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ARBEIDSRECHTBANK GENT  
 

ZEVENDE KAMER 
 

De zetel is als volgt samengesteld: 
 

Voorzitter van de kamer.  
 

Mevrouw C. SAELAERT, rechter in de arbeidsrechtbank 
 

Rechters in sociale zaken.  
 

De heer E. STEYAERT, benoemd als werkgever 
De heer G. AUMAN, benoemd als werknemer-arbeider,  

 
Openbaar Ministerie. 

 
De heer S. WELVAERT, substituut-arbeidsauditeur,  

 

 
AFSPREKEN CONCLUSIETERMIJNEN ART. 747 §1 en §2 Ger.W.     

 

 
  
VOOR:  de heer VERBEEK Erik, wonende te Croatië, Seovaki Put 43, 34550 Pacrak; 
 
              Hebbende als deskundige ing. A.M.L. van Rooij, directeur, Ecologisch Kennis 
              Centrum B.V., ’t Achterom 9a, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Ned),    
              

  EISER  
 
 
TEGEN:  het NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN, 
                met zetel te 1000 BRUSSEL, St. Jansstraat 32-38 
 

   VERWEERDER  
 
 

 
VOOR DE 7° KAMER VAN DE ARBEIDSRECHTBANK TE GENT 

Zitting: 24 februari 2011 om 14:00 uur  
A.R.  10/1278/A           

 

 
DE FEITEN TOT DUSVER   

 
Bijgevoegd vindt u ondergenoemde strafaangifte d.d. 17 februari 2011 (kenmerk: EV/170211/SA) aan 
federaal procureur Johan Delmulle als wel ons verzoek tot het nemen van een besluit d.d. 17 februari 
2011 op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (kenmerk: EV/170211/VM) aan het Nationaal 
Verbond van Socialistische Mutaliteiten (NVSM) t.a.v. Federaal Secretaris Tony Coonen (zie bijlage).  
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan u gericht. In die strafaangifte d.d. 17 februari 2011 met bijbehorend 
verzoek tot het nemen van een besluit d.d. 17 februari 2011 op grond van de Wet openbaarheid van 
bestuur staat letterlijk het volgende geschreven:  
 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////    
 

http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://www.gent.be/eCache/THE/4/216.cmVjPTEyODc0Mw.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Federaal_parket
http://nl.wikipedia.org/wiki/Socialistische_Mutualiteiten
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Openbaarheid_van_bestuur#Belgi.C3.AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Openbaarheid_van_bestuur#Belgi.C3.AB
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Aantekenen met Ontvangstbevestiging  
Per e-mail: federaal.parket@just.fgov.be  
 
Aan federaal procureur Johan Delmulle 
Federaal Parket 
Wolstraat 66 bus 1 
1000 Brussel,  

 
Datum: 17 februari 2011  

 
 
 
 
Ons kenmerk: EV/170211/SA    
 
Betreft:  
Strafaangifte van de aan Federaal Secretaris Tony Coonen (NVSM) bij brief d.d. 17 februari 2011 
(Wob-verzoek) verstuurde feitelijk bewezen (met deeplinks onderbouwde) sluipmoordende genocide 
misdrijven op de gehele wereldbevolking, waaronder alle Belgen en alle Nederlanders.  
 
 
Geachte federaal procureur Johan Delmulle 
 
Mede namens Verbeek Erik, wonende Seovacki Put 43, KR-34550 PAKRAC (KROATIE), doen wij 
hierbij van strafaangifte van sluipmoordende genocide misdrijven op de gehele wereldbevolking, 
waaronder alle Belgen en alle Nederlanders. Voor de feitelijke inhoud van onze strafaangifte vindt u 
bijgevoegd en hieronder als ingelast ons verzoek tot het nemen van een besluit d.d. 17 februari 2011 
(kenmerk: EV/170211/VM) aan Federaal Secretaris Tony Coonen (NVSM). Deze strafaangifte laten 
wij u ook per e-mail: federaal.parket@just.fgov.be toekomen, waarbij u de feitelijke onderbouwing in 
de deeplinks kunt vinden en kunt betrekken in uw strafrechtelijk onderzoek. Daarin staat letterlijk het 
volgende geschreven (zie bijlage): 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   

 
Afgegeven met ontvangstbevestiging. 

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

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

 
 
       Hasselt, 17 februari 2011 
 
Ons kenmerk: EV/170211/VM   
 
Betreft:  
Rolnr.: 10/1278/A, VERBEEK ERIK / NVSM 
Verzoek om bij besluit op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur de volgende informatie te 
verstrekken:  
 
 
Geachte Federaal Secretaris Tony Coonen, 
 

mailto:federaal.parket@just.fgov.be
http://nl.wikipedia.org/wiki/Federaal_parket
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Socialistische_Mutualiteiten
genocide
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldbevolking
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Federaal_parket
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
genocide
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldbevolking
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Socialistische_Mutualiteiten
mailto:federaal.parket@just.fgov.be
mailto:tony.coonen@devoorzorg.be
http://nl.wikipedia.org/wiki/Socialistische_Mutualiteiten
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Socialistische_Mutualiteiten
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
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Mede namens Erik Verbeek, wonende Seovacki Put 43, KR-34550 PAKRAC (KROATIE) laten wij u in 
opgemelde zaak (Rolnr.: 10/1278/A) voor de Arbeidsrechtbank te Gent de volgende stukken 
toekomen:  
 
Uw brief d.d. 19 maart 2010 aan Verbeek Erik (zie productie 1). Daarin schrijft u letterlijk het 
volgende:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.gent.be/eCache/THE/4/216.cmVjPTEyODc0Mw.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-19-maart-2010-van-voorzorg-aan-erik-verbeek.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-19-maart-2010-van-voorzorg-aan-erik-verbeek.pdf
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-22-juni-2010-van-voorzorg-aan-arbeidsauditoraat.pdf
http://www.just.fgov.be/nl_htm/parket/auditeursnl.html
http://www.just.fgov.be/nl_htm/parket/auditeursnl.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-22-juni-2010-van-voorzorg-aan-arbeidsauditoraat.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-22-juni-2010-van-voorzorg-aan-arbeidsauditoraat.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-19-maart-2010-van-voorzorg-aan-erik-verbeek.pdf
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-22-juni-2010-van-voorzorg-aan-arbeidsauditoraat.pdf
http://www.just.fgov.be/nl_htm/parket/auditeursnl.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-19-maart-2010-van-voorzorg-aan-erik-verbeek.pdf
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://www.just.fgov.be/nl_htm/parket/auditeursnl.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Valsheid_in_geschrifte
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U schrijft in uw voor Verbeek Erik achtergehouden brief d.d. 21 juni 2010 aan het Arbeidsauditoraat, , 
met als Arbeidsauditeur Danny Meirsschaut, Opgeëistenlaan 401/D te 9000 Gent verder letterlijk het 
volgende:  
 

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

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

818-BM 48/10 
 

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

 
VOOR DE 7° KAMER VAN DE ARBEIDSRECHTBANK TE GENT 

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

 

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

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

http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-22-juni-2010-van-voorzorg-aan-arbeidsauditoraat.pdf
http://www.just.fgov.be/nl_htm/parket/auditeursnl.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Valsheid_in_geschrifte
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Valsheid_in_geschrifte
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://www.gent.be/eCache/THE/4/216.cmVjPTEyODc0Mw.html
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- tijdens de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 maart 2000 onrechtmatig onderworpen 
was aan de sociale zekerheid voor werknemers en dit door zijn tewerkstelling via Balkan 
Trading N.V. 

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

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

BEHAGE HET DE ARBEIDSRECHBANK,  
 
Het verzoek van de eisende partij ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren. 
 
Akte te nemen van de tegenvordering, die concluante bij huidige conclusie instelt. 
 
Dienvolgens de eisende partij op hoofdeis / verwerende partij op tegeneis te veroordelen tot een 
bedrag van 37.664,22 EUR, meer de intresten. 
 
De verwerende partij op tegeneis tot slot te veroordelen tot de kosten, waarin begrepen de 
rechtsplegingsvergoeding ad 218,61 EUR.  
 
 
Gent, 15 november 2010 
 
        Met de meeste eerbied, 
        Voor concluante, 
        Haar raadsman, 
        Eva Bral. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Met deze “Conclusie” kan niet anders worden geoordeeld dan dat u, zijnde Tony Coonen, daarmee 
Verbeek Erik voor een bedrag van 37.664,22 EUR hebt willen afpersen.  
 

http://www.gent.be/eCache/THE/4/216.cmVjPTEyODc0Mw.html
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
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In uw brief d.d. 19 maart 2010 aan Verbeek Erik schrijft u letterlijk het volgende (zie productie 1).  
 

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

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

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

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

Betreft: 
Rolnr: 10/1278/A 

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

Betreft: 
Rolnr: 10/1278/A 

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

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

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

 
Wie is verantwoordelijk voor talloze kankerdoden binnen België? 
  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-19-maart-2010-van-voorzorg-aan-erik-verbeek.pdf
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-19-maart-2010-van-voorzorg-aan-erik-verbeek.pdf
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Strafrecht_(Belgi%C3%AB)#Omschrijving_van_een_misdrijf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Openbaarheid_van_bestuur#Belgi.C3.AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Openbaarheid_van_bestuur#Belgi.C3.AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Valsheid_in_geschrifte
http://nl.wikipedia.org/wiki/Strafrecht_(Belgi%C3%AB)#Omschrijving_van_een_misdrijf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-18-juni-2010-arbeidsrechtbank-riziv-aan-arbeidsauditeur.pdf
http://www.gent.be/eCache/THE/4/216.cmVjPTEyODc0Mw.html
http://www.gent.be/eCache/THE/4/216.cmVjPTEyODc0Mw.html
http://www.just.fgov.be/nl_htm/parket/auditeursnl.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-18-juni-2010-arbeidsrechtbank-riziv-aan-arbeidsauditeur.pdf
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksinstituut_voor_Ziekte-_en_Invaliditeitsverzekering
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-16-december-2010-arbeidsrechtbank-nvsm-aan-arbeidsauditeur.pdf
http://www.gent.be/eCache/THE/4/216.cmVjPTEyODc0Mw.html
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://www.just.fgov.be/nl_htm/parket/auditeursnl.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-16-december-2010-arbeidsrechtbank-nvsm-aan-arbeidsauditeur.pdf
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Socialistische_Mutualiteiten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtspersoon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Openbaarheid_van_bestuur#Belgi.C3.AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksinstituut_voor_Ziekte-_en_Invaliditeitsverzekering
http://nl.wikipedia.org/wiki/Socialistische_Mutualiteiten
http://www.cci.be/
http://www.cci.be/
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Leden van No Cancer Foundation hebben de dossiers 
Chemtrails, Flaraxin & Wolmanzouten overgemaakt aan Arbeidsrechtbank van Gent (Bewijs 
A/B/C).  deze dossiers dienen dan ook wettelijk behandeld te worden. De griffier en 
de tegenpartij zijn op mysterieuze wijze veranderd van rechtspersoon namelijk van 
(RIZIV (Bewijs/Bewijs Arbeidsauditeur) naar (NVSM (Bewijs). Ook in het dossier zijn 
gegevens veranderd vb:(Bewijs: zie datums A/B). Het volgende (artikel) geeft inzicht en 
duidelijkheid hoe de Socialisten hiermee wegkomen. Eind jaren tachtig kwam ook Lid van de 
meest machtige geheime organisatie Bilderberger en voormalig secretaris generaal van de 
NATO Willy Claes in opspraak inzake schandalen en onregelmatigheden rond de 
Socialistische Mutualiteiten. Eva Bral van het Advocatenkantoor Luc Van den Bissche-Eva 

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

parlement op 4 februari 1999 het voorstel van resolutie: verbod 

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

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

 
Voor verdere onderbouw lees bijgevoegd persbericht van “De Groenen” uit Nederland.    
 
Politieke Partij De Groenen 
www.sdnl.nl/groenen.htm    
 
Nederland is dank het CDA en Philips 1000 maal failliet met miljoenen kankerdoden als gevolg.    
 
De Groenen hebben ’s-werelds grootste vergiftigingsschandaal ooit met als kopstukken Philips 
President Gerard Kleisterlee, voormalig Minister-President Jan Peter Balkenende (CDA), huidig 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties J.P.H. Donner (CDA) en burgemeester P.M. 
Maas (CDA) van Sint-Oedenrode volledig ontmanteld. Voor bewijs lees de brief d.d. 17-juli-2008 van 
Europees erkend Philips Safety manager Ad van Rooij aan Philips-President Gerard Kleisterlee (blz-
1-15) (blz-16-30) (blz-31-43) met bijbehorend 35-tal tabs aan bijlagen (tab-1) (tab-2) (tab-3) (tab-4-1) 
(tab-4-2) (tab-4-3) (tab-5) (tab-6) (tab-7) (tab-8) (tab-9) (tab-10) (tab-11-1) (tab-11-2) (tab-11-3) 
(tab-12) (tab-13) (tab-14) (tab-15) (tab-16) (tab-17) (tab-18) (tab-19) (tab-20) (tab-21) (tab-22) (tab-
23) (tab-24) (tab-25) (tab-26) (tab-27-1) (tab-27-2) (tab-27-3) (tab-27-4) (tab-27-5) (tab-28-1) (tab-
28-2) (tab-29) (tab-30-1) (tab-30-2) (tab-30-3) (tab-30-4) (tab-30-5) (tab-31) (tab-32) (tab-33) (tab-
34) (tab-35) LEES VERDER in samenhang met de volgende artikelen in Het Echte Nieuws: 
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php  
 
De Staat der Nederlanden zal alle vergiftigingsschade moeten betalen. Voor bewijs lees: 
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-08.php  
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-03.php  
   
Daarmee is Nederland dank zij het CDA en Philips 1000 maal failliet met miljoenen kankerdoden als 
gevolg.      
  
Ad van Rooij is in Nederland Lijsttrekker van De Groenen in Sint-Oedenrode; 
http://www.sdnl.nl/groenen-ad-van-rooij.htm    
 
Ad van Rooij kan door toedoen van Philips President Gerard Kleisterlee, voormalig Minister-President 
Jan Peter Balkenende (CDA), huidig minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties J.P.H. 
Donner (CDA) en huidig burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode niet meedoen als 
lijsttrekker voor De Groenen bij de provinciale verkiezingen van 2 maart 2011 voor Noord-Brabant. 
Voor bewijs: LEES HIER en LEES HIER. Dit noemen ze in Nederland vrije verkiezingen?  
 
Ad van Rooij 
Lijsttrekker van De Groenen in Sint-Oedenrode; 
http://www.sdnl.nl/groenen-ad-van-rooij.htm    
 
Voor De Groenen uit Heusden (Nederland) loopt hiertegen vanuit het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
als gemachtigde reeds een verzetschrift d.d. 11 februari 2011 in zaaknummer: 201008727/2/H1 bij 
voorzitter Mr. J.E.M. Polak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onder 
voorzitterschap van Hare Majesteit Koningin Beatrix waarop door voorzitter Mr. J.E.M. Polak nog een 
beslissing moet worden genomen. Voor de inhoud van dit vezetschrift d.d. 11 februari 2011; LEES 
HIER. Vergeet daarin ook de deeplinks niet te lezen.       
 
Hoever de Nederlandse overheid (UWV) gaat met het stelen van geld bij mensen die zij bewust 
hebben vergiftigd, zoals ook bij Verbeek Erik in België het geval is, kunt u lezen op de Sociale 
Databank Nederland (lees hier, hier, hier, hier, hier) en de Julius Vischjager weblog van Ruud 
Rietveld (lees hier, hier, hier, hier).  
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Met deze “Bilderberg-Vergiftiging” waarover veel te vinden is bij Klokkenluideronline van Micha Kat 
(LEES HIER) hangt ook de moord op Pim Fortuyn en John F. Kennedy zeer nauw mee samen. Voor 
bewijs: DLEES HIER en LEES HIER en LEES HIER. De mensen achter deze “Bilderberg-Vergiftiging” 
zijn zodanig ernstig fout dat mensen als Rob Brockhus, Micha Kat, Gerard Kucharek, Karel de Werd, 
Andre Fleeré,  Ad van Rooij en alle andere klokkenluiders door de eerst schietende en dan pas 
pratende advocaat Eric Kuypers als Al Qaida terroristen worden weggezet. Voor bewijs: LEES HIER 
en LEES HIER. Voor meer eerlijke informatie hierover lees vooral de Nieuwe Media (LEES HIER).           
 

  Vanwege het feit dat door uw toedoen, zijnde Tony 
Coonen, de persoonlijke veiligheid van ondergetekenden met hun gezin op het spel is komen te staan 
hebben wij dit verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur bij No Cancer Foundation 
openbaar gemaakt en per e-mail: burgemeester@hasselt.be verstuurd aan uw vrouw burgemeester 
Hilde Claes van Hasselt omdat die als hoofd van de politie voor onze veiligheid moet zorgen.       
 
Gezien de ernst van bovengenoemde feiten verzoeken wij u, zijnde Tony Coonen, om met de hoogste 
spoed op bovengenoemd 2-tal verzoeken tot het nemen van een besluit op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur een voor beroep vatbaar besluit te nemen;            
                        
In afwachting van uw besluit verblijven wij;  
 
Hoogachtend,       
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze, 
 
Ing. A.M.L van Rooij 
Europees erkend Safety Manager, 
 
Eric Verbeek. 
Oprichter No Cancer Foundation,     
 
Bijlagen 
Productie 1 (11 blz.); Productie 2 (3 blz.); Productie 3 (1 blz.); Productie 4 (1 blz.)   
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   
 
Wij verzoeken u dan ook om naar alle daders van de hierboven feitelijk bewezen (en met deeplinks 
feitelijk onderbouwd) sluipmoordende genocide misdrijven op de gehele wereldbevolking, waaronder 
alle Belgen en alle Nederlanders - gebruik makend van de binnen België nog steeds van kracht zijnde 
Genocidewet - een strafrechtelijk onderzoek te starten. U kunt daarbij rekenen op de medewerking 
van ondergetekenden.  
 
In afwachting van uw beslissing op deze strafaangifte, verblijven wij;       
 
Hoogachtend,       
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze, 
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Ing. A.M.L van Rooij 
Europees erkend Safety Manager, 
 
Eric Verbeek. 
Oprichter No Cancer Foundation,     
 
Bijlagen 
Ons verzoekchrift d.d. 17 februari 2011 aan Federaal Secretaris Tony Coonen (NVSM) met 
bijbehorend 4-tal producties (totaal: 23 pagina’s)   
  

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////     
 
 

“DEEPLINK” INFORMATIE IS ESSENTIEEL VOOR EERLIJK PROCES / VONNIS      
 
Bovengenoemde strafaangifte d.d. 17 februari 2011 (kenmerk: EV/170211/SA) aan federaal procureur 
Johan Delmulle als wel ons verzoek tot het nemen van een besluit d.d. 17 februari 2011 op grond van 
de Wet openbaarheid van bestuur (kenmerk: EV/170211/VM) aan het Nationaal Verbond van 
Socialistische  Mutaliteiten (NVSM) t.a.v. Federaal Secretaris Tony Coonen, die onderdeel uitmaken 
van deze zaak, bevatten veel deeplinks waaronder TV-uitzendingen, lezingen e.d. aan feitelijke 
bewijsstukken, die niet mogen worden gemist in een eerlijk proces en een eerlijk vonnis. Ook de ons 
nog te schrijven conclusies willen wij feitelijk onderbouwen met feitelijke bewijsstukken waaronder  
TV-uitzendingen, lezingen e.d. Omdat uw Arbeidsrechtbank niet over een e-mail adres beschikt wordt 
dat voor Verbeek Erik onmogelijk gemaakt, waardoor er van een eerlijk proces en eerlijk vonnis geen 
sprake kan zijn. Heden kunt u de feitelijke onderbouwde bewijsstukken vinden op ondermeer de 
volgende websites, waarnaar de deeplinks gaan: 

- www.hetechtenieuws.org  
- www.sdnl.nl  
- www.klokkenluideronline.nl 
- www.nocancerfoundation.org 
- www.eurostaete.eu 
- www.argusoog.org 
- www.platformherstelrechtsorde.nl 
- www.oudemedia-nieuwemedia.nl 
- http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/     

 
Daar het niet ter beschikking hebben van een e-mail adres binnen uw Arbeidsrechtbank een eerlijk 
proces en eerlijk vonnis niet in de weg mag staan resten er ons inziens twee mogelijkheden, te weten:  

- of uw Arbeidsrechtbank geeft voor partijen in deze zaak een vast e-mail adres door; 
- of No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org) maakt een eigen blok aan voor dit 

geschil waarop alle stukken met bijbehorende deeplinks komen te staan, waarop uw 
Arbeidsrechtbank en ook verweerder de feitelijke bewijsstukken kunnen lezen, bekijken en 
beluisteren. Wij zullen als dienstverlening naar verweerder ook hun bewijsstukken met 
eventuele deeplinks er gratis opzetten. Dit om daarmee een maximaal eerlijk proces en eerlijk 
vonnis te kunnen garanderen.             

 
Wij willen de behandelend voorzitter van deze Arbeidsrechtbank vragen om hierop een beschikking te 
nemen om eerlijke rechtspraak binnen uw Arbeidsrechtbank geen geweld aan te doen.  
 
 

AFSPREKEN CONCLUSIETERMIJNEN ART. 747 §1 en §2 Ger.W.     
 
Ingevolge Art. 747  
§ 1 Gerechtelijk wetboek kunnen de partijen op de inleidingszitting en op elke latere zitting onderling 
conclusietermijnen afspreken. De rechter licht de partijen die conclusietermijnen wensen af te spreken 
in over de vroegste datum waarop een rechtsdag zou kunnen worden bepaald. De rechter neemt akte 
van de conclusietermijnen, bekrachtigt ze en bepaalt de rechtsdag overeenkomstig § 2, derde lid. De 
beschikking wordt in het proces-verbaal van de zitting vermeld. De griffier geeft de partijen en hun 
advocaten kennis van deze beschikking overeenkomstig § 2, vierde lid. 
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§ 2 Onverminderd de toepassing van de regels inzake het verstek, kunnen de partijen, afzonderlijk of 
gezamenlijk, in voorkomend geval in de gedinginleidende akte, aan de rechter en aan de andere 
partijen hun opmerkingen over de instaatstelling van de zaak bezorgen, uiterlijk binnen de maand na 
de inleidingszitting. Deze termijn kan door de rechter worden verkort ingeval dat noodzakelijk is of de 
partijen daarover overeenstemming hebben bereikt. 
 
Zij kunnen eveneens in onderlinge overeenstemming afwijken van deze instaatstelling van de zaak en 
om de verwijzing ervan naar de rol verzoeken en, als de omstandigheden het toelaten, om verdaging 
tot een bepaalde datum. Uiterlijk zes weken na de inleidingszitting, bepaalt de rechter het tijdsverloop 
van de rechtspleging, in voorkomend geval het akkoord van de partijen bekrachtigend of rekening 
houdend met de opmerkingen van de partijen. Afhankelijk van de datum van de pleitzitting, die, 
ingeval de conclusietermijnen door de rechter worden bepaald, uiterlijk drie maanden na de 
overlegging van de laatste conclusies plaatsvindt, bepaalt de rechter het aantal conclusies en de 
uiterste datum waarop de conclusies ter griffie moeten worden neergelegd en toegezonden aan de 
andere partij, alsmede de datum en het uur van de pleitzitting en de duur ervan. 
 
Tegen de beschikking van in staat stellen en van bepaling van rechtsdag staat geen rechtsmiddel 
open. De rechter kan echter in geval van verzuim of verschrijving in de beschikking van in staat stellen 
en van bepaling van rechtsdag, deze beschikking ambtshalve dan wel op, zelfs mondeling, verzoek 
van een partij, verbeteren of aanvullen. De beschikking wordt in het proces-verbaal van de zitting 
vermeld. De griffier brengt de beschikking bij gewone brief ter kennis van de partijen en, in 
voorkomend geval, van hun advocaten, en bij gerechtsbrief van de niet verschenen partij. 
 
Wanneer de zaak naar de rol is verwezen, of werd verdaagd naar een latere datum, kan iedere partij, 
door middel van een gewoon schriftelijk verzoek neergelegd ter of gezonden aan de griffie, om de 
instaatstelling van de zaak verzoeken, overeenkomstig het eerste tot het vierde lid. Dit verzoek wordt 
door de griffier bij gerechtsbrief aan de andere partijen ter kennis gebracht en, in voorkomend geval, 
bij gewone brief aan hun advocaten. Deze kennisgeving doet de termijnen bepaald in het eerste en 
het derde lid ingaan. 
 
Onverminderd de toepassing van de in artikel 748, §§ 1 en 2 bedoelde uitzonderingen, worden de 
conclusies die na het verstrijken van de termijnen ter griffie worden neergelegd of aan de tegenpartij 
gezonden, ambtshalve uit de debatten geweerd. Op de rechtsdag kan de meest gerede partij een 
vonnis vorderen, dat in ieder geval op tegenspraak gewezen is. In geval van onsplitsbaarheid van het 
geschil en onverminderd de toepassing van artikel 735, § 5, moet deze paragraaf worden toegepast 
wanneer een of meer partijen verstek laten gaan, terwijl ten minste één partij verschijnt. 
 
Gezien vorenstaande feiten stelt Verbeek Erik (eiser) de volgende conclusie termijnen voor:  
 
1. 
Conclusie “verweerder”  twee maanden vanaf het moment: 

a. en nadat het Nationaal Verbond van Socialistische Mutaliteiten (NVSM) een besluit hebben 
genomen op ons verzoek tot het nemen van een besluit d.d. 17 februari 2011 op grond van de 
Wet openbaarheid van bestuur (kenmerk: EV/170211/VM) aan Federaal Secretaris Tony 
Coonen (zie bijlage); 

b. en nadat het strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van de strafaangifte d.d. 17 februari 
2011 (kenmerk: EV/170211/SA) aan federaal procureur Johan Delmulle is afgerond (zie 
bijlage);   

 
2. 
Conclusie  “eiser VERBEEK Erik” twee maanden; 
 
3. 
Conclusie van repliek “verweerder”  een maand; 
 
4 
Conclusie van dupliek “eiser VERBEEK Erik”  een maand; 
 
5. 
Inleveren pleidooi “eiser VERBEEK Erik” en  “verweerder”  een maand; 
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Ondergetekenden verzoeken de rechter om partijen in te lichten over bovengenoemde voorgestelde 
conclusietermijnen en het bepalen van de rechtsdag daarop af te stemmen.  
 
In afwachting van de akte van de voorgestelde conclusietermijnen, verblijven wij;     
 
 
Hoogachtend,       
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze, 
 
 
 
 
Ing. A.M.L van Rooij 
Europees erkend Safety Manager, 
 
 
 
 
 
Eric Verbeek. 
Oprichter No Cancer Foundation,     
 
 
 
Bijlagen 
Onze strafaangifte d.d. 17 februari 2011 (kenmerk: EV/170211/SA) aan federaal procureur Johan 
Delmulle als wel ons verzoek tot het nemen van een besluit d.d.17 februari 2011 op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur (kenmerk: EV/170211/VM) aan het Nationaal Verbond van Socialistische  
Mutaliteiten (NVSM) t.a.v. Federaal Secretaris Tony Coonen (totaal: 31 pagina’s)    
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