingen van het VONNIS uitgesproken op 27.02.2014 door de rechtbank van dàze zetel,
16de kamer, rechtdoende in correctionele zaken, inzake griffienr. 3l2lt4

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

VERBEEK E.

Opstelrecht van 35
Reg, O.R.

euro geheven in debet de 05/03/2014
R.D
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nep.: 3 ] 5

Hetjaar tweeduizend veertien, 7 maart

À$r$il r-t ** I f

Ter grifhe der rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende te Hasseit, voor ons,

I. MOESEN, grifÍier, zijn verschenen:

VERJ}EFK,ET|k, Chris, Mathieu, arbeider, geboren te Bree op 28 november 1969, wonende

te 34550 Pakrac (Kroatie), Seovacki put 43, Belg.

BANJAC, B,fanka, geboren te Pakrac op 22.06-1975, wonende te 3500 Hasselt, Paul

Belleftoidlaan 16, Belg

namens:

VZW Np gANgItR FOVNPATIO"N, met ondememingsnummer 0826,979.240, met zetel

te 3500 Hasselt, Paul Bellefroidlaan, 16'

handelende in de hoedanigheid van BEKLAAGPE

'ffelke verschijners ons in het Nederlands verklaard hebben BEROEP in te stellen tegen al de

schikkingen van het ypl$Nls uitgesproken op 27.0L.201! door de rechtbank van deze zeteÍ,

16de karier. rechtdoónde in corectionele zaken, inzake grifÍienr' 332114

l

Waarvanakte, na

\
r')>

íx,\-

E. VERBEEK; Penningmeester

.{ , \ , ,  À / l
.:'- l-::=:r'-t'-.''j:::-1 -!. J : U -.---' "--'

Opstelrecht van 35 euro geheven in debet de 07 /03/2014

Reg. O.R. I !; R.D

voorlezing, getekend door de verschijners en ons, griffier.

/) r:7
(/r,/l(2t2"/ {-'-1-
\ .... 

.':. -r.í1,

B. BANJAC - Vocírzitter
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Nr. Teruggezonden aan de

PROCUREUR-GENERAAL
bij het Hof van Betoep te AíïtweÍpen

Parket bij het Hof van
Waalse Kaai 354,

beroep te Antwerpen
2000 Antwêrpen

Toegezonden aan rnevrouw / mijnheer

Courboin Georges
Gerechbdeurwaarder
Broederminstraat, 40
2018 AntwerPen 2

VooltetekenÍng,

{Stwerpen; 23 april 20{4,
--- Voor de Procureur-generaal'

/' De Advocaat-generaal. /

Holsters Luc.

2de BUREAU-

DossrERNR.: 20Ll tP G N A00 993

BELANGRIJKE BERICHTEN

lJ doet ar goed aan om dezo dagstelting onverwíild

te àverhondigen aan w advocaat'

Ats hot een zaak betra? dia uw verzekeraar

atanletan$, doet tJ ar goad aan hem onverwÍjld in te

tinitin óox ats lJ ln het goval verksott dat U van

Áintstiisana zou kunnen geniaten (oventuoel via

tw famílialo polis), doat U or goed oat uw

vsrzckeftar onverwiild ln ta lichten'

De veroordeelden tot gevangenisstral dle. een

íeaoeiscn rn om ge n ecJê indie non, rnoaten' binne n

aí iee'Aien dagen nd de deflnitisv+ varoordelíng'

áÁi nái i"rta net Dowiis euan laveren hetzii door

Ààuileosins van hot vezoakschrift telf' hetzii dool'aá- 
Àíitrians vên hot onvangstbewiis van dit

veftoeksohtifr.

lndien Ll meent aanspnak te kunnen maken op'iastaloze 
rechtspleging, diont U zich onvaNtii[d te

irítrln tot het Íiuriau wor duidische Eilstand' Ott

ei*t, it gevesligd in heÍ gercchtsgabouw te 2000

Á;;tu;,p";, Boítvar1taats 20 Óus 15 (tet''iiz,àtí.iz.eoS. 
HeI Bursau voor Jurldische Biistand

áàiiunst atta rechtzoêRendan TondeÍ ondoÊchaid

àka wírxlag tussen 10.30 en 12'30 uur en lussan

1A.áo tn {a.00 uur'.Tlldons de maanden ilili en

augustus atloen op dinsdag en dondetdag'

"Wanneer de strafuorderÍng in 'hoge( beíoep

"áriiÀio 
wordt gemaaí 'voor de conaclione.le

rechtba-ni of het hoÍ vsn baroep wordt hel uerzoeK

in rechtsbijsland voor da afgifre van aÍschdften van

sluí*en uit-het Ao.ssteI op strafíe van veNal' blnnon
"":;;:;-d"A;;-;; * lemaríií van hogar. baryeq

ínJ"a"io. lnclnn hoger beroap wotlt ingesteld door

hít opanoaar mínlsteie of door do buryerlíika pana''táÀáEi 
att de bektaagde hoget'beroêp hêoft

7io"iitw, wodt hot vanoek om rachtsblistand op'"íini 
,"n verval binnan acht dagen na de

d agv a ardi ng i ng edi e nd. " i
I

_l

PFo Ju$ïlïlA
l

De Procureur-generaal bii het Hof van beroep.te Antwerpen.l
bevee|taanefkedaartoebevoegdeggrejhtsdourwaarde[of |
agentte dagvaardon om te verschiinen op 

I
^ r - - r ^ - l r x  í o  a a n í a m t - a t D l l l Á  |donderdag 18 sePtember 2014

te 15:00 uurvóÓr genoemd Hof, 13e kamer (zaaÍ B) zetelende

in correctionele zaken, Waalse Kaai 354' Antwerpen om e['zln

I haar thun verueermiddeien voor te dragen ên te horen
beslissen over het hoger beroep ingesteld tegen een vonnis der
correctionele rechtbank te Hasselt van 27 'A2'2014"

Verbeek Erik
Geboren te Bree, oP 28/11/1969
Adres : Seovacki Put, 43'34550 Pakrac (Kroatiê)

S t?Í ' r t l

Gedaan oP llgt-Parket generaalrop 23 apríl 2014,
Voor dé Procureur)generaal,

/' DeAdvocaat-geyráal'\ * _ -  ' * - " 7
Holsters Luc.

KAFT NR: 2014NJ111000 351
Pagina 1/2



COURBOIN Georges COURBOIN  Domin ique
Gerechtsdeurwaarders

COLEX BVBA
Broederrninstreat, 40 - 2018 ANT\ryERPEN

Er worden geen inlichlingen verstrekt per telefoon
Dil is geen uitnodiqing tot

AFSCHRIFT
Refer te:5575-14/VV

H ruiltil llllil il|il | | lt llil lllllil I lllll ll lll llil | lllil | llr ll | | | | ltl
s57t14_14474433_73

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

FIet jaar tweeduizetd veertien, op

Op verzoek van de PRQKUBEUB - GENE-BAAL bij het tlof van Beroep te ANTWERPEN, woonplaats kiezende
op zijn patket.

1k ondergetekende
Georges COURBOIN, Cerechtsdeurwaardef te 2018 ANTWERPEN, Broedern:instraat, 40

Heb dagvaarding gegeven aan :

Mijnheer VERBEEK Erik, geboren te BREE o1t 28/11/1969, wonende te HR-34550 PAKRAC KROATIE
EEPUBLIEK), Seovacki put, 43,

Aangezien gedaagde gedomicilleerd is in Kr-oatië en aangezien mij vld geadrosseerde geen woon', verblijf- of gekozen woonplaats
in België bekend is, zo heb ik ondergetekende en meergemelde getêchtsdeuMaarder, blj toepassing van artikel 40 v/h Belgisch
Gerecht€liik Wetboek, een kopie van ondeilavig explool, alsmsd€ het stuk edn vermeld, onder ter post eangetekende omslag,
vêrgezóld van een antwooÍdkaart, verzonden fiaar het adros v/d betrokken6, mijn exploot doende op hêt postkantooí teAntwerpen,

Het ontvangstbêwijs van deza aángÊtekende zending hêb ik a/h origineel van ondeÍhavig exploot gehecht.

oRlr 24,77
ot r Íc*  ?  1?

AR* ..!.:1!.
T/EBTW 34,35
*BT-\NZ!o/o 7,2L
T/8TWi 41,56

ART3B

T/EBTW 34,35
+FlTWZLo/o 7,21
T/BÏWI 41,56

orn te verschijnen voor het Hof van Ret'oep te ANTWERPEN, Waalse Kaai 35A, l3e Kamer, Zaal B, op het adres
zoals opgegeven in de aangehechte vordering, op gchnien sQptcmbgÍ ?0J 4 onr I 5 uttr

onr er zijrlbaar/trun verdediging voor te dragen en op de conciusie van het Openbaar MinisL'erie, het vonnis te horen
uilspreken,

WÁARYAN AKTE : - Datum als boven'
Kosten : 4l,56 EUR.

BELANCRÍJK

ccn rorrwbhd "U bcDt gcdsagd" al o!"rhandigeo ln dit vourvbhd al u hit mtwwd vindcn op cnkele wagcn dic rr zich zou lnnncn stellqn

De gedaagdcn lvord€tr rlngctid€n zo zij ccn adrocrrt hrbbcn gcraadplmgd of vootncncns zijn cen advmaet te raadplegro, ziclt on!ÈÍ\u;ld tot dczc rmdrman
rc rvcndcn of a dj wckcrd Íjn en zo de zaak de rtscketaar kan aalbclangen, duê luÍÍê onniddcllijl'tc rtnviltigen.

Dc bcheEigc bcklargdc die dc bijírnd yon ccn ail]blllÉla? oengertoldc advocul rvcnrt tc wrkÍijgco, dicol len minite dric dngrn roor dc dag van dr

t€rcchlzitting d.ie bijsrand gclvrfclitk aan lc ra8e0 aan dc voor.ittcr ran ric hicrborsr rtnncldc poliliereclÍbad.i die zijn rrrzmkrlvifl r3n de *cnlachlr8dc
\ !nbet l tuca t rvoorcongn l tc t r ' ccnvcrdcd ig ingze ldoor3 lu Ís r :dooÍ tcdqcn l |ndÊze lao(s tcza l lEn tee t \ \€ íded ige ÍNordc i laangcwczcn(a Í t  lE4b isv í rhc t
Wctboek csD StratvordÍing). Aan zijn Erroaksclrrift dimt bcklaagdc de béscheidÉtr tóc Ie vft8rn, opgesomd ín 0Í1. ó?6 tlo hll GcÍtchleljjk Wctb*k. Dezc
bqtchcrdcn zÍllcD hÊm verrchaÍl rvordcn door dc politiccoortnissaris van zijn wonplrars ol, indrcn cÍ gco politiccommrnraris is, doot dc burgcqesÍc. f)e

bchocftigc bckloagrlc za) tercns owrccukornrtig rn. ó74bis vtÍ h€l GcÍcchlcliik Wcrbock ëcn wzrck .rnt rechtsbur(and rcor de afgiflu ran slr*keu rir hsl

strafdos:icr krmoen indiencn, cn dil op slÍaÍÍc \1n vcnnl, binncn dc acht dagcn na dc dagvaarding. Dit vcnck dicnt ondertclicrd tc *ordcn doot cle r.crzoek.r
ofdrcr zijl adrmoat cn Ír griÍïic van dc polltierochtbnnl ncrgclcgd, dnn *tl bij ter post aangotckËndq bricftcgcsltrurd.

v/ordt er rsnockschnft orn 3cnndc ingedicnd, dar krn dc tcnuitvoalcgging van vcmrdelingen lol cen loolUgcvangcnisímf vrn rtrirrds dan 2€e rnaandcn

rvoÍdcn gèsctlo$Í, zo dit veizoclischri0 binncn vijílicn dagen na hct dcfinitief wordtn van <lc uilspraak uordt ingczondca cn de vcroordecldc in rrijhcid is. I{ct
ptrkct krn cchrcr dc sirof ttceds doen uitvoEÍcn. Wrt dc gcldboclcn be(rcfi, wordt de tenuitvorlcgging \En de \trooÍdiling, rvanne$ dczc op tcgenspnak $erd

ler*caan, binnen [t\,e tnsmd n! de bctekcning. Hct rczockrchrift zclf of hcl onlean8Íthcrvts r]an, moet tan lEt parkcl rvorden o|crgclcgd 6flËchÍtlostcn

ó sclradcrtrgocdirgcn kunnen nict bij gcradermatrcgcl ku]tgcstholdcn rrordcn.

De;riíIic r-an dc grlhierelrbnnk is aoorhe( publiek losÊÊnkêlili nllc rrtrldrgcn vao 08.10 s r0l 12.J0 u q rar l-].]0 r tot 16 00 u.

7.

3,



20 I 4-05-05

Geadresseerde : (ref. : S575-l 4 / VV)
Datum verschijning :

Mijnheer VERBI,EK Erik

Seovacki put,43

HR-345S0 PÁKRAC \ KROATTE (REPUBLIEK)
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FEDERALË CERECHTETIJKE POLITIE HASSELT. 3944 Bijlage 1 aan PV oo27ozl?ot,:
(T) 077128 7 2 30 - (F) 07:-.128 72 29

Cuffenslaan 1B . 00 Hasselt

VERHOOR
Op donderda g07 'o4-2ot t  om 09u02,

Wii ,  Op DE LOCHTJOSEPH, Cerechtel i jk Commissaris.  Off ic ier van CerechtÊJi jke Pol i t ie,
verhoren,

Naam,  Voornaam :
Ceboren te /  op
Nationa l i te i t :
Ceslacht /  Burg. st
Beroep :
Werkelt jke
verbl i j fp laats :

Verbeek Erik Chris Mathieu
Bree /  2B-L1-1969
België
Manne l i j k  /  Cehuwd
Arbeider{ster) {Loontr.)

t .

\  : , , .

3 5OO Hasselt  (België) Paul Bel leíroidlaan, t6

lk wens mij u it te d rukken in het Nederlandl,en inaa k'fprmeel de keuze va n deze taa I voor de

verdere reéhtspleging ,... ,i,r

mededeling, n..t ï.kt'uitt*nnis van clat :
. ik het recht hàb te zwijgen en te weigeren de vragen te beantwoorden die mij gesteld
worden,
* ik kan vragen dat al le vragen die aan mij  worden gesteld en al le antwoorden die ik geeí

worden gertoteerd in de gebruikte bewoordingen;
.  ik kan u-rug*n dat bepaalde opsporingsh4ndel ing wordt verr icht of  een bepaald verhoor wordt

afgenomen;
'  r i i 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 utug.n en - indien ik ondér aanhoudingsbevel zou geplaatst.worden - ik de

mogel i jkheid Ëeb om een sa menvattend verhoor te vragen conform.art ikel  zz l id 3 van de wet

bet ief fende de voorlopige hechtenis,  z i jnde een verhoor door de onderzoeksrechter dat door

mijn raadsman kan bi jgevioond worden.

Mi jn  verhoor  vangt  nu  aan om 09.15  uur ,
U Éebt mi j  kennis-gegeven van rrw hoedanigheid en mi j  lezing en inzage Segeven van de

beschikkiÀg tot huiszoekinB waarvan u drager bent
ï i jdens deluiszoekingtre# u navolgende zaken aan en deze neemt u mee voor verder

onderzoek:
- 2 PC towers
-  1  EEPC (min i laPtoP)
- 6 C5M'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
-  4 wit  groene doosjes(Phoenix)
-  3 geel Sroene doosjes (Phoenix)
-  2 ampules (Phoenix)
-  3 verpakkingen Fita-Max Pro (zetpi l len) . . .
-  z wit 'groene verpakkingen Phoenix (zetpi l len)
- 1 taser scorPY max
- r  doosje met 50 Patronen 9mm luger
-1 classeur Ërik Croat ië met documenten
-  1  g roene map met  documenten over  F la rax in
- r  i l i t te omslag met documenten van Vertmmoban
- 1 classeur mefboekhoudstukken van VZW No Cancet Foundat ion
- bankuit t reksels Verimmoban van Record Bank
- bankuit t reksels van Verimmoban KBC bank '

1 , '

f . '

{ l 112



TEDER,ALË GËRECHTELUKE POLITIE HA55ELT. 3944 Bijlage r aan PV 002702/2011
(T) 011/28 72 3o - (t) CI71128 72 29

Cuffenslaan t8 -

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 tekortkoming te formuleren ten opzichte van uw intervent ie

o f  van  he t  hu id igverhoor .

'  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 kopie zal  mi jger ichïworden op hetvolgend adres: Paul Bel lefroidlaan r6, 3500 Hasselt

E inde van he t  verhoor :  op  donderdag 7  apr i l  om 11- .30  uur
Bevest igt  en tekent,

we. Verbeek Erik

t'tt i

, ' \  
* ' -  

.7 '

t  ' , t ' t  
/  

t  , )

Jos o/ r:: LocHr 
'

.i \. J dornmissans'\/"u'o*lingshoord

' i . 1 ,  
,

\ ' , : !

/

zt L
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Afqeqeven met ontvanqstbevestiq inq

Aan:
De Wrakingskamer van Hof van Beroep
te Antwerpen,
Waalse Kaai 35A, 2000 Antwerpen

Uw dossiernr.:
- 2011/PGAJ000 993

Kopie per aanqetekende post verstuurd

Aan: Het Grondwettelijk Hof
t.a.v. de Voorzitters J. Spreutels en A. Alen
Koningsplein 7, B-1000 - Brussel (België)

Van:
- Erik Verbeek, KROATIE, Seovacki, Put 43, 34550 Pakrac
- No Cancer Foundation vzw, Paul Bellefroidlaan i6, 3500 te Hasselt

Kroatië: '17 september 2014
Ons kenmerk: EV/NCF/1 7092014Mraking
Uw dossiernummer: 2011|PGN000 993

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, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 te Hasselt

wraken hierbij in opgemelde zaak (dossiernummer: 20111PGN000 993) de raadsheren mr. C. Liesens
(Eerste Voorzitter), mr. A De Sloovere (lid) en mr. C. Vandeneeden (lid) omdat zij zijn gegijzeld als
gevolg van het feit dat de opvolgende Belgische regeringen vanaf na de Tweede Wereldoorlog geen
uitvoering hebben gegeven aan het politieke testament d.d. 25 februari 1944 van de Belgische Koning

o

Betreft:

Wrakinq van de raadsheren mr. C. Liesens íEerste Voorzitter). mr. A De Sloovere (l id) en mr. C.
Vandeneeden (l id) omdat zij zi jn gegijzeld als gevolg van het feit dat de opvolgende Belgische regeringen vanaf
na de Tweede Wereldoorlog geen uitvoering hebben gegeven aan het polit ieke testament d d 25 februari I 994
van de Belgische Koning Leopold l l l , waardoor Nederland van haar buurland België een grote criminele
organisatie heeft gemaakt als gevolg van herziening van de Nederlandse Grondwet in 1983 waarin het volgende
nieuwe artikel 120 is opgenomen:

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

Dit omdat de Nederlandse regering deze nieuwe Nederlandse Grondwet:
- niet heeft voorqeleqd aan de Vereniqde Naties om het te laten toetsen aan het Handvest van de

Verenigde Naties,waartoe Nederland wetteli jk verplicht was.
- niet voorqeleqd aan het Europees Parlement om het te laten toetsen aan de Verdragen van de

Europese Unie,waartoe Nederland wetteli jk verplicht was.
- niet voorqeleqd aan het Federale Belqische Parlement, de Kamer van Afgevaardigden van

Luxemburg en het Benelux Parlement om het door het Belqische Grondwetteli ik Hof te laten
toetsen aan de Belqische Grondwet, waartoe Nederland wetteli jk verplicht was.

uit I



Leopold lll, waardoor Nederland van haar buurland België een grote criminele organisatie heeft
gemaakt als gevolg van herziening van de Nederlandse Grondwet in 1983 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:
- niet heeft voorqeleqd aan de Vereniqde Naties om het te laten toetsen aan het Handvest

van de Verenigde Naties,waartoe Nederland wettelijk verplicht was.
- niet voorqeleqd aan het Europees Parlement om het te laten toetsen aan de Verdragen

van de Europese Unie,waartoe Nederland wettelijk verplicht was.
- niet voorqeleqd aan het Federale Belqische Parlement, de Kamer van Afgevaardigden van

Luxemburg en het Benelux Parlement om het door het Belqische Grondwetteliik Hof te
laten toetsen aan de Belqische Grondwet, waartoe Nederland wettelijk verplicht was.

Hoe nauw deze grensoverschrijdende criminele organisatie vanuit Nederland vanaf 11 maart 2009
met België samenwerkt kunt u lezen in het bijgevoegde hieronder ingelaste artikel "Belgisch en
Nederlands parket gaan meer samenwerken" in het dagblad De Morgen van 11 maart 2009, waarin
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'Fedland'
ondertekend. Beide landen wil len "een gesynchroniseerde gerechteli jke aanpak" en zullen
daarvoor onder meer om de drie maanden overleggen en gemeenschappeli jke
onderzoeksteams opstarten.

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 ike 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 onderling overleg gevoerd moeten worden. Het doel
wordt vooraf gemeenschappeli jk bepaald en juridische problemen worden gezamenl[k
besproken en opgelost. In plaats van een sporadische samenwerking 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 hetgerechteli jke landschap, zoals de
lokale parketten en polit iediensten, zullen daarbij betrokken worden. (belga/vsv)

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
Eóologisch Kennis Centrum B.V. aan de Wrakingskamer van de rechtbank Oost-Brabant, postbus
7 0584, 5201 CZ's-Hertogenbosch (Nederland).

o
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Het is deze al maar liefst 14 jaar lang voortdurende grensoverschrijdende misdaad jegens:
o Verbeek Erik, wonende in Kroatië, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac;
.  Banjac Branka, wonende in België, Paul Bel lefroidlaan nr:  16,3500te Hasselt ;
. No Cancer Foundation vwz, gevestigd in België, Paul Bellefroidlaanl6, 3500 te Hasselt;
.  VERIMMOBAN NV, gevest igd in België, Dikke Linde 10, 3640 Ophoven;

waardoor zii allen de armoedeqrens hebben bereikt, wat volledig is toe te schrijven aan de
Belgische Staat en de gemeente Hasselt.

Het is deze grensoverschrijdende criminele organisatie die mijn procesdossier (nummer:
2011/PGA/000 993) bij het Hof van beroep te Antwerpen heeft vervalst, wat ik samen met mijn
juridisch adviseur A.M.L. van Rooij bij het inzien van het dossier op vrijdag 12 september 2014 heb
geconstateerd. Het betreffen ondermeer de volgende vervalsingen:

- de eerder bij de rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt ter inzage liggende meest essentiële
stukken vanaf medio 2009 tot 24 mei 2010 zijn uit het dossier verwijderd;

- de eerder bij de rechtbank Eerste Aanleg te Hasselt ter inzage liggende 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 deze feitelijk geconstateerde vervalsing van het procesdossier heb ik op 12 september 2014
bij de griffie van het Hof een kopie gevraagd van 163 pagina's uit dat dossier. lk kon geen kopie
krijgen omdat er capaciteit te kort was om te kopiëren. Toegezegd was om die 163 pagina's uit het
dossier op maandag '1 5 september 2014 te kopieren en te versturen aan mijn juridisch adviseur A.M.L.
van Rooij van het Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, zodat die
dinsdag 16 september 2014 zouden zijn ontvangen. Betreffende 163 pagina's zijn ondanks
toezegging daar niet ontvangen, waardoor ik op die stukken in de zitting op 1 8 september 2014 niet
inhoudelijk 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 aan
de Paul Bellefroidlaan 16, 3500 te Hasselt op 16 september 2014 omstreeks í4.00 uur ineens
onverwacht bezoek kreeg van de federale politie te Hasselt, waarbij ondermeer twee dikke zwarte
fardes met daarin o.a. de op 7 april 2010 gestolen boekhoudstukken van No Cancer Foundation vzw
zijn teruggebracht. Hierbij dient te worden opgemerkt dat niet alle op 7 april2010 gestolen bezittingen
zijn teruggebracht. lk zal daarvan dan ook opnieuw een strafklacht indienen. Het behoeft geen uitleg
dat op grond van een vals dossier een vals arrest wordt uitgesproken door het Hof van Beroep te
Antwerpen en daarmee het Hof niet bevoegd is om deze zaak op 18 september 2014 te behandelen.

Op 1 1 en 12 september 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 íardes de volgende stukken laten
toeKomen:

1 . (ln blauwe farde 1)(Stuk I achter tab 1) De door Advocaat-generaal Holsters Luc op 23 april
2014 aan Verbeek Erik, geboren te BREE op28l1111969, wonende te HR-34550 PAKRAC
KROATIE (REPUBLIEK), Seovackiput,43 betekende PRO JUSTITIE-DAGVAARDING (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 JUSTITIE-DAGVAARDING (7 blz)

3. ( ln blauwe farde 1)(Stuk 3 achter tab 3) De ui tnodigingsbrief  van de ARBEIDSRECHTBANK
HASSELT d.d.2110312014 aan Verbeek Erik om op 1810912014 te verschijnen voor de 1e
Kamer in de zaak van VERBEEK ERIK tegen Nationaal Verbond van Socialistische
Mutualiteiten met als nummer: 13127571A (1 blz.).

waarmee ik heb kenbaar gemaakt dat het voor mij onmogelijk is om op 18 september 2014 voor het
Hof te verschijnen. Dit des te meer de zaak voor de Arbeidsrechtbank te Hasselt , vanwege het niet
meer 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:

o
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Met inachtneming van bovengenoemde feiten verzoek ik de arbeidsrechtbank van Hasselt te
beslissen:

í. dat de door Tony Coonen van De Voorzorg te Hasselt op 6 augustus 2013 namens het
Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten te Brussel genomen beslissing wordt
vernietigd;

2. dat De Voorzorg te Hasselt de vanaf 1 maart 2010 onrechtmatig ingehouden
achterstallige invaliditeitsuitkering vanaf 1 maart 2010, met daarbovenop de wettelijke
rente, alsnog zal moeten betalen aan Verbeek Erik,

3. dat De Voorzorg te Hasselt alle door Verbeek Erik gemaakte kosten van juridische
bijstand van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., namens 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 Hasselt aan te wijzen erkende
deskundige;

Op 1 'l en 12 september 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 1)(Stuk 4 achter tab 4) De door advocaat Christophe BIELEN van ZETA
legàt associates te Hasselt aan No Cancer Foundation vzw, Paul Bellefroidlaan '16, 3500 te
Hasselt verstuurde brief d.d. 2 mei 2014 (1 blz.).

5. (ln blauwe farde l)(Stuk 5 achter tab 5) en (!.n-blggtg3.Í3-fd-9? 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 1'1,  3500 Hasselt ;
2. Tony Óoonen, federaal secretaris De Voorzorg, Capucienenstraat 10 3500 Hasselt;
3. Hildê Claes, voorzitter van het politiecollege politiezone 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 18, 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: ar| .  194, 195, 196 en 197
Strafwetboek;

1. Deelname aan een criminele orqanisatie: art. 324bis en 324ter Strafwetboek;
2. ffiedreiqinq: art. 463, 464,465,466 en 467 Strafwetboek;
3. Knevelarii (afpersen qeld e.d.): art.243 Strafwetboek,

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

. !!1!ggl!df, wonende in Kroatië, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac;

. @i@k, wonende in België, Paul Bellefroidlaan nr: 16, 3500 te Hasselt;

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

. @ , g e v e s t i g d i n B e | g i ë , D i k k e L i n d e 1 0 ' 3 6 4 0 o p h o v e n ,

Deze strafklacht met burgerlijke partijstelling is op 29 augustus 2014 door onderzoeksrechter K.

Gruyters van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, in behandeling genomen

waêtrvoor ik 400 EURO heb moeten betalen en deels vanwege armoede moeten lenen.
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Bij brief d.d. 2 september 2014 heeft de procureur des konings E. Steyls van Limburg, afdeling
Hasselt, daarover letterl'tjk de volgende brief verstuurd aan de heer Verbeek Erik, Seovacki Put 43,
34550 Pakrac (Kroatië)

Aan: de heer Verbeek Erik
Seovacki Put 43, 34550 Pakrac (Kroatië):

Betreft: Klacht met BP stellino

Geachte

De klacht met burgerlijke partijstelling die ingediend werd bij de onderzoeksrechter werd door
mijn ambt ingeschreven onder notitienummer H425.99.687-14

Het dossier werd terug overgemaakt aan onderzoeksrechter Gruyters en is aldaar gekend
onder referte: 141580. Het dossier is momenteel nog in gerechtelijk 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: 20111PGN000 993) 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. 11 en 12 september 2014 aan zowel 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 september 2014 voor onbepaalde tijd op te schorten en dat vóór uiterliik
16 september 2014 schriftelijk te hebben bevestigd aan:

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

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

3. Ecologrsch Kennis Centrum 8.V., namens deze onze juridisch adviseur A.M.L. van Rooij,
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
Stoovere (lid) en mr. C. Vandeneeden (lid), zijn gegijzeld als gevolg van het feit dat de Belgische
opvolgende regeringen van na de Tweede Wereldoorlog geen uitvoering hebben gegeven aan het
politieke testament d.d. 25 februari 1944 van koning Leopold lll van België. lk richt aan 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 Wereldoorlog
gestoten verdragen alsnog te laten toetsen aan de Belgische Grondwet door het
Belgisch Grondwettelijk Hof.

o
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Nadat het Belgische Grondwettelijk Hof alle na de Tweede Wereldoorlogen gesloten verdragen heeft
getoetst aan de Belgische Grondwet en daarop Arrest is gewezen, zijn àe gègijzelde raadsneren mr.
C. Liesens (Eerste Voorzitter), mr. A De Sloovere (lid) enhr. C. Vandeneeáen-1tiCy geschoond en is
het Hof van Beroep te Antwerpen pas bevoegd om deze zaak in behandeling te nerÀen, eerder niet.

Wtj richten aan de wrakingskamer van Hof van Beroep te Antwerpen dan ook het nadrukkelijk verzoek
om bovengenoemde "Prejudiciêle vraag" voor te leggen aan de voorzitter van het Belgische
Grondwettelijke Hof en dat binnen l4 daqen na heden schriftelijk te vestigen 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 Rooij,
wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven.

In afwachting van uw hierboven verzochte schriftelijke bevestiging binnen 14 daqen na heden ,
verblijven wij;

Hoogachtend,

Verbeek Erik
KROATIE, Seovacki, Put 43, 34550 Pakrac

No Cancer Foundation vzw
Paul Bellefroidlaanl6, 3500 te Hasselt,

t42
@



Stuk 9





Stuk D



9t17t2014 Za Erika 001 jpg

,#
"J ig Opgnbaaf-  s*rk*t r . ; rn de Fr*c*reur { i * i i  Ko,r i Í r*$ l - i f ïh i l r$

,  i .  :  
. i . . ; , l j i  I . . \

. l r H 1 1 t  Ë  i t l t 1 ] \ r í t  I ' r i À t r , i ! f  j

[]Áïill*

. , : : : : .q . : . t -1  4

HlJ r {  ^ l l : ! . { ï !

i.iÁtl!, .liJ a.it;'. 1 (

S f ïRËf  l  t r i r '  i r l  r le t  t i l r  i i l r l l r r . : t

I'i;:if'.j l-!r: |*iÈlli r./*.ls1*sx lilt.Ih
$irf !;-ti-.rki |::r,lt 4.1
-i"$.1 iji) i );r i;r lit:
i . ! i { fÀi ' tË

:41  i :  i ; i i .  s í j r  I  q - it t i  f r i : : | ! . i l ïÈ

Lie*cfrte ,

ile klacht nl*t hllfs*íli1k* parlilst*llrng di* irrg*rji*rrrl '*,sfd il i j rj* *nclsrzr:sksr*cfrt*r'l/*rd do*r ffi,Jr ambt ingcschr*ven *il*eÍ hnt notitr*rufïrín*i HA?s tls sg7-14

Het d*ssie;r lv*rd ierLrg trvÈrÍleitfi;{k1 it*rl *nrjt*rro*i{.$r*cf ltêr Gruyïr,:tt oít j$ alderáfgekënd and*f frliffr*ntr* 14i$$0
l-lel d*ssi*r ix nr*nrr:nl*cl li*g rn g*re,;i:t*li jh i.rrrr.i*r:**k.

G{}iieve bii *v*ntueli; i lf ivsl1}t:rl*Ë hti*ïwirs*hng ${r}*rjs n*Ëf *en vên de;e í*tsr"t$s l*rr'ril i*n venorije*n.

M*t **hting. \ 
.. 

.
.

D f  Pror ; ; re  r : r  de l  K0r^ r r rcs

F. $teyix

l - - ' i { rk{ l  ?an i t  i r i 'a! fcrr  Cet Nt j t f i ! t t i  i . . r r . r t : ) t , ,1;  . .  i l f t lÈ:,r i j  i i , ; , . . j r . t l  Í r iJ, f . . r i . , ;  - : r , r . .1. .-  
. t t : iar!  l i ra! , t1:

r;1tr:/.'*?rpj oÉ*nhtiàÍljlrilriJ*iií] ili.

íJFi:illlfif;$UËi:l,i ii!; {i0 1:r- i)iJ t\\ .,/, t)ti . i i. .',i

https://maif .g oog le.cony'mail/r.r/0/?tab=wr-n&pli='1#nbo>d14882&82411d26?projector= 1



Stuk E



FM/jm

Geachlen,

In zakc :

l i . ) r r i i l A t t l l ( ' : i l ' 7

l ' ,  1 O l ) O  i J r n s r i ' l

22 scpternber 2014

Aan clc vz!\ '  (  No Cancer Foundal ion >r
PaLri BelleÍioidlaan 1 6
35O() I ' IASSEI,T

het bcroep tot vcrplichting van een pr:ejudiciële vraagste lling en/of beantrvoorcien

van een prcjudiciële vraag.

Rolnummer: 6038

lk heb de oncler rubriek vcr:neidc zaak goed ontvangeïl en ingescil'evcn onder

nummer 6038 van de rol,

LI zult yanzelliprekend op de hoogte rvorclen gehouden van het verder verloop vzur de

rechtsplcging.

F'. Meersschaut

@ 02/500.12.12 _ ÍrÊÍ 02/-{00.12.00

Met hoogachting,

"."1.::-*;
i i. ,zffirP*,.- )*._{rl



E

. a
i(í
-
4
^

( r

( J , ^
d v

{  6 #
è  r )  dv ïl .

r ó  o Ë Í
i .  x  

' / -47 i
' ' á Y

1 - Í ]  r  c U )
r  C  !  . !  r , / :
. L \ \ ! " -

)  q  f , i ' u d
:  *  >  A , E' -  Y  ( J . ê

1 ^ !
;  \ t  -  à  ^- r  G  d ó

d Ê " c n

'1]i1'11 
;

, .  l - * " '  :  '

g  Ë : , , ' 1  I
I e F ,'niiiq * È :"rr"".

N g i.,-^i I'
: : , ' ïa: .  l

i r : , l i ' . ' l

Í i }  Í  l
\ , Í y '  t ,

r í  r  * :LiJ

, ïï-.' '
i ' , ;  t' | \'.:

', 1r l
I  ï  L ' t

tr:.1
l / n'  t \ r

I  l ( 2
l L u

lllH

1
\
\
I

r l l t -  [ ' r"  --0 l- '

C

\ i l

- ,
.  : C )

?  t 2

g
Í i



Stuk F



De Belgische grondwet van 7 februari 1831

Met de wijzigingen van 7 september 1893, 15 november

1920,7 februari, 24 augustus en 15 oktober l92l

bron

De Belgische gron4wet van 7 Jëbruari I B 3 I met tle w iizigingen vun 7 .september I893, I 5 november

t920,7Jebruari ,24 august is en l5 oktober Ig2l .Etabl issements Emile Bruylant,  Brussel 1965

Zie voor verantwoording: ht tp: / /www.dbnl.org/teksí-bel003belg0l-01/colofon.htm

@ 2009 dbnl

*"nnt



Belgische grondwet van 7 februari 1831

De Grondwet werd gewijz igd op 7 september 1893. l5 november 1920,
7 februari ,  24 augustus en I  5 oktober 1921.

(De tekst van de art ikelen der Grondwet van I  831 is na de gewi. jz igde

art i  kelen opgenornen.)

De Nederlandse tekst werd goedgekeurd bi j  Koninkl i jk beslui t  van25

november 1925\').

Eerste titel. Het grondgebied en zijn verdelingen.

El:nst 'n ARTIKDI..  -  [België is verdeeld in provinciën.

Deze provinciën zijn: Antwerpen, Brabant, Henegouwen, Limburg, Luik,

Luxemburg, Namen, Oost-Vlaanderen. West-Vlaanderen.
De wet kan, zo daartoe reden bestaat, het grondgebied verdelen in een groter aantal

provinciën.

Z. art t .3 I  en 108.

Voor de koloniën, overzeese bezittingen of beschermde gebieden die België kan

verkr i jgen, gelden bi jzondere wetten. De Belgische

(1) Deze tekst rverd bij de herdruk in 1958 aangepast aan de nieuwe spell ing.
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troepen, tot  hun verdediging bestemd, kunnen al leen bi i  vr i jwi l l ige dienstneming

worden aangeworven.]

Gewijz igd op 7 september 1893; het oorspronkel i jk art ikel  bestond ui t  de

eerste twee alinea's van het tegenwoordig artikel n-let toevoeging, aan het

slot van de eerste alinea, van de woorden: 'behoudens de betrekkingen

van Luxemburg met de Duitsche Bond'.

An-1. 2.  -  De onderverdel ingen van de provinciën kunnen al leen bi j  de wet worden

bepaald.

An't ' .  3.  -  De grenzen van het Ri jk,  van de provinciën en van de gemeenten kunnen

alleen uit kracht van een wet gewijzigd of nader vastgesteld worden'

Titet II. De Belgen en hun rechten.

Anr. 4. - De staat van Belg wordt verkregen, bchouden en verloren volgens de regelen

die bij de burgerlijke wet zijn bepaald.

Deze Grondwet cn dc overige wetten op de staatsburgerlijke rechten bepalen aan

welke vereisten, behalve de staat van Belg, moet worden voldaan om die rechten uit

te oefenen.

Ant ' .  5.  -  Natural isat ie wordt door de wetgevende macht ver leend'

Al leen staatsnatural isat ie stel t  de vreemdel ing met de tselg gel i jk ten aanzien van de

uitoefening der staatsburgerlijke rechten.

Anr. 6. - Er is geen onderscheid van standen in de Staat.

De Belgen zi jn gel i jk voor de wet;  z i j  a l leen kunnen tot de burgerl i jke en mi l i ta ire

bedieningen worden toegelaten, behoudens de uitzonderingen die, voor bijzondere

geval len, door een wet kunnen ingevoerd worden.

An'l'. 7. - De vrijheid van de persoon is gewaarborgd.

Niemand kan worden vervolgd dan alleen in de gevallen voorzien bij de wet, en op

de wijze door haar voorgeschreven.
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Tenzij hij op heterdaad wordt betrapt, kan niemand worden aangehouden dan uit

kracht van een met redenen omkleed bevel van de rechter, dat moet betekend worden

bi j  de aanhouding of ui ter l i jk binnen vier en twint ig uur.

An-1. 8. - Niernancl kan, tegen zijn wil, worden afgetrokken van de rechter die de wet

hem toekent.

Anr. 9. - Geen straf kan worden ingevoerd of toegepast dan uit kracht van de wet'

Anr. 10. - De woning is onschendbaar; geen huiszoeking kan geschieden dan in de

gevallen bij de wet voorzien, en op de wijze door haar voorgeschreven.

Anf.  11. -  Niemand kan van zi jn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte,

in de gevallen en op de wijze, bij de wet bepaald, en tegen bill i jke en voorafgaande

schadeloosstel l ing.

Anr. 12. - De straf van de verbeurdverklaring der goederen kan nietworden

ingevoerd.

Arur. 13. - De burgerlijke dood is aÍgeschaft; hij kan niet weder ingevoerd worden'

An'1. 14. -  De vr i jhcid van eredienst,  de vr i je openbare ui toefening er van, alsmede

de vrijheid om zijn mening op elk gebied te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens de

vervolging van de rnisdr i jven begaan ter gelegenheid van het gebruik maken van die

vr i jheden.

ARf. 15. - Niemand kan worden gedwongen op enigerlei wijze deel te nemen aan

handelingen en aan plechtigheden van een eredienst ofer de rustdagen van te

onderhouden.

An. l .  16. -  De Staat heeft  niet  het recht in de benoeming of de bevest iging der

bedienaren van welke eredienst ook, tussen te komen of hun te verbieden met hun

overheden in br ieÍwissel ing te staan en de kennisgevingen van deze openbaar te

maken, behoudens, in laatsigenoemd geval, de gewone aansprakelijkheid inzake

drukpers en bekendmaking.
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Het burgerl i jk huwel i jk moet steeds aan de huwel i jksinzegening voorafgaan,

behoudens de uitzonderingen, bij de wet te bepalen zo daartoe aanleiding bestaat.

ART. 17. - Het onderwijs is vrij; elke preventieve maatregel is verboden; de bestraffing

van de rnisdr i jven wordt al leen bi j  de wet geregeld'

Het openbaar onderwijs, op 'S Lands kosten gegeven, wordt eveneens bij de wet

geregeld.

Anr.  18. -  De drukpcrs is vr i j ;  de censuur kan nooit  ingcsteld worden; geen

borgstelling kan worden geëist van de schrijvers, uitgevers of drukkers'

Wanneer de schrijver bekend is en zijn woonplaats in België heeft, kan de uitgever,

de drukker of de verspreider niet worden vervolgd.

Anl.  19. -  De Belgcn hebben het recht op vreedzame wi jze en ongewapend te

vergaderen, mits zij zich gedragen naar de wetten die het uitoefenen van dit recht

kunnen regelen, zonder dat het nochtans aan een vooraÍgaand verlofwordt

onderworpen.
Deze bepal ing is niet  van toepassing op de bi jeenkomsten in de open lucht,  welke

ten volle onderworpen blijven aan de politiewetten.

Anr. 20. - De Belgen hebben het recht zichte verenigen; dit recht mag niet aan enige

preventieve maatregel onderworpen worden.

Anf.  21. -  Ieder heeÍt  het recht zich met verzoekschri f ten, door één of meer personen

ondertekend, tot de openbare overheden te wenden'

Al leen de gestelde overheden hebben het recht verzoekschri f ten in

gemeenschappelijke naam in te dienen.

ARf.22. -  Het br iefgeheim is onschendbaar.

De wet bepaalt welke agenten verantwoordelijk zijn voor de schending van het

geheim der aan de post toevedrouwde br ieven'

Anr.23. -  FIet gebruik dcr in België gesproken talen is vr i j ;  het kan slechts bi j  de

wet geregeld worden en alleen voor de handelingen van de openbare overheid en

voor de gerechtszaken.
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Anr. 24. -  Geen voorafgaand verlof  is nodig om vervolgingen tegen de openbare

ambtenaren in te stellen wegens ambtsverrichtingen, behoudens wat ten opzichte

van de ministers is bepaald.

Titel III. De machten.

Anr. 25. - Alle machterr gaan uit van de Natie.
Zij worden uitgeoefend op de bij de Grondwet bepaalde wijze'

Anr. 26. - De wetgevende macht wordt gezamenlijk uitgeoefend door de Koning,

de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat'

Z. arï t .  27 ,28,32 en volg.

ART. 27. - [De voorilracht behoort aan elk van de drie takken der wetgevende macht.]

Gewijzigd op l5 oktob er 1921; in de tekst van I 831 kwam een tweede

alinea voor. luiclende: 'Echter moet elke wet betrefïende de ontvangsten

ofde uitgaven van de Staat ofbetreffende het legercontingent eerst door

de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden aangenomen''

Anr.  28. -  Al leen de wetgevende macht kan een bindende ui t legging van de wetten

geven.

Ant. 29. - De uitvoerende macht, zoals zij door de Grondwet is gcregeld, berust bij

de  Kon ing .

Z. arf i .64,67 en 78.

Anr. 30. - De rechterlijke macht wordt door de hoven en rechtbanken uitgeoefènd'

De arresten en vonnissen worden in naam des Konings ten uitvoer gelegd'

Zie artt.92 en volg.

Arl .31. -  De ui ts lui tend gemeentel i jke of provinciale belangen worden door de

gemeenteraden of de provinciale raden geregeld volgens de beginselen, in de

Grondwet vastgelegd'

Z. arL. 108.
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Hoofdstuk I. - De Kamers.

Ant.  32. -  De leden van beide Kamers vertegenwoordigen de Natie,  en niet enkel

de provincie of het onderdeel van een provincie, waardoor zij werden benoemd.

Z. arÍ .46.

Anr. 33. - De vergaderingen van de Kamers zijn openbaar.

Elke Kamer vergadert evenwel met gesloten deuren, op vordering van de voorzitter

of van t ien leden.
Zij beslist daarna, bij volstrekte meerderheid, of de vergadering in het openbaar

moet worclen hervat tot behandeling van hetzelfde onderwerp'

Am-. 34. -  Elke Kamer onderzoekt de geloofsbr ieven van haar leden en besl ist  de

geschi l len. welke I t ieromtrent opr i jzen.

Het onderzoek der geloofsbrieven heeft plaats op de wijze bepaald door

arft.2 ÍoÍ 4 van het reglement van de Kamer en van de Senaat.

Na het onderzoek der geloofsbr ieven, wordt de eed afgelegd, Decr.20 jul i

1831,  a r t .  I  .  Neder landse teks t :  Kon.  bes l .  l8  september  1894;  Du i tse

tekst:  Kon. besl .  17 iul i  1926'

Anr.  35. -  Men kan niet tegel i jk l id van beide Kamers zi jn '

An'1. 36. -  [Het l id van een van beide Kamers, dat door de regering benoemd wordt

tot een ander bezoldigd ambt dan dat van minister, en dat de benoeming aanneemt,

houdt onmiddel l r . lk op zi t t ing te hebben en aanvaardt eerst weder zi jn waardigheid

na opnieuw te zijn gekozen.]

Gewijz igd 7 september 1893; de tekst van l83l  lu idde: 'Het l id van de

een of andere der twee Kamers, door de Regering benoemd tot een

bezoldigde bediening welke hi j  aanvaardt,  houdt dadel i jk op te zetelen en

herneemt slechts zi jn bediening ten gevolge ener nieuwe verkiezing' '

zie hierna wet van 6 augustus I 93 I op de onverenigbaarheden en

ontzeggingen.

Anr. 37. - Bij elke ziningbenoemt ieder Kamer haar voorzitter, haar ondervoorzitters

en stelt zijhaar Bureau samen'

Anr ' .  38. -  Elk beslui t  wordt bi j  volstrekte meerderheid van stemmen genomen'

behoudens hetgeen door de reglementen der Kamers zal worden bepaald ten opzichte

van verkiezingen en voordrachten'
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Bi j  staking van stemmen, is het behandelde voorstel  verworpen.

Geen van beide Kamers kan een besluit nemen, zo niet de meerderheid van haar

leden aanwezig is.

Bijzondere mcerderhcden worden vereist door de artÍ. 47, 56bis, 62 en

l3l .  Z. ook ar1t.  8 I  en 84.

An'1. 39. -  De stemmingen geschieden mondel ing of door zi t ten en opstaan; over de

wetsontwerpen in lrun geheel wordt steeds bij naamafioeping en mondeling gestemd.

Verkiezingen en voordrachten van candidaten geschieden bi j  geheime stemming.

Anl. 40. - Etke Kamer heeft het recht van onderzoek.

Zie hierna W. 3 mei 1880 op het par lementair  onderzoek.

An t ' .  41. -  Een wetsontwe rp kan door een van de Kamers slechts aangenomen worden

nadat daarover artikelsgewijs gestemd is'

Anr. 42. - De Kamers hebben het recht de artikelen en de amendementen die werden

voorgesteld te wi.izigen en te splitsen.

Anr. 43. - Het is verboden in persoon verzoekschriften bij de Kamers in te dienen.

Z .  a r t . 2 l .

Ieder Kamer heelt het recht de tot haar gerichte verzoekschriften naar de ministers

te verzenden. De nr inisters zi jn verpl icht orntrent de inhoud ui t leggingen te

verstrekken, telkens als de Kamer het vordert.

At<' t .44. -  Geen l id van een van beide Kamers kan vervolgd of gezocht worden

terzake van een in de uitoefening van zijn lidmaatschap geuite mening of uitgebrachte

stem.

An'1. 45. - Geen lid van een van beide Kamers kan, tijdens de zitting, in strafzaken

worden vervolgd of aangehouden dan met de machtiging der Kamer waarvan hij

deel uitmaakt, behalve wanneer htj op heterdaad werd betrapt'

Lijfsdwang kan, tijdens de zitting, tegen een lid van een van
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beide Kamers niet ten ui tvoer gelegd worden dan met dezelfde rnacht iging.
De hechtenis of de vervolging van een l id van een van beide Kamers wordt t i jdens

de zi t t ing, en zolang die duurt ,  geschorst,  indien de Kamer het vordert .

Anl.  46. -  Ieder Kamer bepaalt ,  in haar reglement,  op welke wi jzezi j  van haar

bevoegdheden gebruik maakt.

Afdeling l. - De Ksmer van Volksvertegenwoordigers.

Anr. 47. - [De afgevaardigden voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden

rechtstreeks gekozen door de ingezetenen van vol lc 2l  jaar,  die sedert  ten minste zes

maanden woonacht ig zi in in dezelfde gemeente en zich niet bevinden in een der

geval len van ui ts lui t ing bi j  de wet voorzien.
Elke kiezer heeft slechts recht op één stem.

Door een wet kan, r l i ts dezelfde vereisten, het k iesrecht aan de vrouwen verleend

worden. Deze wet moet door ten minste twee derden van de stemmen aangenomen

worden.]

Gewijzigd 7 februari 1921 de nieuwe tekst vervangt de tekst van 7

september  1893.  De teks t  van  l83 l  lu idde:  'De Kamer  van

Volksvertegenwoord i gers bestaat uit de afgevaardi gden rechtstreeks

gekozen door de ingezetenen, die de bi j  de kieswet bepaalde belast ing

betalen; deze belasting mag niet meer dan 100 gulden rechtstreekse

belast ingen. noch rninder dan 20 gulden bedragen. '

Het stemrecht werd aan de vrouwen verleend door de wet van 27 maart

l  948.

Anr.  48. -  [De samenstel l ing van de kiescol leges wordt,  voor iedere provincie, door

de wet geregeld.
De verkiezingen geschieden volgens het stelselvan evenredige vertegenwoordiging.

door de wet bepaald.
De stemming is verplichtend en geheim. Zijheeftplaats in de gemeente, behoudens

de ui tzonderingen door de wet vast te stel len.]

Gewijzigd l5 november 1920; de nieuwe tekst vervangt de tekst van 7

september I 893. De tekst van 183 | luidde: 'De verkiezingen geschieden

bi j  de provincie-afdel ingen en in de plaatsen, door de wet bepaald. '

Anr. 49. - De kieswet bepaalt het aantal afgevaardigden naar de bevolking; dat aantal

mag de verhouding van één afgevaar-
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digde voor elke 40,000 inwoners niet overschri jden. Zr jbepaalt  eveneens de

voorwaarden waaraan men moet voldoen om kiezer Ie zijn, alsmede de gang van de

k iesverr icht ingen.

Wet van 18 mci 1949 waarbij het aantal der rechtstreeks door het

kiezerskorps gekozen leden der Wetgevende Kamers wordt vastgesteld'

ART. 50. - lOm verkiesbaar te zijn moet men:

1o Belg zi jn door geboorte of de grote natural isat ie bekomen hebben;

20 Het genor hebben van de burgerl i jke en pol i t ieke rechten;

3o De volle ouderdom van 25 jaren bereikt hebben;

40 Woonacht ig zi jn in België.

Geen ancler vereiste tot verkiesbaarheid kan worden gevorderd.]

Gewijz igd I  5 november 1920; de tekst van 1 831 luidde: 'Om verkiesbaar

te zijn,moet men : I u Bel g zij n door geboorte of staatsnatural i satie bekomen

hebben; 2" Flet gcnot hebben van zi jn burgerl i ike en pol i t ieke rechten,3o

De volle ouderdom van 25 jaren bereikt hebben; 4" zijnwoonplaats hebben

in België. Geen ander vereiste tot verkiesbaarheid kan worden gevorderd''

Anr. 51. - [De leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden gekozen

voor vier jaren.

De Kamer wordt om de vier jaren vernieuwd']

Gewijz igd l5 oktober l92l ;  de tekst van l83l  lu idde: 'De leden van de

Kamer van Volksveftegenwoordigers worden gekozen voor vier jaar. Zii

worden om de twee jaar bij de helft vernieuwd volgens een bij de kieswet

bepaalde rooster.  In geval van ontbinding wordt de Kamer geheel

vernieuwd. '

ARr. 52. -  LElk l id van de Kamer van Volksvertegenwoordigers geniet een jaar l i jkse

vergoeding van 12,000 frank.

Daarenboven heeft hij recht tot het vrij verkeer op al de verkeerswegen, door de Staat

in bedri j f  genomen of in concessie gegeven'

Door de wet worclt bepaald van welke vervoermiddelen, buiten bovengemelde

wegen. de volksvertegenwoordigers kosteloos gebruik mogen maken.

Éen jaarlijkr. u"rg*ding, aan te rekenen op de dotatie bestemd tot bestrijding der

uitgavèn van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, kan aan de voorzitter dezer

vergadering worden verleend.

De Kamer bepaalt welke aÍhoudingen van de vergoeding mogen
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gedaan worden tot bijdrage in de lijfrente- of pensioenkassen. welke zij nuttig acht
tot stand te brengen.]

Gewijzigd l5 novernber 1920; de nieuwe tekst vervangt de tekst van 7

september  1893.  De teks t  van  l83 l  lu idde:  'E lk  l id  van de  Kamer  van

Volksvertegenwoordigers geniet een maandelijkse vergoeding van 200

gulden gedurende het gehele zittingsjaar. Zij, die de stad bewonen, waar

de vergaderingen gehouden worden, genieten geen vergoeding.'

Afdeling ll. - De Senaut.

Anr. 53. - [De Senaat is samengesteld:

1,, Uit leden, naar de bevolking van elke provincie gekozen overeenkomstig artikel

47. De bepalingen van artikel 48 zijn van toepassing op de verkiezing dezer

senatoren I

Z. noot sub arÍt.. 47 en 48.

2o Uit leden, door de provinciale raden gekozen naar verhouding van één senator

voor elke 200,000 inwoners. E, lk hoger getal  van ten minste 125,000 inwoners

geeÍt recht op een senator meer. Elke provinciale raad benoemt echter ten minste

drie senatoren:

30 Uit leden gekozen door de Senaat ten bedrage van de helft van het getal senatoren

die door de provinciale raden worden gekozen. Is di t  getal  een oneven getal ,

dan wordt het met een eenheid vermeerderd.

Die leden worden benoemd door de senatoren, die bi j  toepassing van de n" lu en 2"

van di t  art ikel  z i jn gekozen.

De verkiezing der senatoren gekozen bij toepassing van de n" 2u en 3' geschiedt

volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. door de wet bepaald.]

Gewijz igd l5 oktober l92l :  de nieuwe tekst venrangt de tekst van 7

september 1893. De tekst van I  831 luidde: 'De leden van de Senaat worden

gekozen, naar de bevolking van elke provincie, door de ingezetenen, die

de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers kiezen' '

Anr. 54. - [Het getal van de senatoren die rechtstreeks door het kiezerskorps worden

gekozen, is gelijk aan de helft van het getal van de leden van de Kamer van

Vo I ksve rte genwoord i gers. ]

Gewijzigd 7 septernber I 893; de tekst van l 83 I luidde: 'De Senaat bestaat

ui t  een getal  leden gel i jk aan de helf t  der afgevaardigden van de andere

Kamer.'
Zie ook wet van I 8 mei 1949 waarbij het aantal der rechtstreeks door het

kiezerskorps gekozen leden der Wetgevende Kamers vastgesteld wordt'
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Ant. 55. - [De senatoren worden gekozen voor vier jaren. De Senaat wordt om de

vier jaren geheel vernieuwd.]

Gewijz igd l5 oktober l92l ;  de tekst van l83l  lu idde: 'De senatoren

worden gekozen voor acht jaren;zij worden om de vier jaren bij de helft

vernieuwd volgens een bij de kieswet bepaalde rooster.
' ln geval van ontbinding, wordt de Senaat geheel vernieuwd. '

Anr.56. -  [Om tot senator gekozen te worden, moet men:

1o Belg zijn door geboorte of de grote naturalisatie bekomen hebben;

2o Het genot hebben van de burgerlijke en politieke rechten;

3" Zi jn woonplaats l iebben in België;

40 Ten minste 40 jaar oud zijn.l

Gewijz igd I  5 oktober l92l  ;  de nieuwe tekst vervangt de tekst van 7

september |  893. De tekst van l83l  lu idde: 'om senator te kunnen gekozen

worden en senator te bl i jven, moet rnen: lo Belg zi in door geboorte of de

staatsnaturalisatie bekomen hebben; 2o ziin politieke en burgerlijke rechten

genieten; 3 '  Zi in woonplaats hebben in België; 4o Ten minste 40 jaar oud

zijn;5o Ten minste 1,000 gulden rechtstreekse belastingen, met inbegrip

van het patentrecht,  betalen in België. In de provinciën. waar de l i jst  der

ingezetenen, die 1,000 gulden rechtstreekse belastingen betalen, niet de

verhouding 1 op 6,000 inwoners bereikt, wordt zij aangevuld door de

hoogst aangeslagenen in de provincie, totdat die verhouding van I  op

6,000 bereikt  z i j . '

Anr. 56áis. - [Om tot senator te kunnen gekozen worden bij toepassing van n' I o van

art ikel  53, moet men bovendien behoren tot een der volgende categorieën:

lu De ministers, gewezen ministers en ministers van Staat,

2o De leden en gewezen leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van

de Senaat;

3o De houders van een einddiploma, uitgereikt door een der inrichtingen van hoger

onderwijs, waarvan de wet de lijst vaststelt:

4u De gewezen opperofficieren van het leger en van de marine;

5u De titelvoerende leden en gewezen titelvoerende leden der handelsrechtbanken.

die ten minste tweemaal met een mandaat werden belast;

6, Zii die, gedurende ten minste tien jaar, het ambt hebben bekleed van bedienaar

van een der erediensten, waarvan de leden een jaarwedde trekken ten laste van

de Staat;

7u De werkende leden en de gewezen werkende leden van een der koninklijke

academiën en de leraars en gewezen leraars van
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een der inrichtingen van hoger onderwijs, waarvan de wet de lijst vaststelt;

Zie wet van 22 oktober I  92 I  tot  vaststel l ing van de l i jst  der inr icht ingen

van hoger onderwijs, bedoeld in de n" 3o en 7o.

8o De gewezen provinciale gouverneurs; de leden en gewezen leden van de

bestend i  ge deputat iën ,  de gewezen arrond issementscomm issarissen,

9o De leden en gewezen leden van de provinciale raden, die ten minste tweemaal

met een mandaat werden belast;

l0u De burgemeesters en gewezen burgemeesters, schepenen en gewezen schepenen

van gemeenten-arrondissementshoofdplaatsen en van gemeenten met meer dan

4,000 inwoners;

I lo De gewezen gouverneurs-generaal en ondergouverneurs-generaal van

Belgisch-congo, de leden en gewezen leden van de Koloniale Raad;

l2o De gewezen bestuurders-generaal, de gewezen bestuurders en de gewezen

inspecteurs-generaal bi j  de onderscheidene ministcr iën;

l3o De eigenaars en vruchtgebruikers van onroerende goederen gelegen in België,

waarvan het kadastraal inkomen ten minste 12,000 Íiarrk bedraagt; de

belastingplichtigen, die elk jaar ten minste 3.000 frank als rechtstreekse

belast ingen betalcn aan de Schatkist ;

14, Zti die, als beheerder-afgevaardigde, bestuurder of in een soortgelijke

hoedanigheid, geclurende vijfjaar aan 't hoofd gesteld werden van het dagelijks

beheer ener Belgische handelsvennootschap op aandelen, waarvan het kapitaal

werd volgestort ten bedrage van ten minste één millioen frank;

l5o De hoofden van ni jverheidsbedri jven, waarbi j  ten minste 100 werkl ieden

bestendig arbeiden, en van landbouwbedrijven van ten minste 50 hectaren;

l6 '  Zi i  d ie,  als bestuurder-zaakvoerder of in een soortgel i lke hoedanigheid'

gedurende drie jaar aan 't hoofd gesteld werden van het dagelijks beheer ener

Belgische samenwerkende maatschapprj  met ten minste 500 leden sedert  v i j f

JAar;
n" Zij die, als werkencle leclen, gedurende vijfjaar het ambt hebben vervuld van

voorzitter of secretaris van een mutualiteit of van een bond van mutualiteiten

met ten minste 1,000 leden sedert  v i j f jaar;
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18, Zi . i  d ie,  als werkende leden, gedurende vi j f jaar het ambt hebben vervuld van
voorzitter of secretaris ener beroeps-, nijverheids- of landbouwvereniging met
ten minste 500 leden sedcrt  v i j f jaar;

lg' Z1j die, gedurende vijflaar, het ambt hebben vervuld van voorzitter ener handels-
of ni jverheidskarner met ten minste 300 leden sedert  v i j f jaar;

20u De leden van de ni jverheids- en arbeidsraden van de provinciale
landbouwcommissiën, van de werkrechtersraden, die ten minste tweemaal met
een mandaat werden belast;

2ln De gekozen leden van een derraadgevende raden ingesteld bi j  de minister iële
departementen.

Nieuwe categorieën van verkiesbaren kunnen door een wet ingevoerd worden; deze
wet moet door ten minste twee derden van de stemmen aangenomen worden.]

Gewijzigd l5 oktober 1921; de tekst, aan de Grondwet toegevoegd op 7
september I  893, luidde: 'De senatoren, door de provinciale raden gekozen,
zijn ontslagen van alle voorwaarde van cijns; zij mogen niet behoren tot
de vergadering die ze kiest, noch er deel van uitgemaakt hebben tijdens
het jaar der verkiezing of gedurende de twee vorige jaren.'

AR-l-. 56ler. - [De senatoren door de provinciale raden gekozen, mogen niet deel
uitmaken van de vergadering die hen kiest, noch daarvan deel uitgemaakt hebben
gedurende het jaar der verkiezing of gedurende de twee vorige jaren.]

Nieuw art ikel  (  I5 oktober l92l) .

Anl. 56quater. - fBt.j ontbinding van de Senaat, kan de Koning de provinciale raden

ontbinden.
Het beslui t  tot  ontbinding roept de provinciale kiezers binnen veert ig dagen en de
provinciale raden binnen twee maanden bi jeen.]

Nieuw art ikel  (15 oktober l92l) .

Atu-. 57. - [De senatoren genieten geen jaarwedde.

Zij hebben echter recht op schadeloosstelling voor hun onkosten; deze

schadeloosstel l ing bedraagt vier duizend frank per jaar.

Daarenboven hebben zij recht tot het vrij verkeer op al de verkeerswegen, door

de Staat in bedri j Í 'genomen of in concessie gegeven.
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Door de wet wordt bepaald van welke vervoermiddelen, buiten bovengemelde wegen,
zi j  kosteloos gebruik mogen maken.]

Gewijz igd l5 oktober 1921 de tekstvan l83l  lu idde: 'De senatoren
ontvangen noch jaarwedde noch vergoeding. '

Anr. 58. - [De zonen van de Koning of,, brj ontstentenis dezer, de Belgische prinsen
van de tot de kroon gerechtigde tak van het koninklijk stamhuis, zijnvan rechtswege
senator op de leeftijd van I 8 jaar. Zij zijn eerst stemgerechtigd op de leeftijd van 25
jaar.l

Gewijz igd 7 september 1893; de tekst van l83l  lu idde: 'Op de leeft i jd
van I 8 jaar is de vermoedelijke erfgenaam van den Koning van rechtswege
senator. Hij is slechts stemgerechtigd op de leeÍtijd van 25 jaar.'

An-r.  59. -  Elke vergadering van de Senaat,  die zou gehouden worden buiten het
tijdperk der zitting van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, is van rechtswege
n ie t ig .

Hoofdstuk II. - De Koning en de ministers.

AÍdeling l. - De Koning.

Am-. 60. -  [De grondwettel i jke macht van de Koning gaat bi j  erfopvolging over op

de natuurlijke en wettige nakomelingschap, in rechte linie, van Z.M.

Luopolo-JoRIS-CIttust-tAAN-FRIIDEIIIK vAN SAKSIIN-CoBUltc, van man op man,

volgens recht van eerstgeboorte en met altijddurende uitsluiting van de vrouwen en

haar nakomelingen.
Van zijn recht op de kroon wordt vervallen verklaard de prins die gehuwd is zonder

de toestemming van de Koning of van hen die, bi j  's Konings ontstentenis,  z i jn macht

uitoefenen in de bij de Grondwet voorziene gevallen.

Deze vervallenverklaring kan echter opgeheven worden door de Koning of door

hen, die,  bi j  's Konings ontstentenis,  z i jn macht ui toefenen in de bi j  de Grondwet

voorziene geval len, zulks met toestemming van beide Kamers.]

Gewijzigd 7 september 1 893; de tekst van 183 I luidde: 'De grondwettelijke

machten van de Koning gaan bij erfopvolging over op de natuurlijke en

wettige nakomelingen, in de rechte linie, van Z.M. LEOPOLD vAN

SnrcsnN-CoBl.ll{c, van man op man, naar orde van eerstgeboorte en met

al t i jddurende ui ts lui t ing van de vrouwen en van haar nakomelingen. '
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Anl.  61. -  [Bi j  ontstentenis van mannel i jke nakomelingen van Z.M.
Lnopolo-JoRrs-CHRrs'[rAAN-FREDERTK vAN SnrssN-CoBURG, kan de Koning zijn
opvolger benoemen, mits de Kamers daarmede instemmen op de wijze bij het volgend
artikel voorgeschreven.
Indien op deze wi jze geen benoeming heeft  plaats gehad, is de troon onbezet. ]

Gewijz igd 7 september 1893; de tekst van l83l  lu idde: 'Bi j  ontstentenis
van mannelijke nakomelingen vanZ.M. Lpopolo vAN SAKSEN-CoBURc
kan de Koning zi jn opvolger benoemen, mits de Kamers hun bewil l ig ing
daarop verlenen op de wijze, bij het volgend artikel voorgeschreven.
'Geschiedt er geen benoeming zooals hierboven is bepaald, dan is de troon
onbezet. '

Att't '. 62. - De Koning kan niet tegelijk hoofd van een andere Staat zijn, zonder de
toestemming van beide Kamers.
Geen van beide Kamers kan over die zaakberaadslagen, zo niet ten minste twee
derden van de leden aanwezigzijn, en alleen wanneer ten minste twee derden van
de ui tgebrachte stemnren zich er voor verklaard hebben, is het beslui t  aangenomen.

Arr.  63. -  De persoon van de Koning is onschendbaar;zi jn ministers zi jn

verantwoordelijk.

Anr. 64. - Geen besluit van de Koning is van kracht,tenzij het medeondertekend is

door een minister die, door zijn medeondertekening alleen, daarvoor verantwoordelijk

wordt.

Ant ' .  65. -  De Koning benoemt en ontslaat z i jn ministers.

Zie art t .86 en volg.

An'r .  66. -  Hi j  ver leent de graden in het leger.

Hij benoemt de ambtenaren bij het algemeen bestuur en bij de buitenlandse

betrekkingen. behoudens de bij de wet voorziene uitzonderingen.
Andere ambtenaren benoemt hij alleen krachtens een uitdrukkelijke wetsbepaling.

Anr.  67. -  Hi j  maakt dc verordeningen en neemt de beslui ten, die voor de ui tvoering

van de wetten nodig zijn, zonder ooit de wetten zelf te mogen schorsen of van hun

uitvoering te ontslaan.

Anr.68. -  De Koning voeft  het bevel over land- en zeemacht,  verklaart  oor log, s lui t

de vredes-. verbonds- en handelsverdragen.
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Hi j  geeft  er kennis van aan de Kamers, zodra het belang en de vei l igheid van de Staat
het toelaten, onder bijvoeging van de passende mededelingen.
De handelsverdragen en de verdragen, waardoor de Staat zou kunnen worden
bezwaard of Belgen persoonlijk gebonden, zijn slechts van kracht nadatzij door de
Kamers zi jn goedgekeurd.

Geen afstand, geen ruiling, geen aanhechting van grondgebied kan plaats hebben
dan krachtens een wet.  In gccn geval kunnen de gehcirne art ikelen van een verdrag
de openbaar gemaakte artikelen te niet doen.

Anr. 69. - De Koning bekrachtigt de wetten en kondigt die af.

Zíe arL.26.
Ziehierna W. l8 apri l  1898, betreffende het gebruik van de Nederlandse
taal bi j  of f ic iële bekendmakingen, gewi jz igd in haar art .  3,  door de wet
van 17 maart 1934 betreffende de bekrachtiging en de aÍkondiging der
wetten.

Anr.  70. -  De Kamers komen van rechtswege bi jeen ieder jaaq de tweede dinsdag
van november, tenzij ze vóor die datum door de Koning bijeengeroepen zijn.
De Kamers moeten elk jaar ten minste veert ig dagen bi leen bl i iven.

De Koning sluit de zitting.
De Koning heeft het recht de Kamers in buitengewone zitting bijeen te roepen.

Anr. 71. - De Koning heeft het recht de Kamers, beide samen of elke afzonderlijk,

te ontbinden. Bi j  het ontbindingsbeslui t  worden de kiezers binnen veert ig dagen en
de Kamers binnen fwee maanden bijeengeroepen.

Zie weÍ van 3 I mei l96l betreffende het gebruik der talen in

wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van

wetten en verordeningen.

ART. 72. - De Koning kan de Kamers verdagen. De verdaging mag echter, zonder

instemming van de Kamers, de termijn van één maand niet overschrijden noch

gedurende een zelfde zitting worden herhaald.

Anl.73. - Hij heeft het recht om de strafÍèn, door de rechters uitgesproken, kwijt te

schelden of te verminderen. behoudens hetgeen ten aanzien van de ministers is

bepaald.

Z .  a r t .91 .
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An1. 74. -  Hi j  heeft  het recht van de munt,  ter ui tvoering van de wet.

Att ' t .  75. -  Hi j  heeÍ i  het rccht br ievcn van adeldom te ver lcnen, zonder ooit  enig
voorrecht daaraan te mogen verbinden.

Anr. 76. - Hij verleent de militaire orden met inachtneming van hetgeen de wet
daaromtrent voorschri i ft.

ARl ' .  77. -  De civiele l i jst  wordt door de wet vastgesteld voor de duur van 's Konings
regering.

At<1. 78. - De Koning heeft geen andere macht dan die welke de Grondwet en de
bijzondere krachtens de Grondwet uitgevaardigde wetten hern uitdrukkelijk toekennen.

Anr.  79. -  Br j  's Konings overl i jden komen de Kamers zonder bi jeenroeping samen,
ui ter l i jk de t iende dag na die van het overl i jden. Indien de Kamers te voren ontbonden
zi jn en de nieuwe Kamers bi j  het ontbindingsbeslui t  z i jn bi jeengeroepen tegen een
later tijdstip dan de tiende dag, treden de oude Kamers weer op totdat de Kamers,
die haar plaats moeten innemen, bi jeenkomen.
Is slechts één Kamer ontbonden, dan wordt,  ten aanzien van die Kamer, op gel i jke
wijze gehandeld.

Te rekenen van het overl i jden van de Koning en tot de eedaf leggingvan zi jn
troonopvolger of van de regent, wordt's Konings grondwettelijke macht in naam
van het Belgische volk ui tgeoefènd door de in rade verenigde ministers, en onder
hun verantwoorde I ij kheid.

Anr.  80. -  De Koning is meerderjar ig als zi jn achtt iende jaar vervuld is.
Hij neemt eerst bezit van de troon nadat hij, in de verenigde vergadering der Kamers.
de volgende eed plecht ig heef i  aÍgelegd:

'[k zweer de Grondwet en de wetten van het Belgische volk na te leven, 's Lands
onafhankelijkheid te handhaven en het grondgebied ongeschonden te bewaren.'

An l .81 .  -  Ind ien ,  b i . j  ' s  Kon ings  over l i jden ,z i jn  opvo lger
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minderjar ig is.  komen beide Karners in verenigde vergadering bi jeen, ten einde in
het regentschap en in de voogdij te voorzien.

Anr. 82. - Indien de Koning in de onmogelrjkheid verkeefi, te regeren, roepen de
ministers, na van dcze onmogel i jkheid te hebben doen bl i jken, de Kamers dadel i jk
bijeen. Door de verenigde Kamers wordt in de voogdij en in het regentschap voorzien.

Wet van l9 juli 1945 strekkend tot het voorzien in de uitvoering van artikel
82 der Grondwet (Staatsbl. 3 aug. 1945):
Enig artikel. - 'Wanneer toepassing werd gemaakt van artikel 82 van de
Grondwet, hervat de Koning de uitoefening van zijn grondwettelijke
machten slechts na een beraadslaging van de verenigde Kamers vaststellend
dat de onmogel i jkheid te regeren een einde heeft  genomen. '

Anr. 83. - Het regentschap mag slechts aan één persoon worden opgedragen.
De regent aanvaardt eerst zijn bediening nadat hij de bij arlikel 80 voorgeschreven
eed heeft aÍgelegd.

Anr. 84. - Gedurende een regentschap kan geen verandering aan de Grondwet worden
toegebracht.

ART. 85. - Ingeval de troon onbezet is, voorzien de Kamers, tezamen beraadslagende,
voorlopig in het regentschap totdat de geheel vernieuwde Kamers bijeenkomen; deze
bijeenkomst heeft plaats binnen twee maanden. De nieuwe Kamers. te zamen
beraadslagende, voorzien voorgoed in het bezetten van de troon.

Afdeling ll. - De ministers.

Anr.  86. -  Niemand kan minister z i jn,  indien hi j  niet  Belg is door geboorte of indien

hij de staatsnaturalisatie niet heeft verkregen.

Anr.  87. -  Geen l id van de koninkl i jke famil ie kan minister z i jn.

Anr. 88. - De ministers zijn alleen stemgerechtigd in de ene of in de andere Kamer,

wanneer zi j  er l id van zi jn.
Zij hebben zitting in elke Kamer, en hun moet het woord verleend worden wanneer
zij het vragen.
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De Kamers kunnen vorderen dat de ministers zullen aanwezigzijn.

Anr .89 .  -  In  geen geva l  kan  he tmonde l ingof  schr i Í ie l i j k  beve l  van  de  Kon ingeen
m i n i ste r v an zijn v e ran two o rd e I ij kh e i d o n th e ffe n.

Anr. 90. - De Kamer van Volksvertegenwoordigers heefi het recht de ministers in
bcschuldiging te stcl len en ze te dagen voor het Hol-van verbreking, dat al leen
bevoegd is ze in verenigde zitting te berechten, behoudens hetgeen bij de wet zal
worden bepaald wat betreft het instellen van de burgerlijke vordering door de
benadeelde partij en wat betreft de misdaden en wanbedrijven, die de ministers buiten
hun ambtel i jke werkkr ing begaan hebben.
Een wet zal de gevallen van verantwoordelijkheid bepalen, alsmede de aan de
ministers op te leggen straffen en de wijze waarop tegen hen in rechte kan worden
opgetreden, zowel bi j  inbeschuldigingstel l ing door de Kamer van
Volksvertegenwoordigers als bij veruolging door de benadeelde par-tijen.

Anr. 91. - De Koning kan aan een door het Hof van Verbreking veroordeelde minister
geen genade schenken, dan op het verzoek van een van beide Kamers.

Hoofdstuk III. - Van de rechterlijke macht.

Anr. 92. - Alle geschillen over burgerlijke rechten behoren bij uitsluiting tot de
kennisneming van de rechter.

Anr.  93. -  Al le geschi l len over staatsburgerl i jke rechten behoren tot de kennisneming
van de rechteq behoudens de bi j  de wet bepaalde ui tzonderingen.

Anr.94. -  Gcen rechtbank, geen tot eigenl i jke rechtspraak bevoegd l ichaarn kan
worden ingesteld dan uit kracht van een wet. Buitengewone rechtbanken noch
commissiën kunnen, onder welke benaming ook, in het leven worden geroepen.
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Ant.  95. -  Er bestaat voor geheel België één Hof van Verbreking.
Dit Hof neemt geen kennis van de feitelijke toedracht der zaken, behalve bij het
berechten van dc ministers.

Anr. 96. - De terechtzittingen van de rechtbanken zijn openbaar,tenzij deze
openbaarheid gevaar oplevert voor de orde ofde goede zeden; in dat geval wordt
zulks door de rechtbank bi j  vonnis verklaard.
Terzake van politieke misdrijven en persmisdrijven, kan het sluiten der deuren slechts
met algemene stemmen worden ui tgesproken.

Anr.  97. -  Elk vonnis vermeldt de gronden waarop het rust.  Het wordt in openbare
terechtzi t t ing u i tgesproken.

An-t ' .  98. -  De jury wordt ingesteld voor al le misdaden, alsook voor pol i t ieke
misdri jven en persmisdri jven.

Anr. 99. - De vrederechters en de rechters in de rechtbanken worden rechtstreeks
door  de  Kon ing  benoemd.
De raadsheren in de Hoven van Beroep en de voorzitters en ondervoorzitters der
rechtbanken van eerste aanleg in hun gebied worden door de Koning benoemd uit
twee lijsten van twee candidaten, de ene door die hoven, de andere door de provinciale
raden voorgedragen.

De raadsheren in het Hof van Verbreking worden door de Koning benoemd uit
twee lijsten van twee candidaten, de ene door de Senaat, de andere door het Hof van
Verbreking voorgedragen.

In beide gevallen kunnen de op een lijst voorgedragen candidaten ook op de andere
lijst worden voorgedragen.

Al de voordrachten worden openbaar gemaakt ten minste vijftien dagen vóór de
benoeming.

De hoven kiezen uit hun leden hun voorzitters en hun ondervoorzitters.

Anr. 100. - De rechters worden voor hun leven aangesteld.
Geen rechter kan van zijn plaats worden ontzet of worden geschorst dan door een

vonnis.
De overplaatsing van een rechter kan slechts geschieden door een nieuwe

benoeming en met zi jn toestemming.
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Anl.  l0 l .  -  De Koning benoemt en ontslaat de ambtenarcn van het openbaar minister ie
bij de hoven en de rechtbanken.

Anr. 102. - De bezoldiging van de leden der rechterlijke orde wordt bij de wet
vastgesteld.

Anr. 103. - Geen rcchter mag van de regering enig bezoldigd ambt aanvaarden ,tenzij
hij het kosteloos waarneemt en behoudens de gevallen van onverenigbaarheid, bij
de wet bepaald.

Anr.  104. -  Er zi . jn in België dr ie Hoven van Beroep.
De wet bepaalt hun rechtsgebied, alsmede de plaatsen waar zij gevestigd zijn.

Att t ' .  105. -  De inr icht ing van de mil i ta ire rechtbanken, hun bevoegdheden, de rechten
en verplichtingen van de leden dezer rechtbanken, alsmede de duur van hun bediening
worden door bijzondere wetten geregeld.
Er zijn rechtbanken van koophandel in de plaatsen aangewezen door de wet. Deze
regelt  hun inr icht ing, hun bevoegdheden, de wi jze van benoeming van hun leden en
de duur van het ambt van deze leden.

Anr. 106. - Het Hof van Verbreking doet uitspraak in geschillen van bevoegdheid
tussen de burgcrlijkc en de administratieve rechter, op de bii de wet bepaalde wijze.

Anr. 107. - De hoven en rechtbanken passen de algemene, provinciale en plaatselijke
besluiten en verordeningen slechts toe voor zover zlj met de wetten overeenkomen.

Hoofdstuk IV. - De provinciale en de gemeentelijke instellingen.

Ant ' .  108. -  De provinciale en de gemeentel i jke instel l ingen worden door wetten
geregeld.
Die wetten verzekeren de toepassing van de volgende beginselen:

lu De rechtstreekse verkiezing, behoudens de ui tzonderingen
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welke de wet kan invoeren, ten aanzien van de hoofden der gemeentebesturen
en van de commissarissen der regering bij de provinciale raden;

20 [Het opdragen, aan de provinciale raden en aan de gemeenteraden, van al wat
van provinciaal en gemeentelijk belang is, behoudens de goedkeuring hunner
handel ingen, in de geval len en op de wi jze bepaald door de wet.

Verscheidene provinciën of verscheidene gemeenten mogen zich onderl ing
verstaan of zich verenigen onder de voorwaarden cn op de wijze, door de wet

te bepalen, om zaken van provinciaal belang of van gemeentelijk belang
gemeenschappcl i ik te regelen en te beheren. Aan verscheidene provinciale raden

of aan verscheidene gemeenteraden mag het echter niet toegelaten zijn, te zamen

te beraadslagen] l

N'2o werd gewijz igd op 24 augustus l92l  ;  de tekst van I  831 luidde: 'Het

opdragen, aan de provinciale raden en aan de gemeenteraden, van al wat

van provinciaal en gemeentel i jk belang is,  behoudens de goedkeuring

hunner handel ingen, in de geval len en op de wi jze bepaald door de wet. '

3" De openbaarheid van de vergaderingen der provinciale raden en der

gemeenteraden binnen de grenzen door de wet gesteld;

4o De openbaarheid van de begrot ingen en van de rekeningen;

5o De tussenkomst van de Koning of van de wetgevende macht om te beletten dat

de provinciale raden en de gemeenteraden buiten hun bevoegdheid gaan en het

algemeen belang krenken.

Anr. 109. - Het opmaken van de akten van de burgerlijke stand en het houden van

de registers behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de gemeenteoverheid.

Titel IV. De financiën.

An-r. ll0. - Geen belasting ten behoeve van het Rijk kan worden ingevoerd dan bij

een wet.
Geen last, geen hefïng ten behoeve van de provincie kan worden ingevoerd dan met

de toestemming van de provinciale raad.
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Geen last. geen heffing ten behoeve van de gemeente kan worden ingevoerd dan met
de toestemming van de gemeenteraad.

De wet bepaalt ,  ten aanzien van de provinciale belast ingen en de
gemeentebelastingen, de uitzonderingen waarvan de noodzakelijkheid uit de
ondervinding blr jkt .

Anr.  l l l .  -  De bclast ingen ten behoeve van het Ri jk worden elk jaar bi j  stemming
vastgesteld.
De wetten, welkc ze invoeren, zi jn,  indien zi j  n iet  worden vernieuwd, slechts van
kracht voor één jaar.

Anr.  112. -  Geen voorrechten kunnen op het stuk van be last ingen worden verleend.

Geen vrijstelling of vermindering van belasting kan worden toegestaan dan uit kracht

van een wet.

Anl.  113. -  Behalve de geval len door de wet ui tdrukkel i jk ui tgezonderd, kan van de

burgers geen vergelding worden gevorderd dan alleen als belasting ten behoeve van

het Ri jk,  de provincie oÍ 'de gemeente. Er wordt geen wi jz iging toegebracht aan de

thans bestaande inrichting van de polders en wateringen, die onderworpen blijft aan

de gewone wetten.

An'1. ll4. - Gecn pensioen, geen gift ten laste van 's Lands kas kan worden toegekend

dan uit kracht van een wet.

Anf. 115. - Ieder jaar worden de rekeningwet en de begroting door de Kamers

vastgesteld.
Al de ontvangsten en uitgaven van het Rijk moeten op de begrotingen en op de

rekeningen worden gebracht.

Anr. 116. - De leden van het Rekenhof worden benoemd door de Kamer van

Volksverlegenwoordigers en wel voor de tijd bij de wet bepaald'

Dit Hof is belast met het nazien en het vereffenen der rekeningen van het algemeen

bestuur en van al  wie tegcnover 's Lands kas rekenpl icht ig is.  Het zorgt er voor dat

geen artikel van de uitgaven der begroting wordt overschreden en dat geen

overschri jv ingen geschieden. Het slui t  de rekeningen der verschi l lende besturen van

de Staat en brengt te dien einde alle nodige inlichtingen en rekeningstukken bijeen.

De algemene rekening van de
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Staat wordt aan dc Kamers onderworpen met de opmerkingen van het Rekenhof.
Het Rekenhof wordt door een wet insericht.

Anr. 117. - De wedden en pensioenen van de bedienaren dererediensten zijnten
laste van het Rijk; het daartoe nodige bedrag wordt elk jaar op de begroting
uitgetrokken.

Zie aftL l4 tot I 6. ll4 en noot.

Titel V. De gewapende macht.

Anr. 118. - De wijze van aanwerïing van het leger wordt bepaald door de wet. Deze

regelt  eveneens de bevordering, de rechten en de verpl icht ingen der mi l i ta iren.

An'1. ll9. - De legerstcrkte wordt elk jaar bij stemming vastgesteld. De wet die ze

bepaalt is, indien zij nieÍ wordt vernieuwd, slechts voor één jaar van kracht'

Anr. 120. - De inrichting en de bevoegdheden van de Rijkswacht worden bij een

wet geregeld.

Anf. 121. - Geen vreemde troepen mogen in dienst van de Staat worden aangenomen,

het grondgebied bezetten ofdoortrekken dan krachtens een wet.

Anr'. 122. - [De inrichting van een burgerwacht wordt bij voorkomend geval geregeld

door de wet. ]

Gewijzigd 24 augustus l92l ; de tekst van l 83 l luidde: 'Er bestaat een

burgerwacht;  haar inr icht ing wordt door een wet geregeld. '

Anr. 123. - llngetrokken.l

Ingetrokken 24 augustus l92l de tekst van I 831 luidde: 'De burgerwacht

kan slechts krachtens een wet gemobi l iseerd worden. '

Anr. 124. - De militairen kunnen uit hun graden, ererechten en pensioenen niet onÍzet

worden dan op de bij de wet bepaalde wijze.
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Titel VI. Algemene bepalingen.

Anr. 125. - De Belgische Natie voert als kleuren: rood, geel en zwart, en ars
Rijkswapen, de Belgische Leeuw met de spreuk: EgNoRncHt MAAKT MACHT.

Anr. 126. - De stad Brussel is de hoofdstad van België en de zetel van de Regering.

Anr. 127. - Geen eed kan worden opgelegd dan uit kracht van de wet. Deze stelt het
formul ier vast.

Zie hierna: Verpl icht ing tot  de eed: Decr.  20 jul i  I  83 l  .
Vr i je keus van een der in het land gesproken talen: W. 30jul i  1894.
Formul ieren:Nederlandse taal:  Kon. besl .  l8 september en 17 november
1894 en  w i jz ig ingen.
Duitse taal :  Kon. besl .  l7 jul i  1926.

Anr. 128. - Ieder vreemdeling, die zich op het grondgebied van België bevindt, geniet
de bescherming verleend aan personen en aan goederen. behoudens de bi j  de wet
bepaalde ui tzonderingen.

Anr.  129. -  Geen wet,  geen beslui t  of  reglement van algerneen, provinciaal of
gemeentel i jk bestuur is bindend dan na te zt jn bekendgemaakt op de bi j  de wet
bepaalde wijze.

Ant.  130. -  De Grondwet kan noch geheel,  noch gedeeltel i jk geschorst worden.

Titel VII. Herziening van de grondwet.

Anr. l3l. - De wetgevende macht heeft het recht te verklaren dat er reden bestaat
tot herziening van zodanige grondwettelijke bepaling als zij aanwijst.
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Na deze verklar ing zi jn beide Kamers van rechtswege ontbonden.
Twee nieuwe Kamers worden overeenkomstig artikel 7 | bijeengeroepen.
Die Kamers besl issen, in gemeen overleg met de Koning, over de punten welke

dienen te worden herzien.
In dat geval mogen de Kamers niet beraadslagen zo niet ten minste twee derden

van de leden, waaruit elke Kamer bestaat, aanwezig zijn; geen verandering is
aangenomen, indien niet ten minste twee derden van de ui tgebrachte stemmen zich
er voor verklaard hebben.

Z ie  Verk la r ingen van 10 ,  19 ,20  en23 mei  1892,  van 8 ,  l5  en  23  ok tober
1919, I 4 maart 1954 en 29 april 1958, krachtens welke er reden bestaat
om sommige art ikelen der Grondwet te herzien.

Titel VIII. Overgangsbepalingen.

Anr. 132. - Br1 de eerste keuze van het Staatshoofd mag van de eerste bepaling van
art ikel  80 aÍgewekcn worden.

(Overhodig geworden hepaling.)

Anr.  133. -  De vreemdel ingen, in België gevest igd vóór I  januari  I  814 en die er hun

woonplaats hebben behouden, worden aangezien als Belgen door geboorte, mits zij

verklaren datzij het voornemen hebben te genieten van het voordeel dezer bepaling.

De verklaring moet worden gedaan binnen zes maanden na de dag waarop deze

Grondwet bindend wordt, indien zij meerderjarigzrin, en binnen het jaar na hun

meerderj ari ghe i d, i nd ien zij m inderj a rig zijn.
Bedoelde verklaring moet geschieden vóór de provinciale overheid in wier gebied

zich hun woonplaats bevindt.
Zij wordt gedaan in persoon of door een lasthebber, houder van een bijzondere en

authent ieke  vo lmacht .

( Overb o dig gew orde n be paling. )

Anr. 134. - Totdat er door een wet in voorzien wordt, heeft de Kamer van

Volksvertegenwoordigers een onbeperkte ntacht
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om een minister in beschuldiging te stel len, en het Hof van Verbreking om hem te
berechten met omschrijving van het misdrijf en bepaling van de straf.
De straf mag echterdie van opslui t ing niet overschri jden, onverminderd de bi j  de
straÍrvetten uitdrukkeIijk voorziene gevalIen.

Anr.  135. -  Het personeelvan de hoven en de rechtbanken bl i j f t  in dienstzoals het
thans bestaat. totdat daarin door een wet voorzien wordt.

(Ove rbod ig gew o rcle n be pal ing.)

Die wet moet gedurende de eerste zitting van de Wetgevende Kamers ingevoerd
worden.

An'r. 136. - Ecn wet. gedurende dezelfde zitting in te voeren,zal de wijze bepalen

waarop de leden van het Hof van Verbreking voor de eerste maal worden benoemd.

(Overbod ig gew ortle n be pal ing.)

An'1. 137. -  De Grondwet van 24 augustus |  8 |  5,  alsmede de provinciale en de

plaatselijke statuten worden opgeheven. De provinciale en de plaatselijke overheid

behoudt echter haar bevoegdheden toldat de wet daarin op een andere wijze zal

hebben voorzien.

( Over bodi g gew orde n bepal ing, )

Ani. 138. - Met ingang van de dag waarop de Grondwet uitvoerbaar is, zijn al de

daarmee strijdige wetten, decreten, besluiten, reglementen en andere akten opgeheven.

Bi j  kom ende bepal in gen.

An'r. 139. - Het Nationaal Congres verklaaft dat de volgende zaken door afzonderlijke

wetten, en binnen de kortst mogelijke tijd, dienen te worden geregeld;

lo De Drukpers;

2o De inr icht ing van de jury;
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3u De f inanciën;

4o De inr icht ing van de provinciën en van de gemeenten;

5n De verantwoordelijkheid van de ministers en van de andere agenten der overheid;

6.,  De rechter l i jke inr icht ing;

7o De herziening van de l i jst  der pensioenen;

gu De maatregelen om de misbruiken bi j  vereniging van ambten te voorkomen;

go De herziening van de wetten op faill issementen en op uitstel van betaling;

l0u De inr icht ing van het leger,  de rechten op bevordering en op pensioen, alsmede
het Militair Strafivetboekl

I  lo De herziening van de Wetboeken.
Belast de uitvoerende macht met de uitvoering van dit decreet
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Zaakregister op de grondwet

De cijJër.; verwijzen naar de ertikelen der Grondwet.
Aanhouding, 7.
Ade ldom,  75 .
Ambtenaren (Openbare), 24.
Ambten (Burgerl i jke en mi l i ta ire),  6.
Bedienaars der erediensten. Jaarwedden en pensioenen, 1 17.
Bekendrnaking wetten en beslui ten, 129.
Bekrachtiging en afkondiging der wetten, 69.
Belangen (Provinciale en gemeentel i jke),  l  10.
Belast ingen. Invoering. I  I  L
Vereisten tot  geldigheid, l  10.
Belg (Staat van),  4.
Benoeming van nr inisters, 65.
Bezit t ingen (Overzeese),  l .
Brievengeh eim,22.
Br ieven van ade ldom.  75 .
Burgerlijke stand. Akten en registers, 109.
Burgerwachï ,122.
Cumula t ie .  M isbru ik .  139.
Dood (Burgcr l i jke).  A lschaff i  ng, I  3.

Eed, 127.
Erediensten:
Benoeming en aanstel l ing der bedienaars, 16.

Huwel i jk,  16.
Oefeningen en plecht igheden, 15,

Vr i jhe id ,  l4  en  15 .
Wedden en pensioenen, I  17.
E igendom.  I  l .
Fa i l l i ssement ,  139.
Financiën (Openbare),  I  I  0 tot  117 en 139.

B e g r o t i n g ,  l l 5 .
Belast ingwetten, I  10.
Eenjar igheid" I  I  .
Lasten en heffingen ten behoeve van provincie en gemeente, ll0.

Pensioenen, I  I  4.
Rekeningen, I  15.
Voorrechten: verbod, 1 1 2.

Gelr jkheid der Belgen voor de wet,  6;  in belast ingzaken, l12.

Gemeenten.  31 .
Gemeenteraden.  31 .
Genade, 9l  .
Grondgebied, I  tot  84.
Wijz iging, 68.
G r o n d w e t .  8 4 .  l 3 l ,  1 3 8 .

Herziening der Grondwet, l3 L
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Hof van beroep. Raadsheren. Benoeming, 99.
Hof van verbreking. Vonnissen van de ministers, 134.
Benoeming der  leden.  136.
HooÍdstad van het Rijk, 126.
Hu iszoek ing ,  10 .
Huwel i jk.  Huwel i jksinzegening, I  6.
Inbeschuldigingstel l ing van ministers, 90 en 134.
Inboor l ingschap,  4 .

Inr icht ing (Provinciale en gemeentel i jke),  108. 109 en 139.

Instel l ingen (Gerneentel i jke en provinciale),  108 en 109.

lntrekking van de vorige wetten en decreten, 137 en 138.

Jury, l  39.
Kamers (Wetgevende), 32 tot 59.
Aanhoud ing ,  45 ,
AmendemenÍen.42
Besloten vcrgadering, 33.
Beslui t .  Meerderheid. 38.
Bevoegdheden, 46.
Bi jeenkomst.  Datum, 70.
Buitengewone bi jeenroeping. 70.
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Bureau, 37.
Lid benoemd tot een bezoldigd ambt,  36.
Li j fsdwang, 45.
Meerderheid, 38, 47,56bis,  62 en l3l  .
M in is te r ie .  88 .
Onderzoek (Enquête), 40.
Onderzoek der ge looÍ 'sbr ieven, 34.

Onschendbaarheid, 40 en 45.
Ontb ind ing ,  7 l  ;  W.  I  Ju l i  1893.

Ontwerpen van wet.  Aanneming, 41.

Onverenigbaarhcid. 35.
Recht van amendement en van spl i ts ing, 42.

Reglement,  46.
Reken ingen en  begro t ingen,  l l5 .

Slui t ing, 70.
Spl i ts ing van art ikelen en amendementen, 42.

S t e m m i n g , 3 9 .
Troon onbezet,  85.
Yerdaging.72.
Vergadcring bi j  de dood des Konings, 79.

Vergadering. Openbaarheid, 33.

Verkiezing. 47 en volg.

Vertegenwoordiging der Natie, 36.

Vervolgingen, 44 en 45.

Verzoeksch rifÍ, 43.
Kamer der Volksvertegenwoordigers; Duur van het Kamerl idmaatschap, 5l  '

Aantal  afgevaardigden, 49.

Inbeschuldigingstel l ing van ministers, 90.

K iesco l legcs .  48 .
Kiesrecht,  47.
Li j f iente- of pcnsioenkas, 52.

Ontb ind ing ,  7 l  .
Samenstel l i  ng, 47 en 49.

Vergoeding, 52.
Verkiesbaarheid. Vereisten, 5 0.

Vernieuwing, 51.
Venegenwoordi ging, 3 2.

Voorzitter. Vergoeding, 52.

Vrouwenkiesrecht, 47.

Vrij verkeer, 52.
Kiescol leges. Samenstel l ing, 48.

K leuren (Be lg ische) ,  125.

Ko lon iën ,  l .
K o n i n g ,  2 9 , 6 0  t o t  8 5 ,  9 9  e n  1 0 1 .

Adeldom (Titels van).  75.

Akten: medeondertekening, 69.

Beëdiging, 80.
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Bekracht iging en aÍkondiging der wetten, 69.
Benoeming van ambten aren, 66.
Bes lu i ten .  67 .
Bevoegdheden, 65 tot  69.
Dood. 79.
F amil ie (Koninkl  i jke),  60.
Hoofd van een andere Staat. 62.
Huwel i jk,  60.
Leger. Verlening der graden, 66.
L i j s t  (C iv ie le ) ,77  .
Machten, 78.
Mecrder ja r ighe id .  80 .
Minderjar igheid. 8 I  .  Minister:
Cenade.  9 l  .
Benoeming,  65 .
Medeonderteken ing, 64.
Onmogel i jkheid te regeren, 82.
Onschendbaarheid. 63,
Oorlogsverklar ing, 68.
Openval len van de troon, 85.
Oppergezag overland- en zeemacht, 68.
Opvo lger ,  61 .
O r d e n  ( M i l i t a i r e ; , 7 6 .

Recht van de munt, 74.
Regentschap,  81 ,  82  en  83 .
Schorsing der wetten, 67.
StraÍïen. Kwijtscheld ing. 7 3.
Uitvoering der wetten, 67.
Verdragen, 68.
Verordeningen, 67.
Voogdi j ,  8l  en 82.
Leger:
Bevordering, I  I  8.
In r ich t ing ,  139.
Ontzett ing ui t  graden, 124.
Sterkte, I  19.
Vreemde troepen, 121 .
Werving, I  18.
Machten, 25 tot  109.
Oorsprong,25 .
Recht van voordracht.2T .
Uitoefening, 25.
Macht (Gewapende), I l8 tot 124.
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Macht (Rechtcrlijke), 30, 92 toÍ 107 .
Bevoegdheden, 39 en 92.
[ ' lof  van beroep. Aantal ,  104.
Hof van verbreking, 95.
Bevoegdheden, |  06.
Bezoldigd ambt (verbod van),  103.
Raadsheren. BenoeminÍr.  99.
Jaarwedden, 102.
Jury, 96.
Magistraten. Onverenigbaarheden, I 03.
Minister ie (Openbaar).  Benoeming en afzett ing. l0 l .
Raadsheren. Benoerning, 99.
Rechtbanken. Openbaarheid, 96.
l techtbanken van koophandel,  I  05.
Rechtbanken (Mi l i ta ire),  I  05.
Rechters. OnaÍZetbaarheid, l 00.
Rechters in de rechtbanken. Benoeming, 99.
Reglementen. Toepassin g, 107.
Vonnissen. Gronden waarop zij rusten, 97.
Voorzitters en ondervoorzitters der rechtbanken van eerste aanles
Benoeming, 99.
Vrederechters. Benoeming, 99.
Macht (Uitvoerend e), 29.
Macht (Wetgevende):
lnitiatief,2T .
Uitoefening,26.
Verklar ing, 28.
Minister, 86 tot 9 | .
Benoerning, 65.
Beschu ld ig ing ,  90  en  134.
Genade,  9 l  .
Leden van de Koninkl i jke famil ie.  Onverenigbaarheid, 87.
Nat ional i tei t .  86.
Ontzetting, 65.
Recht om het woord te voeren in de Kamers. 88.
Toegang tot de Kamers, 88.
Verantwoordel i ikheid, 63, 64, 89 en I  39.
Verzoekschriften, 43.
Misdri j f  (Pol i t iek),  98.
Natural isat ie.  5.
Onderwijs (Openbaar). I 7.
Onderwi js.  Vr i jheid, I  7.
Onteigening te algemenen nutte, I  l .
Openbaarheid:
Kamers, 33.

Provincie- en gemeenteraden, 108, 3u.
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Rechtbankcn, 96.
Openbaarheid der terechtzi t t ingen, 96.
Pens ioenen.  |  39 .
Pers (Druk-),  I  8 en 139.
Misdri jven, 98.
Protectoraat, | .
P r o v i n c i a l e  r a d e n , 3 l .
Prov inc iën ,  l ,  3 l  .
Rechter l i jke inr icht ing, l  35.
Rechters (zlc Rechterl ijke macht).
Regentschap,8l  tot  84.
Rekenhof.  Bevoegdheden, I  16.
Benoeming,  I  16 .
Rustdagen, I  5.
Ri jkswacht,  120.
Samenschol ingen in de open lucht,  19.
S c h o r s i n g , 1 3 0 .
Senaat,  53 tot  59.
Duur van het mandaat van senatoq 55.

Gecoópteerde Senatoren, 53. 3o.
Aantal  leden, 54.
K iesrecht ,53 .
Onschendbaarheid, 44, 45.
Ontbinding, 55 en 56quater.
Ontbinding van de provinciale raden, 56quoter.
Provinciale senatoren" 53 en 56ter.
Samenste l l ing ,  53 .
Vergadering, niet igheid, 59.
Vergoeding, 57.
Verkiesbaarheid. Vereisten. 56 en 56órs.
Vernieuwing, 55.
Vertegenwoordiging, 32.
Zoon van de Koning, 58.
Stempl icht.  Geheirne stemming, 48.
Straffen, 9.
Talen, 23.
Tenuitvoerlegging van arresten en vonnissen. 30.
Troon. Niet bezet,  6l  en 85.
Uitvoerende macht,29.
Verbeurdverklaring van goederen, I 2.
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Verenigingen (Onderl inge) van provinciën of gemeenten, l0g.
Vereniging (Recht van), 20.
Vereniging van ambten. Misbruiken, 139.
Vergadering (Recht van),  19.
Verkiezingen:
Aantal senatoren. 54.
Aantal volksvertegenwoordigers, 49.
Duur van het mandaat.  5l  en 55.
K iesco l leges ,4S.
Kiezers, 47.
Verkiesbaarheid, 50 en 56.
Verklaring dcr wetten, 28.
Vertegenwoord i gin g(Evenred i ge), 48.
Vervolging, 7.
Tegen ambtenaren,24.
Tegen min is te rs ,  90  en  134.
Verzoekschrift, 2l en 43.
Vonnis,  8.
Voogd i j ,  81 ,  82 .
Vreemdel ing. Bescherming, I  28.
Nat iona l i te i t ,  133 .
Vri jheid (Persoonl i jke),  7.
Drukpers, 18.
Eredienst.  14.
Onderwi js,  17.
Vereniging, 19.
Waarborg (grondwettelijke), I 30.
Wetboeken. Herziening, I  39.
Wettel ijke bekendmaking, | 29.
wetten. Bekrachtiging en afkondiging, 69; w. I 8 April I 898, en 17 Maart 1934.

Bindende kracht,  129.
Woning. Onschendbaarheid, I  0.
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PARLEMENTAIRE HANDELINGEN
VAN BELGIE

VERENIGDE KAMERS

VERGADERINGEN VAN 6 JULI
EN VERGADERINGEN VAN

t950 TOT 20 JULI
II AUGUSTUS I95O

Í05()

ALPHABET]SCH ZAAKREGISTER

Nota : De tabel bevat de opgave van de < Stukken op last van de Verenigde Kamers gedrukt > of < parlementaire Bescheirten *iAFKoRTINGEN : Doc. (Parlementaire Bescheiden). Hand. (Parlementairc Handelingen),

G
gíondwettetijk r€chl

Qx,uocÊlr;xuerD otr{ TE REcEREN.
. Beraadslaging over de toepassing l"an dc wet van lg luli lg41.
Doc. -1- N' 3. Ontwerp ran adres aan de Prins-Regent inrediend

door dc heÍen Spaak, .Coulonvaux, Rolin eri Lefebïre.
N' 4. Ontwerp van d€creet, waarbij worrjt vastgesteld dat de

onmogel t lkheid tot  Íegeren van Z.  M. Koning Leopold l l l
t lcct t  een einde genomen, ingediend door de heer 'eerste-
nltnlster,

N' ,5. .Ontwerp.van.  adres aan dc Pr ins-Regent ingediend door(le lleeÍ eerste-mrnrsteÍ.
N' .6.  Anrendemcnt op het .outwerp van dec_reet ,  voorgesteld

door de heren Rolin, Bohy, LeÍébvre en Coulónvaux.
N'_?._Mot ie door de heren. .h 'ayat  en Rey ingediend waarbi j

dc Verenigde .Kamers beslisstjn een conímiséió in le sieiieri
drc..ve.rslaR zal uitbrengen civer de vraagstukken van grond-
weneluke lnterp_retatie die gerezen ziin door de houdinsen
en daden van Koning Lcopold I I I  scdert  l0 Mei  1940.

Iland.- - Rede van Ce- hgfeq Duvjeusart, eerste-minister (die het
besluit van. 4 Juli 19í) rechtvaarcíigt, dat 

-Áêáomeh 
wcrd

plt t99qas6inS van de wet van 19 lrli 19_45, léiing geeÍr van
net. ontweÍp. van- adÍ_es aan de Prins-Regent en'Voorstelt
vlsl_ tq -3leilen dat de ^onmgAehjtí.heid om le ÍegeÍen ecn
crnoe neett gcnomen); Spaak. volksver(egenwooriiieer (die
een onnyeÍp-van_.4dÍes vooÍste l t  waarbi i  aan r ld 'pr ins-
Kegent.oe_eÍkenteliikheid van de Verenigde Kamers wortjt
be.tuigd); 9ohy, vglksvertegenwoórdlger Gó i,Ëagt-dat detetst van dg re4ering naar de commËsie àou veiwCzen rvor-uenr, ..e.n ue scnryver, .volksvertegenwoordiger (die hetwenselijker oordeelt- dat het ontweip van dêcreet siechis

VERENICDE XANERS. _ ALPHAEETISCH ZAAKREOISTER.

Grondwettelfjk recht (ve rvol g)

naar de -commissie zou v-€rwezen worden na de .beëíndigingvan d^e bespreking en _die-verklaart aáï Íêtïdres vari ctËheer. Spaak c.s. àan^de p_r!ns-Ré[èni-àen-'ulàanr yooÍ deKoning inhoudt) .  b lz.  2U en 3O.
Opme.rkingen van cle. heren. Sp^qak, De Sclrryvcr cn Bohy,

volksyeÍ tcgenwoordigers,  b lz. '31. '

Ílervaíiitrg v.ut .ie besprcking (12 Juli 1950).

Rede van de heren Bohy, volksvertegenwoordiger (bctreffenclc r
net .percentage der dooÍ  Leopold l l l  behaalde stemmen. dn
mlntstenete verk lar ing van de reger ing Duvicusart . -  de
vroegtijdige bijeenroefing der VereníÈde Rrmcis eïïË'"cr]
brcdrng. van "dc 

(irondwet); R. Lefebvre, volksvertelenu,oor-
orgeÍ,(be.tÍ.e-ttende :..d€. grontlwettelijkheitl van de wet van
ry .luil ryilJ_, de potrtteke en morele onmogeliikheid Om te
rcgeren., de konu,tktiike boodschap van 15 At)Íil lg50 en de
roepa_sstng van (te grondrvettelijke princiíres betreífende de
urtoetentng va_n de koninkl i jke prerogat ievèn);  Larock,  volks-
vertegenwoordiger (betreffènde : tiè getuiÀênissen van rle
neer Dabin en kanunnik Dermine,  het  eeschi i  dat  in Mei  l9JO
tussen'  de ministers cn de Koninra is-gerezen. de onderr ich-
t ingen die door Koning Leopold ' l l l  aàn de Bels ische dip lo-
maten werder gezonden, het  onderhoud te Béichtesqaàen.
de houding van Leopold lll ten opzichle van de weei'stant{
en ten opzichte van de kol laboratéurs.  de beirekkinsen met
H. d-e- .MaB, het  pol i t iek testament vad Leopol t l  I I l .  ïe br ief
van Walter Baels die door de ceallieerden werd onderscheot-
de gevoelens van de Koning ièn opzichte van de Beleisché
regering ie l-onden en ten opzichte van de geallieerde zaak.
let lruwelijk van tle Koninq. de hernemiric van de titelÉ
Saksen-CobuÍg-Cotha en t le betrekkineen iàn Leooold- l l l
m.et de bezeltende ovcrheid), en Terfvè, volksveÍteftênwoor-
diger (betreffende : de reddnen die ziiir groep er'ioe aan-
zetten een terugkeer van Leopold III niet te kunnen aan-
nemcn, redenen die beÍusten i l" op het feit dat zij gekant
i_s teAen het beginsel zelÍ van de mbnarchie:2. oD-lièt feit
dat vooÍ zajn gÍoep Leopold lll niet meer bevoésd is de
lunctres van een Rrondwetteliik voÍst te vervullen. en 3. oD
het gebnrik dat de kaDitalistische cn reactionnaire boui-
geois_ie en haar bondgenóten van Leopotd llt denkt te maken)j
b lz.  33 tot  48.

Rede van de heren De Vleeschauwer, m. b. z. (betreffende de
regelmaligheid van de bijeenroeping der Verenigde Kamers);
Sprnoy, volksvertegenwoordiger (betreffende de tweetalig-
heid); Bohy, volksvertegenwoórdiger (die verklaart een motie



VERENICDE XA]IIERS,

Grondwettelfik recht (v erv o I gl

neeÍ te hggen waarbij wordt vastgesteld dat de vcrca-
dering oríegclnatig is samengesteld); Dnvieusarl e.-m. (ïíe
vln mening is dat die motie niet ontvantelÍk is). dn Yermcv-
len, senator.-(die doet opmerïen dat de bijednroeping dêr
veÍenlgde KameÍs tot de bevoegdheid behooÍt van de
ministé is) .  b lz.  48 tot  or .

De motie die door de hcren_Bohy,en Vermeylen wcÍd ingediend
wordt  n iet  aangenomen. b lz.  51.

.Opmerkingen van de heren Busct, volksveÍle(enwoordíger. en cle
heeÍ voorzi t ter  (betreÍ Íende de interpretat ie van ar t ikèl  i5 van
het reglement) en van de heer Spaak. volksvertesenwoordioer
(betreÍÍende het interview dat de eerste-ministe'i 's ochtetds
aan de peÍs heeÍt verleend), blz. 52.

Redc van baron van der Stráten-Waillct (bctreífende : db,
onschendbaarheid van de Koning, de voÍtsraaóhsinc. de
grondwette l i jke bepal ingen. de inspanningen die 

' 'wèiden

gedaan om tot een oplossing van eendracht te komen, het
verwijt dat tegen de doof haar mcerderheid gesteundc
ÍegeÍing werd gericht, nl. dat zij een krachipÍoef wil. de
ministeriële verantwooidelijkheid eir de hulde die de reseiine
wenst te brenflen aan de Prins-Reqent): Spaak. volkèvertei-
genwoordiger, Duvieusart, e.-m., en R. LeÍebvre. volks-
veÍtegenwoordigeÍ (betÍcf fende het interview dat's irtrtends
door de eeÍste-ministeÍ aan de pers werd verleend. interview
dat _Qetrekking heeÍt, o9 de koàinttiikÊ bood$haó), blz. 52
tot 56.

Hervatting van de bespreking (13 Juli 1950).
De heer Duvieusart, e.-m., legt een ontweÍp van adres aan

Z,K.H, de Pr ins-Regent ter  taÍe l ,  b lz.57.
Opmerkingen van de heren _C_attcau, senator, en Larock, volks-

vertegenwoordiger (betreffcnde een tusienkomst Ían de
heer ministeÍ van binnsnlandsc zake! waarvan in het
Beknopt Verslag geen nÈHing werd legraektl btz. 5&:

Grondwettelijk rccht (vervolg)

rï'Re'irà'ii1i3'i*,tl+ii$;FiiuËíïï'$Hïf;,ttfr
net Ítatuut van de e
prins Alexander en r
g,:tËá?..'ir#ít,iï-n[,ïf i:ii,Il,tïïlJËi,;{i$ixiÈ jË!
(oni.ng {e. nariotate eendracht.ie verivezifi'rijl'óïïóni FriiiBoudewijn) en Borremans, votksvertegà-nïóAticèi"[tètÍï?:
fende.: 

-de 
houding van dé teden vt;ï ; 'wóËiànd'cn der

Ëq"ï:,iïX:["i5'Ëï\t:b:]ïll,ïi,ï"nleïlf,i'ïf8Ëlt?trfi'l
scheiden polítieke groeperiïgen, Ae poÍitieÈ''gàyoe?A iëí'en
oe. polnteke gevangenen e_n de weerslanders en de besÍibt-
nelo waarmee. de conmunisten _zich teÍen de terugkeer van
ce ÁonE g zulten veEcttrh), blz. 58 tot 74,

Bij motie stett de heer Vrn Remoortel. EenatoÍ. vooÍ een com-
mrssre_ op te richten van een en twintíe leden. ilie tot oodrac .t
necl l  het  statuut  van 's  Konings echtgenote én van hahr zoon
êt_.lllqqr te besruderen orii .hierdver bÍ aó Vèienigáè
r(ameÍs verslag uit te brengen, blz. 74.

Opmerkingen van de heren voorzitter en Bohy, blz. 74.
De ontvankelijkheid van de motie wordt verworpen, blz,74.

ÍIcmafiing van dc bcspreking (t{ Juli tgSO).
Redc ran dg h.nr PhrÍhn, rnrtor (betreÍfende : de voor-

waarden, in dewelke de wet van 1945 werd sestemO. hèt
decreet houdende instelling van het Reeentscdàp. he.'vèi-
weryer van de meerderheid door de C,-V. p.. dtj nota dic
9p 6 December tg40 door de heer Spáak'aan tref alólóÀatisiÈ
korps werd gezonden, de door de heer Pierlot oo lZ SeDtem-
beÍ 1944 4fgelegde verklaring in verband met de hervàttine
deÍ grongwettelijkq pr^erogatieven door het Staatshoofd. dè

. dpoÍ de beer Spaal( afgelegde verklaring wat de eer vai de
íoning^betrof, fi de atdqhandelingen in 1940 met Duitr
land); Spaak, volksvertegen\rroordiger (betÍeifende de caoi-
tu lat ie in l9. lO),  en Phol ien.  senator  (bet Íef fende: etn
retlevoering door de heer Spaak op !9 December 1939 uit-
gespr.oken en waarbij. de_Koníng weid geprezen, de oprichting
van ce Lrtenst vooÍ Werkzaamheden van het sedemobiliseerd
leger-, .d^e betre-kklqge4 met de geallieeraCnl dc onschênd:
baaÍneig van de Koníng, de legerJeidine door Leooold III
uitge_ocÍend, de gcdenkióhrittcn" van Wèysanà. áe- Gáulle
en Clrurchi l l  waarbi j  is  gebleken dat  Bélc ié 

'zou 
dienen

opgeofÍerd te worden, en het buitenlande koniplot Uat arn CG
basis ligt van de koningskwestie). blz. 78 tot 8rÍ.

De vergadering woÍdt geschoÍst.

Hcrvatting yan de besprcking (t4 Juli 1950).
De heer Pholien, ienator, herinnert aan de. woorden die rloor

de heer Rolin in veÍband met de koninqskwestie in de Senaat
werden uitgesproken, blz. E4 en E5;

Een ontwerp van decreet, waaibii. woÍdt vastfestelct dat de
onmogelijkheirl om te ÍegeÍen nièt heeft. oosdhouden. wordt
inge{iend door tle hcren Rolín, R, Lefqbvre en Coulimvaux,
blz. 85.

De. heql De Scbryver, volksvertegcnw@ÍSggr, stelt voor do
llgeqr_ende ontwerpen naar de commlssre . te yÊfwuzen,
blz. 86.

Opmerkingen van de heer Bohy. volksvertcgenwoordig:". en
de heer voorzitter (betreffende de samenstellins van die
commissie), blz. 86.

De heer Van Remoortel, senator. brengt een wiizisins aan het
Beknopt Verqlag aan wat betreft een door herii iiigedende
motie. blz. 86.

Rede van tle heer Hoyaux, volksvertegcnwoordiger (betref-
fende : de gevolgen <Íie de terugfteei van de Koniíg zou
mèt zhh slepen, de houding van dÈ wcefstanrl tcí opzichte
vaa het koningsvraaggfuk, de fouttn.die de Koblng worden
aangewÍeven, de houdinÊ van, de.katholiekc pers.ten opzichte
van Leopold Il, de gedurende de oorlog dooÍ de heer
Leemans geschreven artikele'n en het standpsnt der politieke
gevÍrngenen ten opzkhte van het koningsvraagstuk), blz. 86
tot 90-

8edc. van dê heÍen Rey, volksvertëgerirjióordiger (betrefÍende :
de middelen die werdin aangeweríl teneindè.tof een n4tionale
oplóssing te komen, de sféer iir dewelke ,men de onvoor-
rvaardelijke terugkeer van de Koning . wil opdwingen, de
verdeeldheid van de openbare nrerr ing wát de hout l ing van
de KoninF gedurende de oorlos betÍeft, de ongenade van
de heer Pierlot. de raadsevers van Leopold lll" de politie*e
houding van de C. V. P. teo opzichte vah het Waaí5e yraag-
stuk, de koninkliike boodschap .na de volksraadpleging en
de uiteÍste inspaminq die nog zou kunnen worden gedaan te
Pregny door de heer DuvieusÍut teÍt cilde tot een nationale
oplossing ie kunnen komen), en FaÍat, volksvèÍtêÊelwoor-
diqer (bt,treffendc : de voorkeurstêmn)en door de heer
Dèiwaide verwotvcn! tle gnschentlbaarheid vàrr de Koning
in.verband met de rninistcriéle veranÍwqordrliikheid, de com-
missie belast met het onderzoeR van de grondwettelijke
preÍpgatieven, de werkzaamheden. van de Koning sedert
Mei  l9- lO. het  huwcl i ik  van de Kpnirrg, .de houding van
Z. Em. Àfgr  Van Rocy en de rc izen van l .eopold l l l  naar
Berchtcsgaden en \Venen), blz. 92 tot $8.

Rcde van de heren Coulonvaux. senator (betreffende : de
eerder pol i t ieke dan jur id ische aard van de koninkl i ike cr is is .
het  gebÍek aan in{ormat je b i j  het  publ iek van de complexe
gegevens van de koningskwest ie,  de ontrv ikkcl ing vai  het
koningsprobleem tot aan het ontwerD van comproóis na de
koninhliike boodschap. de onderhairdelinsen van tle drie
partuen met het oog op. het tot stand komen van een accooÍd.
het ontbreken van elke verwiizing naar dit accoord sederl
de samenstelling ener h_omogêne'meerderheidsregering, de
betekenís díe dient gehecht aan artikel 82 van de Gronïwet,
het alternatief waarvoor het land woÍdt gesteld. de inisté
aatd van de konlnkliik-e-macht, de draagwijdte, de majésteit,
de grenzen en_ de politieke inhoud van hét Koningdom, dé
gitslagen ran de volksraadpleging in Walloniè en in iie hooftl-
staq d€ politieke kloof die door de volksraadpleAins aan het
licht kwám, het belang te lveten of elk compïoriiis voortaan
uitgesiot€n- is en de vermoedelijke negatieve dtemming van de
meerderheid der liberalen); Veimeylen, senator (betrèifende :
de ju iste betekenis van de ui tdrukkins < onmósel i ikheid te
regereri >, Cg residuaire bevoeedhedèn van hei párlement.
het  fe i t  dat  het  n iet  door 's  v i jandó toedoen was dàt  he Koning
niet meer kon regeren, de verklaring van. de heer van dei
$-traten-Waillet dat rle onmogellikheid van regeren voor de
Koning zou wrdwenen ziu- óp 4 luni l9í). iie vaststellins
dat àldus de onmogelijkheid te règeren nièt zori beruste'ri
Koning zou trrdwenen zio. op 4 luni l9í). de yaststellins
dat àldus de onmoseliikheid te rèseren nièt zori berusteii
op de handelhgen yan de Kooing. óaar on het oordecl van
al de kiezers, de onschendbaarheid van dri Koninc zoals ze
beoproken wrrd in de commissies. de draaswiidl'e van de
pgttjet<e- handelinger van de Koniirg al naaigelang zs wel
ol nlet door een mmister wordeÍ\ gedckt' eeE oprnerking van
.de Deer lfieboorm, het zich bÍitèi de Gronríwet stÊllen van

pghtjekÊ- handelingetr van de Konirg al naargelang zs wel
ol nlet door een mmister wordeÍ\ gedckt' eeE oprnerking van
.de heer Kieboorm, het zich buitèi de Gronrlwet stellen van
$e. Koqllg, de toepassing yan aftikel 6O vàn <t'c Grondwet,
net.politiek testament varr rle Vorst. dc bricÍ ïan l4 luli 1945
van de Koning aan de Prins-Resenl het vrouwens'irmrecht
gn de verwachlingen die de C. V. P. er op had gebouwd,
het coÍrsultaticf karakter van de volksraadótcsins--de hou-
ding,van de socialisten ten opzichte van de sibddwetteliike
net'coÍtsultatict kárakter van de volksraadolcsins- de hou-
ding,vq4 de_socialisten ten opzichte van de grbridwetteliike
monarchie, de liberalen en de VolksraadpleÁins. de boód-
schap.yan 15 April 1950 en de houding ván de C. V. P., de
aanduidingen verstrekt door de verkielingen van luni 1950,
de ontstane kloóf op nationaal gebied en tle 

-moccliike

g_evofgen op internationaal gebied, de terugkeer van de
Koning als lrisipullt lussen linker- en recbterziide, cle stand-
punten van vooÍaanstaande bui tenlandse bladen in zake de
koningskwestÍe, het verslaF van de heer Max-Leo Gerard
oveÍ de monarclrie en haar functie. de reder waaÍoln sDrek'tr
in . het ontwerp van reglement .de geheime stemrnins had
gevraagd, de yraag of  de Korr ing nog boven de part i ic l
s taat .  en.  de noodzaak om vóór a l les het  hei l  i ran de na,r t
op het  oog te houden);  Oi l lon,  senator  (betreÍ fende :  ue
opeelvplgenqe tocstandÊn gcschapen cloor de beslissingen
yan het parlement in zake de koningskwestie, het verwcrpen
in October [9.18 van het voorstei tot insiellirLs Van eun
*olksraadpleging,  dc verk ie l insen van Iuni  l f l49:-c le volks-
raadpleging en haar r r i ts lu i tend ct :nsul tat ief  karaklcr ,  z i in
gesprekken met de Vorst, de negaliÈve stemming .r'àr rie
Bnrsselsè stedc)ijke acglDmeratie, de wankele meerrlerheid
-ván de C. V.  P. ,  r le ontÊl)aDninq ingrt ret leh nr  de.konirrk l i ike
boodschap, de ont i id ige l ies l iss ing tot  ontbindins en de
mogel i jke gcvolgen van c le ierugkeer van de Koninf , ) ;  Van
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Orondwetteflfk reclt (vervolg) 
ÍOro6*4i.1iffiDoor de heren Rey en Fayat worrlt een motie inrrertio,a ., | ;----;?3! ti'.iï1',ih,n:i'''1"5iï'!ïi-i"íj.li!il'ii.i5dlíËÍliif',:i i 

o'dni:,i#?ï, 
:1fi,.:ï,1:ïïi spaarÍ. voÍksverÍegenwoorrriger, enuithÍenger over de kwesties ván eÍon,titilt;iiiiï ;,iËrr,i

dle opgewonpen weÍden tenvan Koning Leopord ,r, ,.d.$ói8'#.;;;dr0.,.;ï;J'ïËJ;'Ë:?iïr:f i 
t',Í.' ;lË,,##g t*Ít{vi'i*',:,"sii,",$:*x.jJ"b"ïff1tu:*.";

ronlng Leopold l l l  sedert  lOMei 1940, b lz.9E. "  - - "  
1 oe argl tmenlen die, .de.Vlaamse ibcíal is tenïanvoeren tègó;

Hervalting van de besprcking o8 Juri re50). I ,,,ïïd'l,lïïïóï!ïlï]iliï,tih'"ïi.Ëi.,ht'ltr,rii,"tï.;
an de heren Joris, volksvertegenwoordiqer (betreffenrte , I lnspanringen-die door zijn partii ii'e;den Íreïaan om rnr pcnRede van de heren 1rrir, uío''"""rN 

(rd .,u' rvru,' 
rrende : I "ïïhiliï.-fiËlf.Jii'rX'nïLïj'$.?l*'!.t rï8"**I',lt'.Êide internationáid ;;.ir;j'ffËá[l'o:,?I"3áo,f;Jrto.ïlu';ï;;.,; 1 oprossing í

li.liïli"fs,,:*i".{'['Ë,-r,stqeeteld geworden. ',^[ï,""ïË[ | fqií:tl;ï'!flii:gilyïF.'ifl,Jii.'lfi."f iïffiÉí:ftiqhlii!ll!!!1!l[rii3:r:?iff'"i',,8Hïi',','f,friï;íooË,lnll*-.1""j* | i'ïHË:ï,i.,"Ë'J B.S.ïiuqï;,ít"',f i.ï[ïii'Lï!"".r'.ï'lrf#iÍ';
$tïïi;:-cË[?3:-*'',1,ïir$-'rut5',:,-:l';gïë?,t'ff. fi;"ïË.t I iiiiï*ff:,t!'fË{;ijl'-,".*'.1"''ÍnÏltt;ïdil;ïit'iË
lli'J.ïl$:ï.ïïï'ïi,J"1ï.\:i;J#,11ï*rilttiig'nki ru'lliïï I ;'1T"sïl'jl&ï1,"ï"%f"r:"'*tiiilii,tl ',",i'ul;i*:'àlnË'ïili'áïl$:ï .ï:.ï'ïi/J"i!.Ti.,'J3,11ï:ïJii?f,'.',ïïí,,*: ru",,5t I ;iii'ï[ïul&ïl'"ï%f"d'."'iÊï?liï,'Áï11 ',"r]'iï'l'ïró:rzoènÀrr
l'"i'ïï"?[Íítliáiri:-1iËi"êï",1!ï,1',H:L'"','al,{:,*lít'*: | 'ï,.'i*i,'.,$#"u,ïi iï Y,"*nils;,,:,'ju.^tï*g.^ly?or9ig.1 gieltttlísrrwuuÍurRrÍrt{ van oe verscnrllen_de partijen en de.betekenis I uq heer d! 8us de Wamaffe, volksvertegenwoordiger, <lient

Ë!qtiaËï5ïï?'ri',ï",iËli"3lïff';l ïl;iii:i t*lijÍ:ttí"*i | ffi1,.u:lÉ-;l'i È aË'tiiiiàï,rË'Ë-Ëáïiiiissie uerasï nier.hëi
mr.sclt, Ílnancieel en adminirpo,,rrek testament van de -"'"t',],*rËkïËli"ï"Èïqï[ïdïi[l I . 

;;;;á;.ï";í"u."Ët'rfl'fl.'J|",)'Êï,.'''.'*í."' ert de ontwerpèn
van qe vorksÍaadpleeins): olineur. senator (betreffende dè | t::t, verstag in van ai tiiibïuóË"Ëó;n;íi"sil'ËË;ï';-iï!iteru{slag van de koningskr.r.estie op politiek, sociàái.'èióno_ | onderzoeÈ-v:misitr, Íihancieei eir áárfiïniitrari-e1!e.ËiCà'èii'ËàtrËiïïnàe rret I van adres 

""i"uJtËt 
i;'l'fl.tJ|",)'Êïr.',tat*í.tt' 

ert de ontwerpèn
polrttek testament van de Koning); ftcilin, senator (uèiiéiïënoè-i 

I R.a. .r'an de heren Lalraye, volksvertccenwoordiger (betreí-
iiJ:ï^.',iiï-iáïiË,Ëifi::Ëtï.ï-i::,ttt:ll'*.|è!.gi: rr | " rq.a;"ï dïmeerderhèi,r aè áó;.';'i.àngsgezin<ien bij rre
ill,'ll"*Ër.,ryC:!ttË# ii'tfiitf;!"1's::ítïn'l'l-tl{ i ïili'iËï'l'r1i3ï,it:l'irP.',:l*liËà;id;l:li"iu'iit í:tÈ;
*lilg;"*i-ryi._':,{'n_{,q'sry.Í van. de ,..r,t"n uil' f,8 I ''ilïfl#ïJ* lïltjfl,1"t;,Í."11*:i"+3 .:i_"i''liiiilri'.fËie!f,Ër'"r'ilÉ*i'l il"ï'Ëi{+rii':it*1ï.1t*'*lifl,ïll,}ïl iiïli+"l$_+tr#lï''ifr,' itri':{ï'''"ï
epiëii& i,ï'rï.'à'i it;ii'ïlia"."s gr óó;ióË-ÈïàË;a;':àË:f;i:,: I i4ii#,Xs", f,'"á'dïllfrá, [,$ii.ï:;f.l;\,:ï'g:i$:iàl5,tiï"ïl
Ëi?ït'ï-:'.#ï [:''ffi,"t;3,f,?í,ït".""it"il.yi1ii"t [l-rr I Ë;;;iè "ánï 

prius-Resent); Merror, v.o-rksvertegenrvoordigerrén_o.pzichte vái d;'F.ó;;ï,"éiu.-póiJ..r,èiii,ï;irr;à,'"lli,!ï | fdiij:ï.ïr"i. i_ei"^if:Íli'1;i1l;l;:;,,:rx1;;rp,f;"",ÍffÍ,':;il:ï"}:'lï.'.ïiki,ï1t'ï-:t:.lq'tiÍ#}ffi-Ë'-ï:,ff1 tr{ii}:.,:ë3';,ïïï,f1ï,.ït'ï'"t';;5';t{dr},"H+.ïi.ïi}iSJnS .y.?n de Duitse titels; ;' Buiss.eret, si-,iàt'oi'?ËËtri+fËaa flod1tèt<$ e{fiïïirË'b"'liábe.,ugnero om te reseren, o"n35o; I llf:.j ïlllfgll^**^*; ti*:lg^_Ét9,'o_rè;;.r,t, }'Ëi'Ë],1.!ï,1i
iiing Íari-oii'DïiGd1ii""r,ï'É;i,ft,ï:'Ë{.'ï,ïïËËJ,'!ït+:iï:: I ifrï,:if ff;,,,ilr-,,.,11';1t',.9ïBl',."r_.i:.jJ_y,Í.'#"d;,ïï.ïff1
Ëliïr}::4:Ë.ËïiïË ijl}'"ftïïtï:ltr"+"*d.ïï1ïiifiii{j I ï:ïïï Ëi'*íi?#'riïln:l;r*ïfi;ïHffi*1.f"ï'ï3"$H:.Ésxrezers eÍ ioe hebberr àaristzet ia te stemmen tei .qëregcj!- | ;.Ë;"i; 

^oËÈ1", 
volksuertegenwoordiger (betreffende 4eIrerd van de volksraadoleàins, 

,áe 
'tradÍliiniliairïiÈt-qic 

I iriéóiíd va-nïLt.fascisme); A. Van Ackerivolksverregenrvoordi-door de opposi t ie weidei i  gedaan..om tot  
'een 

ni f ionale 
I  l ; ; (o-  iJ i i ï ' "o"  :  de betrekkingen tussen de Koning en de

trJ"'ïï?jlf ïi,f;ïb,Í'.1'"tï'lïË.flj1,,Í,it'"tl-i".; pt,l:l fià"r'FiË.'il,i',r" sociare wanoriie riiê-tn Bergië ne6rs{ dó
9nr aË_p-vàï"6íàïiioiie',r* sctrcrosrecrrrer t. uurr,?,ï"J,fl | X:::lX:l,,y,l:.,ds-yol!'j1oàpji,iiiii, ïè óo"uiên ,ri;-;á; ;;3ïlqiiu{.i-uïï,.:te$t*;lii[ $,',t$i?,,ï;,'1; ïhíJÏtt."{ I ffiLiË:ili,iïldd;x"::i:""11'lii_tï:rffu]."i,'J*,ï[ it';íiï'fir*:'gqi'iï,.m,lr":ïii t!.'.?trËï.t.1nyi,fuïe,iï?ii I if'ii"[5ffii] sï"i"ïf,''jï"i-'# Ë1{!ilï,"/fi$*:Jsl1,xïf[ïi
fi!fili}*ï'i:q,:''*ii'tó:[ffi ,ii,n,',rffi I tr*Èiudiiii+i'i.,ffi L+*rttt-;*$;á:tt(uËTrerrenoe : net standDunr van de arbeidêrskrarsè-?Àn | ;;;;à,ïïJrï,:ïii.ïlii,ï,_l:*:ïnï ;..frJ",i,ï;ï;Tji,fij*nii*:tÏ8íffÏ3","ïl"lfl"["i;'"*'""J],1i{itfy$+tlilÊit;** | i:;ïiï,f-./,',ff'ts8,""0','lï,áJ., 'ËïSJI,,ï'Ji[SLlLË,ïS:ï1,.,,"ê?
ï.iftlï'l'."ï i:li'.ï ï:t$,,,',"",$ï:iË;Xï;:ïËli,ïï.irff:,ïl$ I t,*Ur1;lt::.!ït'*1;:,tiil.d,ï"ïÍi[,fJi..,..ï,if,uÍ,,.t'ï,c;ï;.t;iaanspÍaak te mosen makeÁ op de Fialii:eiiÈË'*;;9ll*:l-, 

1 ;;.ií"r;áilii;k'opzicht, cen cintl_e zar gemaakt hcbben aan tre
i.:"ltï:'Ëf'"ï1fi.-oË",*ïËlá Íil?::',ï"fyll*;*'",tïl*.g'-: | ;ffis;,jijil;ê'..' tot reseren); r)emuyter, yorksvcÍrcsc,,woor-
{!l6j.ï,!],: lfilil.t'"lr# "Fï';iJ3:;f;# ï"""i,f.*tl's I l,ïiï:Hïff l]'1'r.'_lïïsii#Ítiil,i,ï"ïÍii'fJi'."itif,'í'.Í:,%f,ï;
Ëi"j"tï::i-l';ïï"_t ,:ïËïï f.*,*;,iË'rfïir!:.*ï#ïïI:[t I iff]tt]ïli[ffi!,,*ïïdt'ïi.'f,'^.*'*rlfr:r.in'll'"',ïdfiíïir
l, í..$ln, a;. àíà;Ë1e;';l;-werden aàngewend om o;!,J.il| 8,,f"ï1.,(ïïnll"+ï;_..,.,X!.Ë!l-t#ift1,[Alli:',ïlti;iji
f"."*i:ïqi{n*!.iir i: lËf$""*Al*tï1,'à;rl,iltl"#l g: t 'ï;'Ëi'.: Ë;'Ë"tirndntere..re<lèn.eu'-wáàià], z,rn verzet te*c,,,.j,"-':Jl't}!!Ê,;uiti"i'uài 'ë,,u,,",o, 

r'rsebrachr, c" .lino,l | ::1,,1::yf;,k:::^,yl::^jí_Kó;l;Ë-i'";;i;.;e ,nsrran',,scn.c'csocra-rrstische Fartii van crrarreroi '-rriteibrachr.-'ï; 
.],3:-g: | ;iÏ,,1:'"'ffi-ilí",ïï",1ïJËliiï"ni[ïil;, i-",,'ïïli;,','l,,,J".jl,iÍl:mrsche macht van de < neen.>, het aàri0eel oái'heïr\ï^.t_1r,. I ïlri..Ë.ï;,i,ïn, het misb;iik dat de_r_echterzijde maakr va'tn cle strijd tegen Hitler hebben gebráclii en-hiisl'ritricaal, I rrËi i,iii.riËiiï arsurrent, t1e rettenen die de heer van Acke:.ï(ïfiij'f,i. ï32u,ïïii1s."'oect 

vàh lef 
'teiiiaáïni'ïil 

aé I iËqb'ii'ïïiË",.t..run. her parrement de wet van rg45 r.,'ri(";;'iï'Ëj"f'1. ï32 
u,ïï'iïs."'oect van het testament - van dé | ii;t b'ii';à'Ë"iËi"jïi'ï*ï'plïi.',fiËi, ï: ï'",tï',t" 

ttïr^,ï,ïi
Een motie, waarbii de Verenigde.Kamers de rvens uitdrrkken I lï,;5fi:i;J':i..,jiïilËr.ïJÍ"r,Í"1nd,ny " 

tijtrens rrcr debat.
f..^1,:ï1,,pÍ0. Ëlrfà'Ëi siaa-a 

-[óirïn 
lisiiÈËï"Ë'ioo, u" I opzichre vàn de Konino rre ,"r,",,.re11"::"l,j"r?,?l]:Í,lïi

s" r"u"c, wdarou qe vercnrgde,Kamers de rvens uitdrrkken I d" houding die spreËêr had iryendm;;'"alii'àï.ilïËiïii

iii'{iïiï'"trt!,-.^*'9ln'lÍil*i!'ïïq{ï.f i:i "'"","áfr I iËutïí ru,1.:ï:utsi.$:ri*riiË*::ïkl"yï#mlïfr1'??,ii[1Is5o, wordt ingediênd dooi àó Ë;.;'iffiie,l *:flTí.1i.#í;';mïr*liïlrb,t*iiiït "X*:ïï+:,"Tiiiïïiop,merkingen van de heren Fayat, vorksvcrrr:enwon.aio", I ilfi".lË"[ï'iïË:!-lÏ!!,ï:'dË:ilÍ,1i Íi. "$ï:uJÍ1,,X';ltii'lli"tj
(betÍeffende de stemminr9e,,.t.u.:r. 89{ i,*ri i;À;,Ë;eïïi.:;"'ryf.li:,1'f,'É,f"s;$i: I i"::L,i'.t1"1ï '*!Jlï'd"f','ót5.;1; gËi"itï-.U#ïáiiïÏr'fr
i3il'iI:ïff"i;Ë"3ídjsers (betreffenoe -aó-.stíítl;s 'ï"ï'Ëi 

i JiËl 'lï:!ï1,ÍÍ! ol".'{ï[,:ii+5,];,"í1"*J*iu_,1íyfrliS^:liliii3il'ixig;"i;"gdi5tii (bet;éríai,oé'aË''ïríít'ii's-ï;'i'ï;i 
i iiËl 

tH:!ïl,ÍÍ! oL.'é:ïffïitr g,"Ai"r:dll.;:*i:,ïi..itii
nert'attins van de bespreki,re fie luri re50). | il1"Ï,",.".?S:'iiti',' ;3J"f,ï.*ï&'"Jrl';ï"gf #, 

Koill,l*"i,ï!íd,,lin?rt'atttnsvan.tc besprekirte (19 luli 1950). I liry:qirs. heeft g"uo.et.l.^hár 
-ét;Éo;i 

ààr'àïËi,ï^"11ï'tLgËiil-ïi:!tr1{dli!,ïli,iËiqi,ïtÊ!ïí Í1'"",";'I:l';,i ';,,:"';:lllm I Hii:i'i'$ï".,t* ,,*f,:il1"i;;i*'h, ";1" tilËsilïr"llïwerking van onze insielingàli, ii;i'-i,ï;Ë-àai ïeri'ï;:j:ï: I BeÍchtesgaden. Jret_potitieÊ'teslaméót 
';á" 

Ë.,:pïiii"irr,"ïËï
9ggt u.. commissie uieáiJóloractri'rrià'ààriËi rl;'Ë;;;:';lil I hernente^n v.an de Diritsc tireia. A;Ërinrruoor-deiijr.rràl.i liijover .de prerosatieven van ,<te Koning. en ,ie ïèrirïíailiË9ï I Slufrï"f; [.. 

P. rust, de opiniê v1n 
-àiegenen.-riË 

n;;; iii
iËifiliifil'""f"'&b,il"illin!* onaefiing, dÈ Ëi;kóË"tàiil hiHt'"'Í,ll'iulïBï,:'r5óriÍt'ï5ï: rret respect'i'an <re rcchien rrcr
zijn motie íecrrtvàá?áiËËf,r:t;ti;5àt.Jfi';'ót ï'. ï"'ffà;rïï ïiii 

| ",ilii',,111ïïi';an 
de heer De Vreeschauwer, m, b. z. (berrer-4qu IIIUUe ÍecnÍvaardlgen). blz. 130 tot 132. 

- 
| Op.merkingen van de heer De Vleeschauwer. m, b. z. (betref-

5":^!:ï-:i,:,l,oe,mo!ie inlcdiend.door de hcren Fayaí en Rev. I i,t#Ê"it",lïiËï i#rirl 
resering van Londen ten opzichle

Duo,lliïjltut doet opmerken dat de motie 
""""tu"nr,.iiïi'ir, I n.t.'*]t'ài'heer. Duvieusarr, e.-m. (berÍerÍen<re : de we6etiike

op_T:.'!.,,lcll van,.de.heer Rorin, scnaror (berrerrende <re inter_ I i.'s9i]'io[ti,i'lïÉlï :ïjntï,i"'3ff''lá"'"11,$à"ï",,1"ï"t"ï0"';pretatre van aÍtikel 15 van hèt. ferle_mdnry, 1j6'i5sl- ""t' 
I aansluiten,'dA triíh.eid-i'an''apprËciàiic.w;;rm,àAe';ii,i'ïïlili

p9 no1i9 wordt niet aansenomen, btz.-t34. I I'tt..yff "r9tu'1 ..1ià'Ëïi'-d;ibt'ít:'iË';ïrco s ore onze demo-De motie wordt niet aansenomen, btz. 134. I het..vÍaagstuk..tre'eÍt qanfêtíti ÍC-iïiicóË iiiè-àrËï"deïià']upmerkrnsen van de heren Duvieusart' e.-m'. en Hoste...senatoÍ 
i i'.'ïïïdi"ïï#ifË:r(t"#ïË' $ïr:Lfir-ïTJft",f;r;?,ï,"ï:'f

_ Íff:t"ttt"ïí"r'": 
bespreking van de moïiè-'iioiii lïïÈbr noste | ;; ë. iï]'Ê- sedert september'led4. de onrechtvaaÍdishedcnRede van dó rree' óiiron. s.cnuto, (bstrerrende de reacties <rie J iïfËff.fl..fi:'*ii::ï.'"á::iá;fl""f1;'"*ï:lil,liilrilii,r"l;dc teÍuskeer van de Koning zori vèrí'àÏí<inl,ïË.'isl. 

1 ;èirïË;;àcËe veianrrvoordctijkhe?en hchben moeten dragen,



VERÊITÍTCDE KÁfiERS.

Grondwetteliik techt (v erv oI g)

dc redenc-r die de inspanníngen om tol een nationaÍe verzoe-
ning te komen hebbcn doen spaak lopen, de verantwoor-
delijtheden die de C. V. -P. op á{b ne€mt en de onwettelijk-
heid van de politiele stakingen), blz. lí) tot 165.

Stemming over dc molie
door de heren Hoste, LilaÍ en consorten ing.edíend.

De heer voorzitter doet opmerken dat die nrotie niet ontvankelijk
is. blz 166.

Opmerki .nger, .  van.  de l tercn Yan _.Glabbeke, volkseertegen-
wmrdiier (die deze motie verdedigt en voorstelt een wijzi-
ging án te brengen), Dierckx, Lefebvre, Rolin en Hoste,
hk- 166 en 167.

De onfyankelijkheid van de molie woÍdt niet aangenonten,
bIz. 167.

Stemming over de motie
door de heren Hoyaux en Spinoy ingediend.

Opmerkingen van dc lreer Spinoy, volkwerfegenwoordiger,
blz- 167.

De voonitter doet oporeÍken dat dc motie niet ontvankeÍijk is,
btr. 167.

De oatvao&eliihheid van de motie wordt níet aangenomen,
Nz. lfíI-

- De bessÍeking is gesloten.-Ottverg-vs 
dirriet ats bestuit van de bcraadslaging over de

Íoepssst?ts van de ?')et van 1945.

Ecsprekiag (20 Juli 1950).
Rede vaa de heren Rolin. senator (betrelfende r de aard van

de omogrliikheid om te reReren waaraar een einde zal
worden gesteld. het recht gebruit te maken van politieke
stalingen, de hypothese var troonsalstand en de rnogelijk-
heid nor vóór de uiteiodelilke stenmring de onferhandelingen,
die werden verbroRen. terug aan te kno9eE). en du Bus de
Wernalte, verslaggeyer (betreÍfende : 

-de-'oorsgrsng 
van

dc nitt ran 19 Inli I9f5, de reden van de onÍnof'elÍtheid om
tc rcgercn op. l9 luli 1945 en het rrclt dat vooibchouden
is aan dc Verenigde Xamers om een eiude te stellen aan de
ormcgelilkfteid om 1e regereÍr), bta l7O tot U5.

Od*erp von edrxs aan de Prins-Repril-
Rede van de heren Huysrnans, volkswrtegenwoordiger (bclreí-

tetdê de ríize vaarop de Prins.Reeelt ách van ziin taak als
SÍaatrdrooldhecft sÊ*weten en de láster die sommlRe dagbla-
dar tegea de Prim-RegerÉ hebben gericht), en De Schryver,
mllsrertegeÍÍwoordiger (die het slandpunt van de rechterzijde
tett opziehtê van de tekst van het ontryeÍp Van adres loelicht
ea dc aanvallerr laakt die tegeï de Prins-Reeent als Staats-
Doofd werdcn gÊricftt), blz. lib lot tTï.

De bespreking is gesloten.

SamcnstelJing vlr,n Ecn afvaardiging.

-De voorzitter stelt voor een atvaardiging sametr te siellen die- 
htt bulde-adres teÍ kennis van de Prins-Regent zal brengen,
bP' l7E

De heer Spaak. volkwertegemvoordíger. doet opmerken dat
ziin Rroep lrct adrcs aan de Prins-Regent niet Èan slemmen
ett dat dÊ leden yan ziin groep weigeÍen deet te malen van
de afuaardiging; - De heer Teríve. volksyeÍtegenwoordiger,
vcrtlaart dat ziin groep zich niet kan aansluiten bij een

_ adres aan de Prins-Regent, blz. 178.
De afvaardiging wordt sámeireesteld, blz. 178.

. Slcmrning (20 luli l95O).
Redê van de hercn LtÍebwe, volksvertegenwoorrligel (die

velklaart dat de liberalen ondcr voorbehoud llet ontwcÍr)
van adres aan de Prine-Regent zullen sterilmên, maar da! zij
weigerên deel te nemen aan de stemm;ng over het ontwerp
van decreetlt Hoste, senalor (dic eveneem veÍklaaÍt geen
ftel te kunnen reme'Ir aan de sterrming ov€r het ontwerp
van dccteet); Spaak, volkrvertegenwoordiger (die verklaart
dat de ledcn van zijn gattii op hCt oeenblik ran de stemming
over Írct derreet de zaal zullen verlaten ten einde hun hulde-
adÍc! aan de Prins-Regent te gaan averh:rndigcn); baron
de Dorlodot, senator, en Lahaye, volksvertegemvoordiger (die
hnn affirmatieve stemming recÀtvaardigen); De Schryver,
volhrvertegenwoordiger (die doet opmerken 6a1 dg leden
van de C. V. P. hun stemming zullen uilbrengen als vrije
leden van de wetgevende versaderingen). en du Bus dc
Vy'arnaffe, volksvertegcnwoordiger (dié' vórstett eeu wijzi-
g ing aan de in le id ingsformule van het  decreet  aan te bren-
cer), blz, l?8 tot t79.

Decreet,
He.t ontwerp van decre-e_t wo-Ídt eenpaÍig door de l9p aanwezige

leden aancenomen- blz. l80.
Het decreet-wordt tér kennis van de Koning en vaq de Prins-

Regent Eebracht.
Adre,

Het ontwerp van adres aan de Prins-Regent wordt eenparig
d@r de 2lZ aanwezipe leden aangenomen. b?2. l8O.

lÍej adres wordt door dè aÍvaardiging ter keónis van de Prins-
Regent gcbracht.

H

Hulda asr de Xoning. - Z, Korring en Konink[jke Familie.

lncideotec - Z. Vetgevcnde Karnerg

K

Koning en Xoninklijí<e Fanrííc.

HULDE AÁN xoNII\ío LEoPoLD ttt.
Hand._ 7 De heer voorzitttr Struye stclt aan de vcrgaderins <lar

V. erenigde Ka-mers vom^ een- afvaaraiginÀ- sàriên ï"i?etiÀn
dre, lrorgens de oÍeÍecntomst gcaloten tusseD de drie srote
p.aÍtrleo, zich, na de.p^techtige- €edaJïcgJging van de Koninkiiit<e
rnns, naaÍ hq: r4leE yan Laken zou begeven om hltlde- te
breogen aq Z. !1. de Koning. - Dit vóorstet worclt án-genoÍncn, blz. 185 (ll Augustus l950l.

Togxrirurv: vAN oE ulroEFENrMi vÁIrÍ DE ctoM)wETÍÊLtJrE MACHT
DEs KoNrNis AÁ!{ nE vEnrocD€lUKE TRoor\bpvolcEn,
?. X, H. PRIIIíS BOUOÊWUN.

Vergod.ering. de.r- llercnígde Kamcrs die wcrdcn bíjccngeroepen
b_ii kQninklijk bcshtit van tO Atr%ustas l95O ná ftet oos'op
tlc nrlvoeftng ean de ntet tot opdracht van de uiloefènini
tan's Koninps grondvcttelíjke machten aaa de urmoeilelijliè
Iroonopt'o,2cr.
Besprcking. cn-^slemming van ftá ontwcrp van alecreet
(ll Augustus 1950).

Hard.,- Baron de Dorlodot rechtvaardiÍt zijn onthouding bij
de stemnrins- btz- 184-

De algemene iiêraadslasirs rordt rcsloten.
Tijdeos de naamaÍroepisg woÍdt èeD rmkbonr geworDen van

uít de voarbehouden tribun€ !.aÍ de banken dei socialistische
_ linkerziide. De vergadering wordf gerhorrt,
Ue beeÍ voorzitt€r telcnt verzet aatr tegca h.t pÍocédé waarvan

de vergadcrbg getuige ir gÊrcest blz. Iti4.
Het otrtBeÍp van dccrÊet woÍdt tEt 451 rtenmcl, trii 8 ont-

houdinge\ eangênqnen. blz- l&ï-
Onthíelden zicb : dc hcrcn TelÍye- Boeoufant. Boulanper. baron

de DorÍodot Clincur (GeorgÉ), Glineur (Hcnri| Lahaut
en Taillard.

Er.wo-rdt ke4nis_geg$en ratr hct decrect eal 2. K. H. Mgr
de Koninftlfftc Prins.

Plechtige verqadering der Vcreni&de l(amers op lÍ Aucustas 1950.
lcr gelcgmhcid von de aflcggitg ran de grmdwátrtjke eed
door Z. E. trí. Prins Boudewíjn, Harlog von Brabad, Prins
van Betgíë-

Hand. - AanwíÍring vatr de afvaardisíns die tot taat heeft
?-. l<. H. te ontvangcn eo hem in 

'de 
vergaderin6 tÍnneu te

l € r d e n :
Voor de Kamer der VolklveÍtegenwoordiÊcrs :.
De lrcren Van BeIIc- ceÍste-oodcrroorrittcr: lorit. tweede-

o!.dervoorzíttcÍ: BrinÍaut cn PhiliDDart. ónícrróorzitters:
Ce heren Juste cn Héger. secreterí*cnj de heren Marck,
Itlerget en Masquelier, quaetorm.

Voor de Senaat :
Dc hcren Jllatesne. cersle-@dcrvoorzittcÍ: Cattcau. ondeÍ-

vmrzitter; dr-hden Bouilly en Dc Bo'odt, rcctclrÍigsen;
De lflao,' Doutrepont cn Van .Buggcnhout, quacstoÍen;
bla 192-

Aankomst ran ÀíFr de Koninklïte Prin+ bh, 192.
Lezirg, dooÍ dc hcren H.riqoct cn Macq yan dc tckst yan het

derrist raarbii de uitocfóins van de grondrtlËíÈc mac!:t
yan de Koning wordt opgedÍagen ,,an 7. K. H. de Xoainltiljke
Prins. bh l92.

De Konlrkliike Prins lest de srondweitelíikc eed aÍ, btl. 193.
Rede van dè hesÍ voorzitler Van Cauq.elàert- b{z- l9A
Toespraak van Mgr dc Koninklijke Prins, btz. 19óen 196.

Koningskwestie. - Z. Groodwettelijk recht. - Z. ook : Koning en
Koninkliike Familie.

m
Machtsoverdracha. - Z. Koning en Koninklijke Familie.

o
Onmteb.irhcid om lc ref,GÍe'. - Z. CrondwetteÍiih recht

0rdenolies.
BoHY.
Hont!. - BetreÍfende de olaals van de wapenschouwing voorzien

voor 2l luli 1950. -'De heer De VleeschauweÍ, m. b. z,doet
oomerke-n dat de waoenschouwíng zaÍ Ítlaah hebbeil aan
h;t Halt-Ecuwteestpaleiis, blz. lFÍ (19 Juli 1950).

Het incident is Êesloten.

BLsEr.
Harul. - Vraast dat het wooÍd zolr woÍder YetlecÍd ara è heer

orinister vàn binr:eslandse zakeo. hem zodoendc wÍplk$tend
aan de heer Bohy te antwoordén, bk. 48 (12 luli l9$).

EEXELERS,
Hand. - Vraagt dat de veÍgadering vÍoegeÍ zou wordel beëin-' 

digd ten'èinae sommifè ledeí in siaat te stellen deel .tc
{unnen nemen aan áe^ieesten die op touw zijn gezet let
gelegenheid van de t l  Jul i ,  b lz.28 ( t l  Jul i  l9$) .



AI.PHÁBETISCI ZAÁKNFIISTEÈ

Ordemoties (vervolg)

SprNoY.
Hand-_1- BekeÍÍende ftet artikel dat de heer Leemans aan Karel

_ Engelbeen bevolen heeÍt te schríiven, blz. n 6í rïi- í95bj:
Het iÍcident k gesloten.

Ordcmotics (!an CaweJaertl: = Z. Wctg.:ve nde Kamers : Voor-
zr[erscnap oer Yerentgde Kattersr

R

Reglemcol der Vcredgde l(ams. - Z. \l'etgeyende Kamers.

v
Vart hneeu. - Z. tÀIefgevende Kamers

VcrzoekgcÍnften, - Z. Wetgevende Kamers.

Vorejtlerscbap &Í VcÍedgde l(ams. - Z. Weigevende Kamers.

w
WetpvcÍ& lfuicrr.

lncroelrrerv oFTiEREzEN rN DE Loop DER vFxcÁDRTNEEN vAN DE
VEENIODE I(A]IERS.

Hand. - De ftee.r lto-yaq, voltsygslg*.r*oordiger. geeft lezinsya.o, een ertikel dat dmÍ de heer Leemans iiidénS Ue ooiioÊ
zoE- geschreyen sqwee:! zijn en. vgqzoekt- Aéze iaatsfó- zlófi
urr oc v€rgad€rug te wilteÍ trrugtrek&en. blz.5-

Rede van de herea -struyq ]oorzitter van de Senaat (die denee r Le.e.rnans ve-rdedistJ ; tsuset v-olksve rte genwoord i ger 1d ieeen_ &Ítld aantraalt dat dooÍ de heer Struye tiidèns-deogrlog,werd .gepchreven); Erte._ Dc Eruine,-íiáloJ'-<a'iè
ïriÊïit"ï|.Íff '.:ffi fi,'ffi "*"F"#,*'j*ïi,0f; ,f ïl1,t
onrÍorrw rs gewe4st aal,, de-_13tionale. eedacbte); 

-Spaak,

h""iË:l"Jïï#."rï'.'""iiÍ1.."0ff","t*:ilïJf ,"Í.;.f ff lËi
aarnemen dat een heer__ l-eemans cednená-aán 

-iiói 
aeUatl iD.enogaq m, a. -s. r- (dte .toet opmerken dat bii de faatsié

f,rescampagne de auto-radio vqr. de socialistíschs partij
te Cha.rle-roi.heeft vertfaard : . nihógndel-ói'ffiu1ur, ,un
tvee _incivieker >); Lcepans, senat6i-tiile-vtil[iàart net
:1i5Lfggl sp.rate nier ghrrreyen Ë l,"U'b.á)ï Si,aàË,yorrsrrcnefFnwoorrfiger 

, (dis verklasrt dat het ántwoorci
X11*o^e_ le^ql - L_.-gTans hem . geen..votdoe.ning schenkt) ; De
Looman, yol(s.vertegenwooÍdigeÍ (die verklaart dat seen'énketverantwoordelijk^social jstisch' iniliiant de treèr BèÈ6Ène treéiiaangevanen); BorÍemans, volksvertegenwoordigér (die
meent dat. de- heer Leeman3. onwaardig Ë in àá vè?Áàrter'inï
te .zeteten);.baron de.,Dorlodot, ynátoi (diè-voóÀtelt dê
yst.vglr 1945 door elke vergarlerine atzàiíeriíik-ió-tàten
arsL'nat lcll) ; il oyaux, volksverllegenwijordi ger (diê verk laaiioe.aanvatten waarop de heer Behogne heeÍi gelinipeeld níe[
!.u^ _l_fl|]ï_.^n foedl<e u re n). ; p ninov. voi k_sve.rte geiwoorà i só i (áiete k u nn en goecke u re n ) ; Sn;"oÍ. ïóïróéiièi'.fi i"ïóiËiÈá, ta i"veÍklaaÍt dat het artiÉet'dat-àan ài ïèéi-lËeïànï:worut
t9-.ffi:.ry.,y_€-! door Karel . Engeibeen ri,er,i ËàièËïèienr, enualily, volKsveÍtegenvr.oordiger (die een foto toont waaroD
g9_!.e9Í Leemans getotografeeÍd is in gezelschap van kolla'_
9o. Í? legls.  d ie. Íeeds ier  dood werden"veroórOóett t j , -  Ët i . -5tot  lo (6 . lu l i  I9$).

Het incident is gesloten.
Persoonlijk f.eit _ van dc heer Anseele, volksvertesen_

wooÍdig€Í, die de rederren aangeeft.die hêni hebbÀ;'À;àï;;_
gen gedurende de oorlog naai ouitslanJ ïe"iJ;2eil,^uÈ. 

-s-ó.

upmeÍkingen van sraaf  Carton de Wiá; t  À-.  i i 'en 'Aé nereïKiebooms, De Schrliver en Spafu, Utj. bi;;'0'2j' '
Persoonlijk íeit lan graal d'Aspremont Lynden betreffende eenÍedevo.eÍing door de .heer Gailly uitÉsprot<èn en meèr irihet biizonder waar hii zinspeelt-op tí'e ËetreLÈ;nËeri"iissóii

de Konins en H. de Man, a lz. - r?S\18 . lu l i ' ióÈb/.
Reolrmenr DER vERENIGDE t(AMERS.

Ontrrgr^p_._r-!n.rcElcmcilt voor ..dc, vergadcring dcr Vcrcnipdenontcrs ouee,tptrocDen bij besluii vort 
'dc 

Reeent ïàà4 luli 1550.
Docr,1 N'  I .  Vers lag van de heer phol ien.

tv z.  Amendementen van de heren Vermeylen,  Terfve,  Brunfaut ,
Rolin, Piérard en luste, en subameïdènie-ni' vair de tieeï
Rol in.

Sanrenstelling tan de reglemeníscomnissic (6 Juli l95O).
Hand, -..I)e voorzitter stelt voor. oyer te gaan tot de samen-stel l ing van een commissie d ie- ià i  dàtai t ; i jn ' ïet  ae voor_bereid ing van een ontwerp ván ]eÀt imi ï t . ' 'Ë l j .  r r .

De_-f99-1,1g*ve, volksverlegenwoordiger, vÍaagt dat de com-
iïili:l ';:* 

sÍoep zou vertegenwodidico zijfr-rlooi de heer

Het voorstel van de voorzitteÍ rvordt aangenomen, btz. ll.

Wetgevende KaÍnen (veraotg)

Bespreking cn sícmming (ÍI Juti 1950).

De artikeren , ,",, *,"1ïtuïl,l*men, urz. u.
Hooldstuk lI.

Baron rtc.DorÍod't, 
".'j;l::l.ii 

voor ar*cr 5 rc raren wes-v a l l e n ,  b l z . 1 6 .
Artikels 6 er, 15.

Opmerkingen van de heren -Vermeylen, s€nalor (bctreÍfendc
ner uur waaÍop oe vcÍgadernF moel worden cerJoÍcn en
betreÍfende de machten, rtie 0e^vooiiittdi-dài.ien oDcedra_
sen), 9n. PhoÍien. velsiasslver (die voorsteli 

-oé 
iïtï[Ëiin

ongewry-zigd ie Íaten), blz.'i6.
De amendernenten yrn de heer Vermeylen betrekkinr bebbend

op dez€ artikelen worden niet aangónómen, Uti--i7. 
----"-

AÍlikel 17-
De heer Terfve.l hecr- Terfve. volksyertegenwoordiger, vraaÊt dat dc sfuitinpvan de vergadqnng stecht! zou kirnnen te3ligt iroiOiï'iiiËi

een ln€efceÍheÍd van lwpc . lêrde r lèí  ctpnmrnvan twee derde der atemo€!"o';r,l*n'"h;*l.,ooï*"?ïts"Ëli.,lfi ,.""ïi*gg.,:g
geÍ. cn lJlebyre. vollsyerteprn*-oor-diser íhrrriíl

rme.rKlngen van oe neren plrolÍen, verslaggever; svotksverte-ge-nwoordiger; De Schryccr, volfsïÊrleióniqcÍ, . cn rr,ebsre. """*.#l{T*l;i{iÉiffi;WÊ.f,srurrrns van het debat). ur. fffiiïgïtdiger 
(bclriÍÍende de

De-vergadeting van de
dement ran dc heer

slurflng van het detlat), blz. l7 tot lg_
I,vergadeting-van de V_erenigde Kamers ver*eÍpt het acn-dement ran dc heer TerÍvé- nnet zS3 teedi-I-aË-áiàrn"n,
6lz. 19.

Het. ame^ndemenl van de heer Brunfaut wordt niet aangenomer,
blz. N.

n'\l'"?ftt:g'JË:l:;3,:'à[1"1ffde orde van de heer vermevren
De artikelen 5 tot 17 worden aangen omen, blz. N.

Hooidstuk lll.
Artikel lB.

A^'*!;r,:#^iii^d;,I:IïR,'rf,::, piérard en tutc, cn sab-
Rede van. Íle heren Rolín, senator (die de geheirrrr Btenrmínq

vmÍstelt).; Pholien, _vcrilaggever (aie .toeió,niifÊ'-a;I óËur_ondwet yoorziet dat alli'Crcmmii cen publióË dl,ti n àii n I iCiilon, .gf-naÍo_r (die van nrcning ;l lll 
-i.dd;il'rï;ï;Íá;í:

uoordeliikheid mo€t kunnen ne-riren) ; PierarC ibnïverte ped-
wooÍdlgeÍ. (dre zrtn amendement- rec_htvaardigt); Buissèiet,
:91?tol (9i9 verktàart d:t in de huitríee omii?ídiinêAïri-áë
par. tementatren moetcn kunnen stcntmen volgens hun gewe-
t.qn); !g.n Remoorret, senaroÍ, en Rayàt, vói[JveitËsenwoor-
orgeÍ  (dte vÍagen de geheime stenrrning aan te nefren):  De
p! l ryv9I , .  votksyertegen-wooÍdiger (d ie van mening ió dat
ner.  nut te loos is  de geheimc s lemming aan le nèhen) en
rony, uou.sveÍtegenwoordiÍÍer (dic voorstander verklaait te

^zttn van íe stenÍmÍng bij naatnafroeping, blz. 20 tot 24.
Upmerking_van de heer' .fuste. volksvertegenwoordiger, blz. 25.
f le_t-  antendement van de.hcer,Rol in wordt  verworpen met

2OZ tegen 176 stemmen, blz. 2b..Het amepdement van de heer Piérard verval t .
Het amendement van de heer Juste wordt niet weerhoudcrr.
Artikel l8 worclt aangenomen, blz. 25,

Artikels lg tot 24.
Aangenomen, b lz.  26.

HooÍdstuk lV.
Artikels 25 tot 30.

Aangenomen, b lz.26 en 27-

Hoofdstukkcn \ / .  VI  en Vl l .
Ar t ikels 3 l  tot  4.1.

Aangenonren,  b lz.27 en 28.
Het reglement is  zodoende aaugenonren.

SLUlf lNc.
Hand, - De her'r Coulonvau..:r.scr,ator, dankt rlc heren voorzitters

voor .de. .voorbeeld. ige wi jze rvaaiop z i j  Ce wert<zaamÉèdérr
van de verenlgde-Kamers hebben geleid,  _ De heer Edc.  De
bruyne,_ senator,  brengt  eveneens hulde aan de heren ïoor-
z i l ters.  b lz.  l8 l .

De.heer voorzi t ter  Van Cauwelaert  dankt  de vergader ing in
zi jn.naam en in.de naam van de heer Struye voËr Oè t r ï tae
die.hen rverd-gebracht en voor de mederueíkins die-ái va,Í:gader ing heeÍ t  ver teend, b lz.  t8 l  (20 Jul i  1950[

V^sr tsunEAU DER vERENtcDE KA,r{Ens.
Benoenting lan hct Vas! Burcau (6 Juli 1950),

Hand..- De heqr De SchrS.l'er, r'olksvertegenwoonliger, stelt de
heer Van Cauwelaert -a ls voorzi t ter  eï  Ue t reei-Siruvè-al i
ptaatsvervanRend voorzit_ter voor.- __ Rts secretarisieá steit
ntl oe neÍen nanquet, Ivlaes en Heger voor, blz. 5.



VERENIODE KÁ,ÍERS.

Wetgevcnde llanxt (v e rv ol 91
De .heer Buxt, volksvertegenwoordiger, slett de heer Soudan

lts- voorziltei voor ; a ls -on dervoorzfitel stèlï fr-ii oó lrïer- friiË
f;ïlluloor 

en ats secretarissen de rreióí' jiiitË-ó;'ilrïity;

De.heer Coulonvaux, s-ïator/ sJelt de heer Joris ats onder_zitter en de heer Àlassonnei aliiedritïrË ioïi, au. s.

VooRzrrrERScHAp v^N DE VERENIGDE KAilERs.
Hand, _ De heer Van Ca^uwetaert,.voorziftet van de Kamer dctvolksveÍteqenwooÍdil

"à'f,8".tr$.,,,ï-:rft ff :ïii',iËJffdËf l111ii+$nl;lïï;Bij ordemoiic doet de treei Van g.;t;iá9Íï;fierken in wetkevoo r wa a r d e n d e h ee,Í -s tÍuy_e_ e n . rrliiliïi 
. 
rËï, l,ïóËi tiËtËlïiËvoortopis van de yÍl{?_d9rinS. tretítipn ivjfleir- waarnem€n.

idÍl*mq:i'.ïïs"{:6'ii.1hii4:jjÍ"3iïiïí31ï:{i'j,i,{:tï
spaak, volksvertecen

_ de redevoeÍingen)l' bl:
ue.heeÍ.Van_ Cauwelaert wordt tot voorziiler vanÍlng der Verenigde I^ de ver*aderi,* ióó,-Íi'{*'oit'*ít Ë*, -- iïJii{isn
"ï"T..ï oSrrye 

wordt tot ptaatevirv;neiid' ióorzitter veÍ-
De heer Van Cauwelae"Ë;fh'f è'uiïïn"tT.;ooïf*fr %".fálu;ï jX?;Í:'f,tï'ït
Dc -Íreer voorzi tter Van €auwelajrtr ̂ st€lt vast. dat de be,voegdcdtcnsrfn-de nodige ir

van oe reden 
""n 

al"u"X?l'l,fl.il:9".t-" .cf-9:I-.o-m-de tàak
finei 4iriàË ad"-'h."i.a Jfi 'ff 

fl.álíii,fi "illË.$ïf,l:glf ï$?'het 
Íeglement voor (

sèleÁq^bÏ'Ïàï il#eË1""99:d*9ie-3i ̂ll't dc das lreb-bei
*'eeleÊde óirtii,i'p,'bL.' ii't rïïrïÏbffil ce versaderins voor''

1?,Ë'ïdËiï.,i."..dys!.:iïiF:r.tl*$:,ï.fr .$i"à1*olË
nen. lve_rd gebracht erderins heert verreend, ï,L"i6,iioïiffïn$)'."* dre de vireË

Benoqming van het burca
de maattd, Augustus ,óhloo' 

de werkzoanheden gedurendc
Hand. - De heer voorzitter.V.an.Cauwelaert. da.nkt ge veÍgaderingv-oor het vertrouwen r

-verenisde x"r... nÈll'ïr*"J"ltlït5 
in het tureari'van dê

rreer vdorzitiài'sïilyË'ft' ï.Ë"ï""ïïilili. *lrjlil.iïtË"flll,$i(tl AuguEtus Ig50)-.Dï"ï':iJ. i,8Ê:í'#slff Ëíá l,ïijl,J,ft{:i;ft i"iï' dgï.ïËxà:Lg:ï
^ va.n de senaat, blz. tg4'ï.1'tïr.r""3ïÉ j'1,ïoï'.ï'..",i,,Ë'd#ïtf 

ih{iÉiï1fi;ifr ',[6ï
zou gaan bÍengen aan

Wetgevende Kanreru (tervolgl

De .heer Jerfve, volkwertera Ís o n de rvo o rzlre r e n oá'tiJr"tuifit',1.',"i1 Sf rlï:i, "t *r"lt
ats o_ndervooïziitei-à;- àà-Ëó;;
olz.5. als secretaris voor,

D..^11.^{, P_uyluus,arí e.-r.n, C oet opmerken!i{;,dy."ry:"lr..rlqï,fl i,ilË!*"J.i.áïifu ,lï#'0."33;:.Í:alaglnf, van de vergadering ult te oetenen,-6-ti.^S. ' -- *
De heer Van CauwelaertxrcÍdt--t_ot voorziiter van de^vergar.le_ring_der Verenigde KarpraatsveÍvansena 

"oo.riTtu.Ï 
j;:1"01t" en de heer struiè tot

D:..11*l Joris, volksvertegenwoordlger, en Matagne, aenator,
#?iTï( iff:,i' $ËltS:#iït:'i'i.n de ve r g; aËiiiri' ï ei 

- 
ï.'Ë j

De heren .Juste en Hér-l_._,_.-q.gpiuË,r*Ëi.,j,iiËf 'ó"li[,ïf :f ï:iï,',?!X',rtró,0:.ï,0,ï
ï:?l.",iJf rt?". 

",in de ve rgad erin'e iiei- 
- 
VèiËiiï,ià-'ttáiid;;

leno,eming van h_e! vast bureau u.oor.de werk4aamheden van de
( fi " tí{,ir*# ii{;., e e d u r c n d à a í 

- 
á ià ii a- iii iïiit ;;s' ïe 5ï.

Hond.,,-: Het. bu.reau. dat -de..werkzaamh.eden van de Verenigde
$8frïi.?i:lt f:reid Aedurende 'r'i;itti;Ë i'áii àè maá:nï'Jrir'i

UeRzoBrscHRlrrEN AAN DE vERENTcDE KAMERs.
R'$ï'ïrl!" Í; ê'á". "? ii: l'"l,rïi"áTf ii ffi5. "ch t om verz oek-

VooRuoplo BUREAU DER vERENIoDE KAluERs.
Benoeming van het Voorlopig Bureau (6 Juli 1950).

Hand,,- De heer Van Overb,ergh,_deken van_jaren, senator, zit<le vergadering voor r
nóoiióËËiiuïfa,i l"U'rrlt.u"tt 

t qe Êamenstellin g mede va n' hei
*flifri"oiïi'ï$ 

$".1.'.F:i*tlissen : .pe heren-Ftamme en
tr"df, :ïí%*tgí,Èi*iï;'r1.ï^n.'Sii-[pg;,f 'e]Ë..:ï{,Ët'
p6riíAnïe-IifinËi.'tr?ïel.n.ut en de heten De Kindei-en

EINDE VAN HET ALPHABETISCH ZAAKREOISTER,


