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Aantekenen met ontvangstbevestiging 

 
Aan: DE BELGISCHE STAAT, 
Vertegenwoordigd door Joëlle Milquet,  
Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van 
Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
Wetstraat 2 1000 Brussel  
(milquet@ibz.fgov.be en joelle.milquet@ibz.fgov.be ); 

 

 

Betreft:  
- Verbeek Erik, wonende in Kroatië, 

Seovacki Put 43, 34550 Pakrac;  
- No Cancer Foundation vzw, 

gevestigd in België, Paul 
Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt;   

 

 
Kopie aan onder meer:  

 

- Jean-Paul Janssens, voorzitter directiecomité 
Federale Overheidsdienst Justitie 
(secr.presidentvoorzitter@just.fgov.be); 

- Jan Bogaert, Directeur-generaal Rechterlijke 
Organisatie (jan.bogaert@just.fgov.be);  

  
 

 
Verzoekschrift aan DE BELGISCHE STAAT vertegenwoordigd door Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister 
van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet om vóór uiterlijk 29 maart 2014 het volgende te 

hebben beslist: 
 

I. dat de gegevens van Erik Verbeek in het Belgische Rijksregister één op één moeten zijn overgenomen 
in de computers van de politiezone HAZODI te Hasselt en van de federale politie te Hasselt.  
 

II. dat alsnog uitvoering wordt gegeven aan het testament van koning Leopold III, wat inhoudt dat DE 
BELGISCHE STAAT vertegenwoordigd door Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken 

en Gelijke Kansen Joëlle Milquet, opdracht geeft aan het Belgisch Grondwettelijk Hof dat alle na de 
Tweede Wereldoorlog gesloten verdragen, waaronder het Benelux-verdrag en de Europese verdragen, 
alsnog moeten worden getoetst aan de Belgische Grondwet. 
  

III. dat alle bij Erik Verbeek (zijn gezin en ouders), bij No Cancer Foundation vzw, bij Ad van Rooij en bij 
het Ecologisch Kennis Centrum B.V. aangerichte schade vanaf vanaf 11 december 2009 tot op 
heden door DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door Vice-Eerste Minister en Minister van 

Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet, zullen worden vergoed.  

 

((bevat 35 pagina’s met de producties 1 t/m 16 (172 blz.), totaal: 207 blz. )) 

             
                                   

Pakrac / Zonhoven 18 maart 2014 

 
Geacht verantwoordelijk minister Joëlle Milquet, 
 
De volgende rechtspersonen: 

- Verbeek Erik, wonende in Kroatië, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac;  
- No Cancer Foundation vzw, gevestigd in België, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt;   
- Van Rooij Ad, wonende in België, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven; 
- Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd in Nederland, ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-

Oedenrode (met als zaakvoerder Van Rooij Ad); 
brengen hierbij DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door Joëlle Milquet, Belgisch Vice-
Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, op de hoogte van de 
volgende feiten:  

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-maart-2014-ontvangstbevestiging-vezroekschrift-aan-minister-joelle-milquet.pdf
mailto:milquet@ibz.fgov.be
mailto:joelle.milquet@ibz.fgov.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-maart-2014-verzoek-aan-minister-bz-ronald-plasterk-nl-voor-uitstel-gemeenteraad-verkiezingen-sint-oedenrode-en-heusden.pdf
mailto:secr.presidentvoorzitter@just.fgov.be
mailto:jan.bogaert@just.fgov.be
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jo%C3%ABlle_Milquet_2004.jpg
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblowers/home/5bedf2c6ace0aff1.jpg?attredirects=0
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De feiten zijn als volgt:   
 
Op 27 februari 2014 heeft rechter mevr. A. Trekels van de Correctionele Rechtbank van Hasselt 
onder parketnr.: HA60.L1.19356-09 uitgesproken: 

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

 tot zes maanden gevangenisstraf; 

 tot het betalen van 150,00 EURO aan het bijzonder fonds van slachtoffers; 

 tot het betalen van 8.676,16 EURO aan publieke vordering; 

 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 bijzonder fonds van slachtoffers; 

 tot het betalen van 8.722,16 EURO aan publieke vordering;  

 tot het betalen van 51,20 EURO van een geïndexeerde vergoeding van 51,20 EURO; 

 tot het verbeurd verklaren van de overtuigingsstukken ingeschreven onder de 
nummers 100356 en 111873; 

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

en houdt op “Burgerlijk Gebied” aan de burgerlijke belangen wat betreft de bewezen verklaarde 
tenlasteleggingen. Voor de inhoud van het gehele vonnis (zie productie 1). Wij verzoeken u kennis te 
nemen van de inhoud, die inhoud als herhaald en ingelast te beschouwen.  
 
In dit vonnis staat niet geschreven dat behandelend rechter Mevr. A. Trekels betreffend vonnis in 
gegijzelde toestand als zodanig op valse gronden heeft moeten uitspreken. Het is met name het 
Belang van Limburg onder druk van Vlaams Media minister Ingrid Lieten (sp.a) die de behandelend 
rechter in deze gegijzelde situatie hebben gebracht, omdat door hen de feitelijke waarheid uit de 
media wordt gehouden. De volgende teksten in het vonnis maken dat glashelder: 
 
Op het 1

e
 blad van het vonnis staat letterlijk het volgende geschreven:  

1. VERBEEK Erik, Chris, Mathieu, arbeider, geboren te Bree op 28 november 1969, 
ingeschreven te 34550 Pakrac (Kroatië), Seovacki put 43, doch feitelijk verblijvende te 3500 
Hasselt, Paul Bellefroidlaan,16. 

2. De eerste (VERBEEK Erik), Meermaals, op niet nader te bepalen data tussen 1 maart 2010 
en 1 november 2012, het laatste feit gepleegd zijnde op 31 oktober 2012; 

3. De tweede (No Cancer Foundation vzw), Meermaals, op niet nader te bepalen data tussen 
24 mei 2010 en 1 november 2012, het laatste feit gepleegd zijnde op 31 oktober 2012; 

 
Dit kan nooit de waarheid zijn op grond van het volgende in het dossier (parketnr.: HA60.L1.19356-09) 
zittende proces-verbaal PV: HA60.L1.19356-09 opgemaakt door rechercheur Laurens Luykx 
behorende tot de PZ HAZODI. In dit op 11 november 2009 opgemaakte proces-verbaal heeft 
rechercheur Laurens Luykx letterlijk het volgende geschreven (zie productie 2): 

1. Tussen 01/10/2009 en 11/12/2009: Vereniging of samenkomst met het oog op zwendel in 
verdovende middelen vanuit de woning op het adres Paul Bellefroidlaan nr: 16, 3500 te 
Hasselt;   

2. Verbeek Erik, ingeschreven te 3500 Hasselt, Torenplein 1, bus 006 (wijze van identificatie: 
afgeleid uit onderzoek door politie-gevalideerd) 

3. Verdachten: VERBEEK Erik en BANJAC Branka;  
4. Vaststellingen: VERBEEK zou, met medeweten van diens echtgenote BANJAC, een 

druggebeuren runnen via het buitenland en hiervoor vele telefonische contacten onderhouden 
met het buitenland.  

 
Daarin staat geschreven dat er tussen 01/10/2009 en 11/12/2009 op het adres Paul Bellefroidlaan nr: 
16, 3500 te Hasselt vereniging of samenkomst was met het oog op zwendel in verdovende 
middelen: 

- Waarom is het vonnis gewezen over de periode vanaf 1 maart 2010 tot 1 november 2012 en 
niet vanaf 1 oktober 2009 tot heden, wat wettelijk had gemoeten?  

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

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-februari-2014-vonnis-ha60-l1-19356-09-correctionele-rechtbank-hasselt-inzake-erik-verbeek-en-ncf.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-december-2009-zwendel-verdovende-middelen-pv-nr-ha-60-l1-019356-2009-laurens-luyks-hazodi.pdf
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Daarin staat verder geschreven Verbeek Erik, ingeschreven te 3500 Hasselt, Torenplein 1, bus 006 
(wijze van identificatie: afgeleid uit onderzoek door politie-gevalideerd): 

- Waarom is het vonnis niet gewezen op Verbeek Erik, ingeschreven te 3500 Hasselt, 
Torenplein 1, bus 006, wat wettelijk had gemoeten? Dit des te meer korpschef Philip Pirard 
van de HAZODI politie zijn hierop betrekking hebbende PV: HA 45.L1.159110/2013 bij brief 
d.d. 16/09/2013 nog heeft verstuurd aan Verbeek Erik, Torenplein 1, 6, 3500 te Hasselt (zie 
poroductie 3); 

 
Daarin staat verder geschreven dat de verdachten zijn: VERBEEK Erik en BANJAC Branka;  

- Waarom is BANJAC Branka als verdachte nooit verhoord? Het was juist zij die verhoord had 
moeten worden omdat zij met een geldig huurcontract vanaf 2005 in haar woning op het adres 
adres Paul Bellefroidlaan nr: 16, 3500 te Hasselt woont en zij de voorzitter is van No Cancer 
Foundation vzw, gevestigd in haar woning; 

- Waarom staat in het vonnis geschreven dat VERBEEK Erik staat ingeschreven te 34550 
Pakrac (Kroatie), Seovacki Put 43, doch feitelijk verblijvende te 3500 Hasselt, Paul 
Bellefroidlaan 16? Dit is niet de waarheid. De waarheid is: 

 VERBEEK Erik heeft vanaf 05/07/2006 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 Bellefroidlaan nr: 16, 3500 te Hasselt; Hazendansweg 36A, 
3520 te Zonhoven en Dikke Linde 10, 3640 te Kinrooi (zie productie 4);  

- Waarom staat in onderliggend op 21 mei 2011 door I. MENNES (voorzitter), T. 
VANDEWALLE (raadsheer), A. VAN RAEMDONCK (plv. raadsheer)  en E. MOORGAT 
(griffier) uitgesproken arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen inzake 2011/FR/162 – 
11/PGA/993 – 11/KC21/150 – Art.61 quarter SV op vordering van substituut procureur-
generaal F. Claes dat Verbeek Erik zijn woonplaats heeft aan de Paul Bellefroidlaan 16, 3500 
te Hasselt? Waarom is dit onherroepelijke vonnis van het Hof van Beroep van Antwerpen 
daarin niet overgenomen? (zie productie 5) 

 
Op 31 januari 2014 schrijft het Belang van Limburg (en andere kranten) hierover een artikel vol 
onwaarheden, zonder hoor- en wederhoor te hebben toegepast, waartoe zij op grond van de “code 
van Bordeaux” verplicht zijn. Geert Houben (de schrijver van het artikel) en Ivo Van Den Kerkhoven 
(hoofdredacteur van het Belang van Limburg) vertelden aan Ad van Rooij dat zij hun artikel wilden 
corrigeren overeenkomstig de waarheid als Ad van Rooij samen met Erik Verbeek en Vlaams Media 
minister Ingrid Lieten (gebuur van Ad van Rooij) daarover bij hen kwam praten. Bij brief d.d. 3 februari 
2014 heeft Ad van Rooij Ingrid Lieten daar gemotiveerd om verzocht (zie productie 6). Vlaams media 
minister Ingrid Lieten blijft daarop echter zwijgen.  
 
Op 27 februari 2014 werd daarop bovengenoemd vonnis gewezen. Bij het naar buitenkomen van de 
rechtbank te Hasselt werd door een fotograaf op een grote afstand met een telelens een foto van Erik 
Verbeek en Ad van Rooij genomen met de bedoeling daarover weer een éénzijdig artikel te schrijven, 
waarin Erik Verbeek op valse gronden als grote crimineel voor geheel België moet worden weggezet. 
Wij zijn daarop direct naar het hoofdkantoor van het Belang van Limburg gegaan met de vraag om 
een journalist te mogen spreken waaraan wij ons weerwoord (zijnde de brief d.d. 3 februari 2014 aan 
Vlaams Media minister Ingrid Lieten) mogen afgeven en toelichten. De receptioniste belde daarover 
tot twee maal toe op en vertelde ons dat hoofdredacteur Ivo 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 in groepsverband vertrekken, waarna Ivo Van Den Kerkhoven met een 
tweede persoon op ons kwam afgelopen en sommeerde dat wij het gebouw moesten verlaten met de 
mededeling dat als wij niet op eigen initiatief zouden gaan hij ons door de politie zou laten uitzetten. 
Wij vertelden toen, laat de politie maar komen dan zullen wij de politie vragen om Ivo Van Den 
Kerkhoven te verplichten tot het aannemen van onze brief d.d. 3 februari 2014 aan Vlaams Media 
Minister Ingrid Lieten als weerwoord. Door tussenkomst van de twee gekomen politiebeambten is dat 
keurig geregeld en voor een bewijs van afgifte gezorgd (zie productie 7)(zie video).  
 
Voor ons staat hiermee vast dat het Belang van Limburg volledig is gegijzeld door Vlaams Media 
Minister Ingrid Lieten (sp.a) en dat als gevolg daarvan onder haar voorzitterschap sp.a Limburg 
(waaronder ook burgemeester Hilde Claes (sp.a) van Hasselt werkzaam is) een dictatoriale macht 
heeft weten te verkrijgen over de rechtelijke macht in Limburg en Vlaanderen. 
Dit wordt bevestigd door het artikel “staan de media onder sp.a-censuur? / Bij Belang van Limburg kan 
je spreken van onvervalste medeplichtigheid” van 01/10/2013 in P-magazine (zie productie 8). 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-september-2013-brief-van-korpschef-philip-pirard-aan-verbeek-erik.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-september-2013-brief-van-korpschef-philip-pirard-aan-verbeek-erik.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-augustus-2013-getuigschrift-van-woonst-met-historiek-van-verbeek-erik-gemeente-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-mei-2011-arrest-hof-van-beroep-antwerpen-art-61-quater-wsv.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Code_van_Bordeaux
http://nl.wikipedia.org/wiki/Code_van_Bordeaux
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-februari-2014-verzoek-aan-vlaams-media-minister-ingrid-lieten-ivm-fout-krantenartikel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-februari-2014-afgifte-wederhoor-bij-belang-van-limburg-onder-politiedwang-inzake-erik-%20verbeek-en-ncf.pdf
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SVJ_XfiuEQY
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2Z3aGlzdGxlYmxvd2VyfGd4OjZjMzgwMTFhY2VkZjg2Mjc
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2Z3aGlzdGxlYmxvd2VyfGd4OjZjMzgwMTFhY2VkZjg2Mjc
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2Z3aGlzdGxlYmxvd2VyfGd4OjZjMzgwMTFhY2VkZjg2Mjc
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Wij kunnen niet anders oordelen dan dat Vlaams Media Minister Ingrid Lieten (sp.a) met de hulp van 
het Belang van Limburg op deze wijze wil afrekenen met de Limburgse sp.a leden die niet willen 
meewerken aan het plegen van sluipmoordende chemische genocide op 7 miljard wereldbewoners. 
Als bewijs daarvoor vindt u hieronder ingelast het deskundigenrapport d.d. 25 januari 2014 over het 
plegen van “Sluipmoordende chemische genocide” vanuit Nederland, België en Luxemburg op 
502.000 Europeanen en 7.000.000.000 wereldbewoners” van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
aan No Cancer Foundation vzw (zie productie 9)  
 
De waarheid is dat Vlaams minister Ingrid Lieten ook Voorzitter van sp.a Limburg is en dat het sp.a 
Limburg is die maar liefst vanaf 2009 (5 jaar lang) zeer ernstige geld en eigendom stelende terreur 
uitoefent op Erik Verbeek, zijn gezin, zijn ouders, No Cancer Foundation vzw en VERIMMOBAN NV 
(met als bestuurder Verbeek Mathieu, de vader van Verbeek Erik) op basis van valse gronden waardoor 
zij allen in de armoede terecht komen als daartegen niet onmiddellijk strafrechtelijk wordt opgetreden. Het 
is met name Erik Verbeek die vele jaren grote bedragen aan eigen geld heeft geïnvesteerd in het 
algemeen belang. Omdat hij nog altijd gelooft in goedheid van mensen en in de politiek die de belangen 
van haar inwoners moet behartigen heeft hij zich op 9 mei 2012 aangemeld als nieuw sp.a lid voor het 
district Hasselt met de volgende brief: 

Datum: 9 mei 2012 

Aan: sp.a-bestuur voor district Hasselt:  
t.a.v. Hasevoets Geert (secretaris) 
 
Geachte heer Hasevoets 
 
Als nieuw sp.a lid wil ik mij hiebij formeel aanmelden voor op de lijst van de provinciale en 
gemeentelijke verkiezingen in oktober dit jaar. De reden waarom ik wil meedoen zit hem in de 
volgende feiten: 
 
Ik ben bestuurslid van No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org) en vanuit die 
hoedanigheid melden zich steeds meer mensen die zich zeer grote zorgen maken 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 stijgen als door de politiek niet direct wordt 
ingegrepen, wat kan. Onderdrukte technologieën en middelen zijn immers voldoende aanwezig 
om daaruit (vanuit Limburg) een nieuwe economie te laten ontstaan, waarbij vanuit België als 
gidsland een nieuwe wereldwijde economie gerealiseerd kan worden waarin onze kinderen en 
kleinkinderen ook nog een menswaardig leven tegemoet kunnen zien.  

 
Uit de aanmeldingen op “facebook” bij No Cancer Foundation heb ik moeten constateren dat de 
meeste van die aanmeldingen sp.a gezind zijn, waaruit ik heb moeten vaststellen dat veel leden 
binnen de politieke groepering sp.a ook daadwerkelijk verandering willen en ook daadwerkelijk 
een nieuwe politiek willen nastreven waarbinnen de standpunten als: 

1. Het behouden van het leven voor alle wereldbewoners en hun toekomstige generaties; 
2. Geen partijpolitiek, maar vanuit een gelijksoortige visie als volksvertegenwoordiger met 

eigen verantwoordelijkheid;  
3. Geen tweede agenda en/of achterkamertjes politiek; 
4. Als overheid zelf het goede voorbeeld geven en zelf geen wetten overtreden; 
5. Alle bedrijven gelijk behandelen waarmee ongelijke concurrentie wordt voorkomen; 
6. Vrijheid, openheid, eerlijkheid, gelijkheid en transparantie; 

           gemeenschappelijk worden gedragen.   
 
Hoe erg fout het zit met de huidige Belgische politiek, opgelegd vanuit Nederland, kunt u lezen in 
mijn verzoekschrift d.d. 8 mei 2012 aan de procureur des konings Marc Rubens, namens deze 
substituut H. Raskin, van het parket te Hasselt naar aanleiding van een dagvaarding d.d. 28 maart 
2012 die ik persoonlijk heb ontvangen (zie bijlage). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, 
die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en aan het voltallige sp.a bestuur gericht. 
Dit alles heeft mij persoonlijk ervaringsdeskundige gemaakt, waarmee voor mij tevens duidelijk is 
geworden dat zeker 80% van de Belgen niets meer met de huidige politiek te maken wil hebben.   

  
Om de hierboven vermelde redenen wil ik op de sp.a lijst komen voor de provinciale en 
gemeentelijke verkiezingen in oktober dit jaar, waarin wij de 80% weggelopen kiezers duidelijk 
kunnen maken dat de “vernieuwde sp.a” voor hen klaar staat op een zodanige wijze dat daarover 
op een open en eerlijke wijze kan worden gecommuniceerd.             

  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-januari-2014-deskundigenrapport-chemische-genocide-aan-ncf.pdf
http://www.nocancerfoundation.org/
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De inwilliging 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 mogelijk tegemoet.   

  
Met vriendelijk groeten 

  
Verbeek Erik 
Bestuurslid No Cancer Foundation 
Paul Bellefroidlaan 16 
3500 Hasselt 

 
Naar aanleiding van deze aanmelding als nieuw sp.a lid heeft Erik Verbeek hierover in het bijzijn van 
Ad van Rooij een gesprek gehad met secretaris Geert Hasevoets. Ondanks toezegging daartoe heeft 
hij daarop nooit meer gereageerd, waarmee glashelder is geworden welke sp.a politiek er in Limburg 
wordt gevoerd onder voorzitterschap van Ingrid Lieten.  

Naar aanleiding van deze gevoerde Limburgse sp.a politiek hebben Erik Verbeek en Ad van Rooij 
hierover voorzitter Ronny Switten van sp.a district Hasselt (Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek) 
schriftelijk geïnformeerd, wat een gesprek met Ingrid Lieten in het bijzijn van Ronny Switten tot gevolg 
heeft gehad. Ook de daarin gedane toezeggingen aan Erik Verbeek en Ad van Rooij is Ingrid Lieten 
niet nagekomen. Korte tijd later heeft Erik Verbeek vernomen dat hij door Limburgs voorzitter Ingrid 
Lieten persoonlijk uit de sp.a partij is gezet, zonder daarover schriftelijk te zijn geïnformeerd en zonder 
zich daartegen te hebben kunnen verweren. Daarmee heeft Ingrid Lieten in zeer ernstige 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) uit het partijbestuur gestapt en heeft hij zijn 
raadslidmaatschap bij de gemeente Zonhoven opgezegd.  
 
Wij hebben Vlaams Media minister Ingrid Lieten hiervan op de hoogte gebracht met het nadrukkelijke 
verzoek om samen met haar gebuur Ad van Rooij hierover een persconferentie te organiseren, welke 
tot doel heeft te stoppen met het massaal vergiftigen van 7 miljard wereldbewoners vanuit Limburg 
onder de dekmantel van “Agenda 21” en daartegen direct handhavend op te treden, waarmee een 
einde komt aan het beproeven van mensen, dieren en planten en de (vanaf 1992) in gang gezette 
depopulatie van zo’n 90% wereldbewoners.  
  
Daarmee komt dan tevens een einde aan de maar liefst vanaf 28 mei 1940 (74 jaar lang) 
voortdurende gijzeling van de opvolgende Belgische koningen Leopold III, Boudewijn, Albert II en 
Filip, wat het gevolg is van het niet uitvoeren van het politieke testament van voormalig koning 
Leopold III van België.  

Daarmee ontstaat dan ook een nieuwe economie waarin nieuwe technologieën als de Nuloptie-
technologie van Edelchemie en natuurlijke producten als flaraxin niet langer meer worden geboycot en 
hun wereld reddende werk doen.  

Daaruit zal een nieuwe wereld ontstaan zonder oorlog waarin onze kinderen en kleinkinderen vanuit 
liefde voor elkaar een menswaardig bestaan zullen hebben.  

Om het proces van “Ommekeer” naar een Nieuwe Wereld met een Nieuwe Economie geruisloos te 
laten verlopen moeten wij elkaar vergeven, van in het verleden gemaakte fouten leren en de handen 
in elkaar slaan om vanuit bestaande structuren en netwerken (zoals Group Machiels te Hasselt) te 
komen tot een gezamenlijke aanpak.  
 
Vlaams Media minister Ingrid Lieten (sp.a) weigert daarop te reageren en blijft deze sluipmoordende 
chemische genocide op 7 miljard wereldbewoners vanuit de Benelux-landen doodzwijgen.   
      
Het is dezelfde “al het leven op aarde” vernietigende misdaad vanuit Nederland die wereldwijd 
handelt in drugs en waarin België (vanwege het illegale Benelux-Verdrag) juridisch verstrikt is geraakt.  
 
Hoe extreem ver deze alles vernietigende chemische genocide misdaad zich in de Belgische provincie 
Limburg (die nauw samenwerkt met de Nederlandse provincie Limburg) heeft ontwikkeld maken de 
volgende hieronder ingelaste bewijstukken vanuit een recent gerechtelijk onderzoek, notitienummer: 
HA.60.L1.19356-09, onder leiding van onderzoeksrechter D. Jordens in opdracht van de Hasseltse 
procureur des konings Ann Durwael glashelder:  

https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/politiek-testament
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/edelchemie
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/edelchemie
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/no-cancer-foundation-nl
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.machiels.com/
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Tegen de massale vergiftiging via bestrijdingsmiddelen als superwolmanzout-CO (2Vandaag) met 
miljarden kilogrammen valselijk geëtiketteerde zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur 
en chroomtrioxide (chroom VI) werkten A.M.L.(Ad) van Rooij in het verleden jarenlang goed samen 
met Tom van de Wal. Stichting Diagnose Kanker (www.diagnose-kanker.nl), met als voorzitter Tom 
van der Wal, had daarover veel op zijn website staan. In het voorjaar van 2009 is dat door hem 
allemaal van zijn website gehaald en kreeg Erik Verbeek van No Cancer Foundation onder meer met 
de volgende e-mail te maken: 
 

Van: Tom van der wal (SDK) <info@diagnose-kanker.nl> 
Datum: 29 juli 2010 11:47 
Onderwerp: No cancer foundation 
Aan: No cancer Foundation <nocancerfoundation@gmail.com> 
Cc: SDN <sdn@planet.nl>, hpolie@hotmail.com  

  Bestuur Nocancerfoundation 

Ik zie dat jullie ‘de van Rooij ‘ methode volgen. Iedereen belagen met mail. Nu in de vorm van 
open brieven, een specialiteit van eerstgenoemde 

Ik kan er nog wel 1000 laten zien over de afgelopen jaar, waar het gaat over paardestallen, de 
gemeente oedenrode, campings, en de buren. Kortom tegen over iedereen die kritiek uit op 
eerstgenoemde en zijn methodes! 

Het is overigens niet aan mij om zaken te bewijzen. Dat is aan u! 

Ik zal echter de Belgische autoriteiten vragen in hoever uw beweringen serieus genomen moeten 
worden, aangezien uw stichting in Belgie geregistreerd is. Ik verwijs daarom ook maar naar 
onderstaand artikel. 

Ik wil jullie erop wijzen dat ik niet erg onder de indruk ben van jullie berichtgeving, welke vol staat 
met niet relevante informatie over geïmpregneerd hout (waar ik ook overigens ook op tegen ben). 
SDK kan natuurlijk ook op haar voorpagina’s waarschuwen, dat effect zal vele malen groter zijn 
dan deze ‘googlewebsite’ met veronderstellingen. Inmiddels heb ik eens verder gezocht en vond 
nog wat meer informatie, door de oudcollega van de secretaris van Nocancerfoundation op 
www.bovendien.nl  interessanter is echter de discussie op NUJIJ! ( zie SDK forum) 
  
Overigens verbaast het mij dat de secretaris van de stichting, mede-eigenaar is van Phoenix?, 
Het bedrijf dat 450,00 vraagt voor 8 flesjes met zoutoplossing.  

Julie maken een soap van een serieus onderwerp, en dat is te betreuren.  

U mag dit er natuurlijk weer onder plaatsen……Het boeit mij niet zozeer! 

Dezelfde dag nog, zonder daarvan een kopie aan No Cancer Foundation te hebben verstuurd, heeft 
Tom van der Wal letterlijk de volgende e-mail verstuurd aan de Belgische overheid over “Flaraxin”, wat 
als natuurproduct effectief werkt tegen de vele kankers die bewust worden veroorzaakt als gevolg van 
het dumpen van miljarden kilogrammen valselijk geëtiketteerde zeer giftige kankerverwekkende 
stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) via geïmpregneerd hout als tijdelijke drager (dit 
e-mail bericht hebben wij op 7 september 2012 voor het eerst verkregen door het over te schrijven uit 
het dossier):  

 
From: TomvdWal@gmail.com 
Sent: Thursday, juli 29, 2010 2:00 PM 
To: vig 
Subject: FW: Het wondermiddel tegen alle Kankers? Graag uw aktie.  

 
Goed gebruik geneesmiddelen. 
+ 3225248100 

 
Geachte mevrouw Aniek Dijkman (ik hoop dat ik het goed schrijf)  
Zoals afgesproken mijn bericht aan de FOD. De tekst spreekt voor zich. 

 
Ik zou graag op de hoogte blijven van de acties (zover als mogelijk is uiteraard). 

 
Vriendelijke groet, 
Tom van der Wal,  

http://libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.diagnose-kanker.nl/
http://www.diagnose-kanker.nl/
mailto:info@diagnose-kanker.nl
mailto:nocancerfoundation@gmail.com
mailto:sdn@planet.nl
mailto:hpolie@hotmail.com
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/reactie-tom-van-der-wal
https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/het-startpunt-en-de-oorzaak-van-de-globale-vergiftiging
https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/het-startpunt-en-de-oorzaak-van-de-globale-vergiftiging
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm
http://www.sdnl.nl/groenen-ad-van-rooij.htm
https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/klokkenluider
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/2010/02/de-groenen-gaan-voor-de-gemeenteraad/
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/2010/02/de-groenen-gaan-voor-de-gemeenteraad/
http://www.eurostaete.eu/
http://aart-liberty.blogspot.com/2010/05/balkenende-zet-aan-tot-moord.html
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://aart-liberty.blogspot.com/2010/05/balkenende-zet-aan-tot-moord.html
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/reactie-tom-van-der-wal
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/2566/milieu-mafia-pieter-winsemius-exposed.html
https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/strafaangifte-tegen-burgemeester-en-wethouders-de-gemeentesecretaris-de-raadsleden-en-de-raadsgriffier-van-de-gemeente-sint-oedenrode-voor-de-mede-verantwoordelijkheid-van-de-globale-vergiftiging-met-wolman
https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/het-startpunt-en-de-oorzaak-van-de-globale-vergiftiging
http://www.sdnl.nl/klokkenluider.htm
http://www.sdnl.nl/ekc-persconferentie.htm
http://www.bovendien.nl/
http://www.sdnl.nl/ekc-mail-vaccinatie.htm
http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.hetzuur.nl/
http://www.diagnose-kanker.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/932/demmink-donner-en-ballin-samen-in-sm-club.html
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
mailto:TomvdWal@gmail.com
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Wat daarvan de gevolgen zijn voor Erik Verbeek, No Cancer Foundation vzw, A.M.L. van Rooij en het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. heeft u hierboven kunnen lezen. Dat er tussen Tom van der Wal 
(SDK), Federaal Secretaris van De Voorzorg Tony Coonen (sp.a), burgemeester Hilde Claes (sp.a) 
van Hasselt (de partner van Tony Coonen) en Vlaams Minister Ingrid Lieten (sp.a), die als voorzitter 
van sp.a Limburg dit alles politiek aanstuurt en als media minister uit de media houdt maakt de 
volgende hieronder ingelaste e-mail van Arlette Geuens aan Bart Ceyssens (FOD) glashelder:      
 

From: Geuens, Arlette (Arlette.Geuens@devoorzorg.be) 
Sent: donderdag 14 april 2011 12.58 
To: Ceyssens Bart 
Cc: Coonen , Tony 
Subject: Dossier Flaraxin-no cancer foundation – vertrouwelijk  

 
Beste mijnheer Ceyssens. 

 
Aansluitend op ons telefonisch onderhoud van vorige maandag kan ik u het volgende 
bevestigen. Naar aanleiding van de afhandeling van zijn dossier in het kader van de verplichte 
ziekteverzekering hadden wij recent regelmatig contacten met Verbeek Erik. Hierin meldde deze 
ons dat zijn organisatie “No Cancer Foundation” een product Flaraxin (zogezegd “effectief in de 
behandeling van oncologische ziekten”) aanbiedt. 

 
Via de website van bedoelde organisatie en via verschillende stukken die door betrokkene en een 
zekere Ad van Rooij bij onze diensten (soms met de nodige herrie) ingeleverd werden stellen wij 
vast dat betrokkene een lastercampagne tegen ons en onze secretaris, Dhr. Tony Coonen, 
begonnen is o.w.v. het feit dat wij niet bereid zijn om het product Flaraxin aan onze leden aan te 
bieden. Onze secretaris werd hierover twee keer publiekelijk in een restaurant lastig gevallen 
door betrokkenen. O.i. is het aanbod van Flaraxin door hoger vermelde organisatie in strijd met 
de wet. Wij hielden er aan u hiervan in kennis te stellen.  

 
Steeds  tot nadere toelichting bereid, teken ik  

 
Met vriendelijke groeten 
Arlette Geuens 
Adjunct Federaal Secretaris 
Directie 3500 Hasselt 
Tel: 011/24.99.11 
Fax: 011/23.35.62 
Website: www.devoorzorg.be   

 
Het is niet Erik Verbeek die een wereldwijd drugsgebeuren runt. Eerder dienen betrokken 
politiebeambten als verdacht te worden beschouwd. Als juridisch waterdicht bewijs daarvoor vindt u 
hieronder ingelast de door Laurens Luyks bij akte op 11 december 2009 opgenomen PV 
HA.60.L1.019356/2009 (zie productie 2). Daarin heeft rechercheur Laurens Luyks bij akte letterlijk 
het volgende geschreven: 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                PRO JUSTITIA 

Lokale Politie                                                  Gevolg 1 aan aanvankelijk PV: HA.60.L1.019356/2009 
HAZODI                                                                                                                         dd. 11/12/2009 

              --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Heden op vrijdag elf december tweeduizendnegen om vijftien uur vier. 
 

Wij, Luykx Laurens, Rechercheur OGP/HPK, van de dienst recherche, gekleed in burgerkledij en 

drager van onze dienstidentiteitskaart, 
Behorende tot de PZ HAZODI 
Brengen het volgende ter kennis aan uw ambt: 
 

Aard, Plaats en tijdstip van de feiten: 

 
Vereniging of samenkomst met het oog op zwendel in verdovende middelen 

Woning - hoofdverblijf> Huis / villa 
Gemeente :           3500 HASSELT 
Straat :                   Paul Bellefroidlaan nr.: 16 
Datum en tijd:      tussen 01/10/2009  om  00.00 uur en 11/12/2009  om 00.00 uur 
 

mailto:Arlette.Geuens@devoorzorg.be
http://www.devoorzorg.be/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-december-2009-zwendel-verdovende-middelen-pv-nr-ha-60-l1-019356-2009-laurens-luyks-hazodi.pdf


8 
© 

Betrokken Partijen, 

 
Verdachte                               VERBEEK   Erik, Chris, Mathieu 

                                                               Nat. België 
                                                               Mannelijk  -  gehuwd  -  Arbeider(ster) (loontr.) 
                                                               Geboren te Bree op 28/11/1969 
                                                               Ingeschreven te 3500 HASSELT, Torenplein 1 bus 0006 

                                                               Wijze van identificatie: afgeleid uit onderzoek door politie – gevalideerd 
  

Verdachte                               BANJAC Branka 

                                                               Nat. België 
                                                               Vrouwelijk  -  gehuwd  -  Verkoper(ster) (Weddetr.) 
                                                               Geboren te Pakrac/Joegoslavië op 22/06/1975 
                                                               Ingeschreven te 3500 HASSELT, Paul Bellefroidlaan 16 

                                                               Wijze van identificatie: afgeleid uit onderzoek door politie – gevalideerd 
 

Inlichtingen en vaststellingen:  

 
VERBEEK Erik woont sinds 05.07.2006 in Kroatië maar is sinds enige tijd terug in het Hasseltse 
waar zijn vrouw BANJAC Branca en zijn kinderen woonachtig zijn. 

 
VERBEEK zou, met medeweten van diens echtgenote BANJAC, een druggebeuren runnen via het 
buitenland en hiervoor vele telefonische contacten onderhouden met het buitenland. 

 
Om de drugs naar België te transporteren zou VERBEEK een chauffeur van Kroatische origine voor hem 
hebben werken. 

 
VERBEEK wisselt bijna wekelijks van GSM nummer en maakt momenteel gebruik van GSM nummer 
0487-25.66.08. 
 

Gevraagd:  

 

Indien mogelijk hadden wij graag een beschikking bekomen voor de opvraging van een LONG-TICKET 
van het GSM nummer 0487/25.66.08 en dit voor de periode van 01.11.2009 tot en met heden. 

  
Proces-verbaal werd afgesloten op 11/12/2009 

                                                                                                              Waarvan akte 
                                                                                                              Laurens Luykx  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

In deze bij akte opgemaakte proces-verbaal heeft Luykx Laurens, Rechercheur OGP/HPK, van de 
dienst recherche, gekleed in burgerkledij en drager van onze dienstidentiteitskaart als feiten 
genoteerd: 
 

Verdachte                               VERBEEK   Erik, Chris, Mathieu 
                                                               Ingeschreven te 3500 HASSELT, Torenplein 1 bus 0006 

                                                               Wijze van identificatie: afgeleid uit onderzoek door politie – gevalideerd 

 
Proces-verbaal werd afgesloten op 11/12/2009 

 
In deze door rechercheur Luykx Laurens opgemaakte akte heeft Laurens Luyks geschreven dat Erik 
Verbeek op 11/12/2009 staat ingeschreven te 3500 HASSELT, Torenplein 1 bus 006 met de 
voorkennis en wetenschap dat Erik Verbeek daar niet staat ingeschreven en dat de woning vanaf 
27/08/2009 tot 25/01/2010 niet was verhuurd. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd het 
uittreksel van bewoning van de woning Torenplein 1 bus 6 van gemachtigd ambtenaar F. Bielen van 
de gemeente Hasselt (zie productie 10). Daarin kunt u lezen dat Erik Verbeek vanaf 17/10/2005 niet 
meer staat ingeschreven in deze woning. Daarin kunt u ook lezen dat deze woning 27/08/2009 tot 
25/01/2010 niet was verhuurd. Het niet verhuurd zijn van deze woning Torenplein 1 bus 6 is door 
rechercheur Luykx Laurens gebruikt om in zijn valselijk opgemaakte akte te schrijven dat Erik Verbeek 
daar staat ingeschreven met het oogmerk om buiten de Kroatische autoriteiten om Erik Verbeek als 
hoofdverdachte in een wereldwijd georganiseerd drugsgebeuren te kunnen veroordelen welke ons 
inziens door de Hasseltse politie onder aansturing Luykx Laurens (Hazodi) en Kellemers Luc (Fgp. 
Hasselt) zelf wordt gerund.  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-maart-2014-uittreksel-bewoning-torenplein-1-bus-6-hasselt.pdf
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Op dezelfde dag 11/12/2009 is Erik Verbeek opgebeld door Danny Schildermans, waarin hij Erik 
Verbeek kenbaar maakte dat hij met spoed met hem een gesprek wilde hebben. Mogelijk was hij op 
de hoogte van deze door rechercheur Laurens Luykx valselijk opgemaakte akte en had hij Erik 
Verbeek daarover willen inlichten. Een dag later op 12/12/2009 is Danny Schildermans overleden. 
Politieonderzoek heeft uitgewezen dat Danny Schildermans zichzelf om het leven heeft gebracht. 
Gezien bovengenoemde feiten achten wij dat te betwijfelen.  
 
Onze twijfels worden nog groter na het lezen van de hieronder ingelaste door gerechtelijk commissaris  
GROSEMANS ROGER bij akte op 14 december 2009 opgenomen navolgende PV N

o
 009165/2009  

(zie productie 11). Daarin heeft gerechtelijk commissaris Roger Grosemans letterlijk het volgende 
geschreven:  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pro Justitia 
Politie         NAVOLGEND PROCES-VERBAAL 

        009165/2009-14-12-2009 

          HA.60.L1.019356/2009-PARKET PK HASSELT 
 

FEDERALE GERECHTELIJKE POLITIE 
HASSELT-3944 

 
Rijkelstraat 82 
3510 Hasselt 
(T)011/87 01 11 
(F)011/87 01 25 
(Email) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bestemmeling(en):   PARKET PK HASSELT 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Onderwerp v.h. PV:   Bijkomende inlichtingen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Feiten:                 Verkopen of te koop aanbieden van verdovende middelen zonder machtiging 

plaatsgevonden tussen 01-10-2009 om 00u00 en 11-12-2009 om 23u59 te Hasselt-
1. Woning-hoofdverblijf 

 /Huis/villa 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Betrokkenen Inzake: 

 Verbeek Erik Chris Mathieu – 28-11-1969 

 Gerechtelijke identificatie: 
 Foto’s genomen? Nee/Vingerafdrukken genomen? Nee/Opmaak 
 Individuele beschrijving? Nee 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PRO JUSTITIA 

 
Op maandag 14-12-2009 om 10u00, 

Wij, GROSEMANS ROGER, Gerechtelijk Commissaris, Officier van Gerechtelijke Politie, 
 

Brengen volgende informatie ter kennis aan uw ambt met betrekking tot informatie die beschikbaar is 
rond de persoon van Verbeek Erik (°28/11/1969). 

 
Verbeek Erik stond bekend als portier in het nachtleven, waarbij hij gekend stond als zeer gewelddadig. 
→In 1994 werd Verbeek Erik aangehouden voor een feit van doodslag 
→Recent nog werd een klacht neergelegd tegen Verbeek voor het toedienen van slagen en 
 verwondingen, naar aanleiding van een geschil over een bedrag van 10.000 € (HA.43.L4.007894/09). 

 
Wegens het ontbreken van een vergunning voor het protieren diende Verbeek zijn activiteiten als portier 
de laatste jaren stil te zetten. 

 
Sedert 2005 staat Verbeek Erik officieel uitgeschreven naar het buitenland (Kroatie) doch  werd 

nadien nog regelmatig gesignaleerd als actief in het druggebeuren samen met andere  notoire 
criminelen. 

 
Verbeek Erik heeft sedert januari 2004 geen officiële inkomsten gehad in  Belgie. 

Verbeek Erik is gehuwd met Branjac Branka (°22/06/1985 uit Kroatië). 
Branjac Branka werkt als verkoopster te Hasselt. 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-december-2009-proces-verbaal-roger-grosemans-fgp-hasselt.pdf


10 
© 

Zij staat sedert 2005 ingeschreven op het adres Paul Bellefroidlaan 16 te Hasselt. 
Deze woning, een riante villa binnen de grote ring van Hasselt, is eigendom van firma  
Verimmoban, Brugstraat 6 te Bocholt. 
In deze firma is Verbeek Mathieu (de vader van Erik) afgevaardigd bestuurder. 
Een andere bestuurder is Banjac Branislav uit Kroatië. 
Medevennoot is Hornix Alphonsine (de moeder van Erik Verbeek). 

 
Sedert 2003 duiken er met de regelmaat van de klok informaties op over de criminele contacten van 

Verbeek Erik, bijna altijd te situeren in de handel in verdovende middelen.  
In die periode werd reeds gesignaleerd dat Verbeek Erik gebruik maakte van zogenoemde “1 op 1” 
nummers (per contact één telefoonnummer). 
Dit betreft een (tegenwoordig) veel gebruikte methode in het crimineel milieu om  opsporingen voor de 
politie extra te bemoeilijken. 

 
Omwille van de afscherming van de bronnen (vrees voor represailles) kan de informatie slechts zeer 
beperkt worden vrijgegeven. 

 
In 2003 wordt Verbeeck in verband gebracht met de aanmaak van verdovende middelen, samen met 

Bloemen Marc (°13/06/68) en Britton Steven (°12/09/69) 
→ Bloemen Marc is in onze documentatie (onder andere) gekend voor de handel, fabricatie, in- en 

uitvoer van verdovende middelen  
→Britton Steven is in onze documentatie (onder andere) gekend voor de heandel, fabricatie, in- en 

uitvoer van verdovende middelen 
 

In 2004 blijkt uit informatie dat Verbeek Eric: 

 Betrokken is bij de aanmaak van syntetische drugs. Hij werkt hiervoor samen met een Kroaat en 
een Yoegoslaaf. 

 Naar voor komt in een onderzoek gevoerd in Brussel naar de uitgifte van vervalste kasbons 
→Voor deze feiten werd hij destijds aangehouden doch uiteindelijk niet veroordeeld. 

 Samenwerkt met Jan Schoofs 
→Jan Schoofs is in onze documentatie (onder andere) gekend voor de handel, fabricatie, in- en 
uitvoer van verdovende middelen. 

 Opduikt in een onderzoek in Nederland naar de aanmaak van syntetische drugs en de internationale 
handel in hasjiesj 
→In dit onderzoek kon onvoldoende bewijs worden opgebouwd lastens Verbeek Eric. 

 
Vanaf 2005 (Verbeek is dan uitgeschreven naar Kroatie) wordt Verbeek nog in contact gebracht met de 

handel in verdovende middelen. 
Hij wordt dan gesignaleerd als samenwerkend met 

 Andrasic Marijan (°06/03/73) een Duitser onbekend in Belgie, Sedek Stefan (°07/10/57)(Duitser) en 
een onbekende Kroaat uit Aken. 

→ Seek Stefan is in onze documentatie gekend voor zware diefstal en fabricatie van verdovende 
middelen. 

 Schildermans Danny (°30/07/64, overleden op 12/12/09) 

→ Schildermans was in onze documentatie (onder andere) gekend voor handel, fabricatie, in- en uitvoer 
van verdovende middelen 
 
Waarvan akte, 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
In deze opgemaakte akte heeft Gerechtelijk Commissaris Roger Grosemans als feiten genoteerd: 
 

009165/2009-14-12-2009 

 
Feiten:                 Verkopen of te koop aanbieden van verdovende middelen zonder machtiging 

plaatsgevonden tussen 01-10-2009 om 00u00 en 11-12-2009 om 23u59 te Hasselt-
1. Woning-hoofdverblijf 

 
Sedert 2005 staat Verbeek Erik officieel uitgeschreven naar het buitenland (Kroatie) 

 
Verbeek Erik heeft sedert januari 2004 geen officiële inkomsten 
 
Schildermans Danny (°30/07/64, overleden op 12/12/09) 
 

Met deze akte heeft Gerechtelijk Commissaris Roger Grosemans (Fgp) bevestigd dat Erik Verbeek 
sedert 2005 officieel is uitgeschreven naar het buitenland (Kroatië). Ondanks deze wetenschap heeft 
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rechercheur Laurens Luyks (HAZODI) in zijn akte drie dagen daarvoor geschreven dat Erik Verbeek 
staat ingeschreven op het adres Torenplein 1 bus 6 te Hasselt. 
 
Met deze akte heeft Gerechtelijk Commissaris Roger Grosemans (Fgp) geschreven dat Erik Verbeek 
sedert januari 2004 geen officiële inkomsten heeft. Dit is niet waar. Erik Verbeek heeft vanaf die tijd 
een rechtmatige invaliditeitsuitkering ontvangen, welke door Federaal Secretaris van De Voorzorg 
Tony Coonen (sp.a) vanaf 1 maart 2010 op onrechtmatige wijze is afgenomen.  
 
Met deze akte heeft Gerechtelijk Commissaris Roger Grosemans (Fgp) geschreven dat Erik Verbeek 
tussen 01/10/2009 en 11/12/2009 zonder machtiging verdovende middelen heeft verkocht of te koop 
heeft aangeboden vanuit zijn woning te Hasselt, wat de woning op het adres Torenplein 1 bus 6 te 
Hasselt geweest moet zijn omdat Erik Verbeek volgens rechercheur Laurens Luyks (HAZODI) daar 
staat ingeschreven.  Dit met de wetenschap dat de woning op het adres Torenplein 1 bus 6 te Hasselt 
vanaf 27/08/2009 tot 25/01/2010 niet was verhuurd maakt duidelijk dat het Erik Verbeek niet is 
geweest maar iemand anders. Daarbij kan gedacht worden aan John Mieremet waarvan de geruchten 
gaan dat die nog in leven is.  
 
Als je deze door Gerechtelijk Commissaris Roger Grosemans opgemaakte akte moet geloven dan is 
Erik Verbeek een drugscrimineel vergelijkbaar met John Mieremet wat allemaal leugens zijn. Erik 
Verbeek heeft nooit in drugs gehandeld.  
 
Kennelijk heeft de federale politie van Hasselt goed geluisterd naar topcrimineel John Mieremet die ze 
vanaf juli 2003 tot en met juni 2004 (een jaar lang) als informant in dienst hebben gehad. Het jaar 
2003 dat Erik Verbeek volgens bovengenoemde door Gerechtelijk Commissaris Roger Grosemans 
valselijk opgemaakte akte daarmee is begonnen sluit er naadloos op aan. Als bewijs daarvoor vindt u 
bijgevoegd het hieronder ingelaste artikel “Topcrimineel was informant van federale politie Hasselt” in 
het Belang van Limburg van 16 april 2007, waarin letterlijk het volgende staat geschreven:  

 

 

Topcrimineel was informant van federale politie Hasselt  

06/04/'07 Hasselt (3500) John Mieremet, een Nederlandse topcrimineel die in Neerpelt woonde 
(foto: zijn Neerpeltse villa) en in Thailand werd geliquideerd, was een informant van de Criminele 
Inlichtingendienst (CID) van de federale gerechtelijke politie in Hasselt. Dat bleek op het 
megaproces in Amsterdam tegen topgangster Willem Holleeder. 
 
De Nederlandse politie vernam pas begin dit jaar dat Mieremet een jaar lang informant is geweest 
van de federale gerechtelijke politie, van juli 2003 tot en met juni 2004. Aanleiding voor de 
contacten was een tip dat er een moordaanslag op Mieremet was gepland. Volgens de 
Nederlandse krant ‘Het Parool’ zou Mieremet aan de Hasseltse speurders onder meer hebben 
verklaard dat zijn vriendin Ria Eelzak in opdracht van Holleeder werd afgeperst. Die vriendin 
beheerde de zakelijke belangen van Mieremet. 
 
Het parket van Hasselt bevestigt dat de contacten er zijn geweest en dat op verzoek van de 
Nederlandse justitie daarover een pv is opgemaakt. Mieremet vormde jarenlang met zijn 
eveneens vermoorde vriend Sam Klepper het gewelddadige duo Spic & Span. Beiden behoorden 
aanvankelijk tot de bende van drugssmokkelaar en maffiabaas Klaas Bruinsma. Vanaf eind jaren 
negentig ging Mieremet zich samen met Holleeder toeleggen op het afpersen van rijke 
vastgoedhandelaars, zoals de eveneens geliquideerde Willem Endstra. Mieremet kreeg echter 
ruzie met Holleeder en na enkele mislukte moordaanslagen werd Mieremet op 2 november 2005 
vermoord in de Thaise kustplaats Pattaya.  

Daarmee is - vanuit de federale politie Hasselt onder verantwoordelijkheid van voormalig minister van 
Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open-Vld) (thans: minister van Justitie) - de politiezone 
HAZODI onder voorzitterschap van burgemeester Hilde Claes (sp.a) van Hasselt uitgegroeid tot een 
wereldwijd opererende drugsorganisatie , aangestuurd vanuit de Hasseltse vrijmetselarij, waarin 
voormalig HAZODI korpschef Michel Beckers een hoofdrol speelde en waarnaar de federale politie 
van Hasselt onder leiding van substituut procureur des konings  Ann Durwael van Hasselt vanaf 2003 

http://www.hbvl.be/
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een onderzoek uitvoert. Het jaar 2003 dat Erik Verbeek volgens bovengenoemde door Gerechtelijk 
Commissaris Roger Grosemans valselijk opgemaakte akte is begonnen sluit ook daarop naadloos 
aan. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd het hieronder ingelaste artikel “Hasseltse politiebaas ging 
op reis met drugsbaron, en kwam ook daarmee weg” in De Morgen van 29 oktober 2011, waarin 
letterlijk het volgende staat geschreven:  

 

Hasseltse politiebaas ging op reis met drugsbaron, en 
kwam ook daarmee weg 

 

Douglas De Coninck − 29/10/11, 08u58  

HaZoDi-korpschef Michel Beckers 
bleef ondanks negatief advies van de 
procureur des Konings nog zes jaar 
aan.  

 

In 2005 al probeerde de Hasseltse procureur Marc Rubens de omstreden ex-korpschef Michel 
Beckers op non-actief te zetten. De man bleek op kosten van een drugsbaron naar Hongarije te 
zijn gereisd toen die daar op zoek ging naar een locatie voor een xtc-lab. Ondanks de bezwaren 
van het parket kon Beckers nog zes jaar lang aanblijven. Een mogelijke verklaring? Zijn 
lidmaatschap van de Hasseltse vrijmetselaarsloge La Tolérance.  

Michel Beckers werd in 2000 korpschef van zone-HaZoDi (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek) met 
de steun van Steve Stevaert (sp.a), toen verhinderd burgemeester van Hasselt en minister in de 
Vlaamse regering. Vijf jaar later, toen het politiecollege moest beslissen of zijn mandaat zou 
worden verlengd, was een positief advies nodig van de procureur des Konings, Marc Rubens.  
 
Hij wordt sinds de veel besproken Panorama-uitzending over de HaZoDi-klokkenluiders samen 
met huidig burgemeester Hilde Claes (sp.a) gezien als voornaamste kop van jut. Documenten die 
De Morgen kon inzien geven aan dat Rubens integendeel in 2005 een negatief advies afleverde. 
 

Op reis met drugsbaron 

In de zomer van 2003 voerde de federale politie van Hasselt onder leiding van substituut Ann 
Durwael een onderzoek tegen Sylvain M., een Limburgse zakenman en flamboyante oud-
voorzitter van een voetbalclub. M. leidde een bedrijf dat chemicaliën vervoert. In oktober 2003 
werden M. en twee zonen gearresteerd. Ze bleken een handeltje te hebben opgezet in vloeibare 
bestanddelen voor xtc en speed. Er werd een cannabisplantage ontdekt met 500 plantjes. 
 
M. was drukdoende zijn netwerk uit te breiden tot in Oost-Europa en was in juni 2003 naar 
Roemenië en Hongarije gereisd, op zoek naar nieuwe locaties voor drugslabs. In het Roemeense 
stadje Câmpia Turzii liet M. zich door de burgemeester ontvangen als mogelijke buitenlandse 
investeerder voor 44 hectare grond op het lokale industrieterrein. De koop ging niet door, en 
gelukkig maar, berichtte de Roemeense krant Adevarul op 12 juli 2004: "De autoriteiten te Câmpia 
Turzii zijn bijzonder kwetsbaar voor mensen met dergelijke criminele bedoelingen." 
 
M. en één van zijn zonen worden op 7 mei 2004 door de correctionele rechtbank in Hasselt 
veroordeeld tot 3 en 3,5 jaar gevangenisstraf. Tijdens het vooronderzoek was echter aan het licht 
gekomen dat M. zich tijdens een reis naar Hongarije had laten vergezellen door HaZoDi-korpschef 
Michel Beckers. Beiden waren in die tijd goed bevriend. Volgens de federale politie was het M. die 
de reiskosten betaalde, Beckers betaalde ze pas terug nadat de zaak was opgemerkt. Voor 
Rubens was het uitgesloten dat Beckers kon aanblijven, maar hij zag zich onder druk 
genoodzaakt om zijn negatieve advies in te slikken. 

http://www.demorgen.be/
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Michel Beckers wenst niet in te gaan op onze vragen. Hij beperkt zich in een korte commentaar 
tot: "Doe maar jongen, doe maar." Procureur Rubens zegt: "Dit behoort tot het geheim van de 
beraadslaging." 
 

Ledenlijst van de loge 

De Panorama-reportage begin deze maand ging over georganiseerde graaicultuur, 
verzekeringsfraude en interne pesterijen. De vraag rijst hoe de los daarvan al in opspraak 
gekomen korpschef zo lang in functie kon blijven. De redactie kwam in het bezit van een bundel 
documenten van en over de Hasseltse vrijmetselaarsloge La Tolérance die mogelijk een 
verklaring aanreiken. 
 
De documenten bieden een unieke inkijk in de werking van één van de 19 werkplaatsen van de 
Grootloge van België (GLB). Een ledenlijst laat zien dat veel logebroeders actief zijn in het 
gemeenschapsonderwijs, de ambtenarij, de architectuur en de lokale politiek. De meesten zijn 
mensen zonder verhaal die op vrijdagavond samenkomen in hun zelf gebouwde tempel, 
verscholen in een hangar achter een huis in de Crutzenstraat 18 in Hasselt om samen te 
discussiëren over de hoofddoekenkwestie, Paul Scheffer of de oerknal. 
 
De ledenlijst laat zien dat La Tolérance enkel toegankelijk is voor mannen. De avond eindigt 
steevast met hetzelfde ritueel, een dialoog tussen de 'Achtbare meester'(A.M.) en de eerste of 
tweede 'opziener'. 
 
- "Op welk tijdstip beëindigen de vrijmetselaars de arbeid?" 
- "Om middernacht, Achtbare Meester." 
- "Hoe laat is het nu?" 
- "Middernacht, Achtbare Meester." 
- "Broeder eerste opziener, wat is de eerste plicht van de vrijmetselaar?" 
- "Het geheim bewaren, Achtbare Meester." 
- "Broeder tweede opziener, wat is de tweede plicht van de vrijmetselaar?" 
- "Zijn broeders binnen en buiten de tempel bij te staan, Achtbare Meester." 
 
Volgens leden van de loge is dit een ritueel. Sommige Hasseltse logebroeders lijken dit letterlijk 
op te vatten. De A.M., die avond in 2008, is Pim Lagay, in die tijd voorzitter van Open Vld in 
Tongeren. De eerste opziener is advocaat Hugo Lamon, een van de hoofdactoren in de 
Panorama-reportage. Het was hij die als advocaat van de stad Hasselt en de politiezone HaZoDi 
als enige voor de camera mocht spreken. Het was ook hij die zich namens de politiezone in een 
rechtszaak burgerlijke partij stelde tegen hoofd administratie Vera Vrancken en haar collega 
Mary-Ann Vonckx. De twee dames waren naar het Comité P gestapt met een kopie van een 
vervalst examen waarmee Beckers de dochter van een vriend aan een baantje wou helpen bij 
HaZoDi. 
 
Volgens Lamon, hierin gesteund door procureur Rubens, kwam het doorspelen van het vervalste 
examenblad neer op "diefstal". Het organigram laat zien dat Lamon niet enkel eerste opziener is 
bij La Tolérance, maar ook 'bibliothecaris'. Ook Michel Beckers is een vooraanstaand lid van Le 
Tolérance. Hij vervult de functie van 'redenaar'. In het organigram is hij één van de vier 
afgevaardigden die de Hasseltse werkplaats mogen vertegenwoordigen op nationale 
bijeenkomsten van de Grootloge van België. 
 
En dan is er ook nog Harry Sweeck. Hij is de vader van Eva Sweeck, voor wie het 
examenresultaat moest worden vervalst, en die dankzij de fraude aan de slag kon als 
secretaresse van Beckers. Ook zijn naam prijkt op de ledenlijst van La Tolérance. 
De lijst bevat nog andere opvallende namen, zoals die van Raymond Nelissen. Hij is in het 
dagelijkse leven advocaat-generaal bij het arbeidshof in Hasselt. Klokkenluiders Vrancken en 
Vonckx zijn al een jaar aan het procederen voor het recht op inzage in drie rapporten die het 
externe bureau Arista op hun vraag maakte naar aanleiding van hun klachten over gepest. "Wat 
we ook proberen, we krijgen de rapporten niet te zien", zegt Iris Exelmans, advocate van de 
klokkenluiders. "Telkens weer krijgen we te horen dat advocaat-generaal Nelissen zich tegen 
vrijgave verzet." 
 
Nog een intrigerende naam op de ledenlijst van La Tolérance: Guido Hermans, een van de 
verantwoordelijken bij de Machiels Group, het bedrijf waarmee de stad Hasselt recent een door 
de Vlaamse regering gecontesteerde overeenkomst afsloot over de verkoop van de terreinen van 
Pukkelpop. 
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Tweede Hasseltse loge 

Op hetzelfde adres als La Tolérance, huist ook de vzw Studiekring Thijl. De vzw is verbonden met 
een tweede Hasseltse loge, de werkplaats Tijl Uilenspiegel. Anders dan La Tolérance (GLB) 
behoort die tot het Grootoosten van België (GOB). Volgens historicus Jimmy Koppen van de 
Interdisciplinaire Onderzoeksgroep Vrijmetselarij aan de VUB, ontstonden beide loges bijna 
gelijktijdig in 1964 en zijn ze met elkaar verweven. In zijn boek Vrijmetselarij voor dummies 
schrijft hij dat Steve Stevaert lid is van één van beide, net als Willy Claes. 
 
Per 1 maart 2007 vertrok Beckers als korpschef bij HaZoDi, zij het tijdelijk. Hij werd 
veiligheidsadviseur bij... gouverneur Steve Stevaert. Zijn vervanger binnen de zone HaZoDi werd 
Nico Schrooten. Die maakte een einde aan het geknoei met vergoedingen en premies voor 
dameslingerie op kosten van de belastingbetaler. Na een jaar wou Beckers zijn oude post terug. 
Dat was ook toen niet naar de zin van Rubens, en nog minder naar die van Herman Reynders, die 
Stevaert was opgevolgd als burgemeester en hem ook zou opvolgen als gouverneur. 
 
In de logedocumenten zitten kopieën van brieven die Beckers eind 2007 en begin 2008 richtte aan 
Stevaert, toen nog gouverneur. In één ervan beklaagt de gedetacheerde korpschef erover dat er 
tegen hem wordt gecomplotteerd: "Zo liet Schrooten zich op Pukkelpop 2007 aan de bar 
ontvallen aan een aantal omstaanders - hij was dronken - dat Rubens, Reynders en Stevaert een 
politiek akkoord hadden afgesloten om mijn mandaat te verlengen, maar mij binnen het jaar 
buiten te 'winkelen'." 
 
De brief dateert van enkele weken voor Beckers per 1 maart 2008 terugkeert als korpschef. Hij 
schrijft dat een commissaris hem heeft gebeld om na te vertellen wat Schrooten over hem, 
Beckers, tijdens een vergadering zou hebben gezegd: "Als Beckers een tijdje hier is roepen ze 
die zo naar een tussentijdse evaluatie en dan zal Rubens, juist gelijk de vorig keer (met het 
drugsdossier tegen M., ddc) wel een lade opentrekken en dan kan hij opkrassen en zit ik terug 
hier op deze stoel." 
 
De ex-korpschef schrijft verder nog: "Diezelfde theorie heeft Schrooten nog eens verkocht, ook 
dronken, op het Vuurwerkfeest te Hasselt in september 2007." 
 
Tien jaar lang is dit blijkbaar de manier geweest waarop in Hasselt werd beslist over het beheer 
van de politiezone. In juni werd het mandaat van Beckers niet langer verlengd. Na, alweer, een 
negatief advies van Rubens en een tussenkomst van de nieuwe burgemeester, Hilde Claes. 
 
In een korte reactie liet zij gisteren via haar woordvoerster weten dat ze niet wist dat Lamon en 
Beckers samen deel uitmaken van dezelfde loge: "Dit behoort naar ons inzicht tot de privésfeer. 
Wij willen er wel op wijzen dat mijnheer Lamon als raadsman van de zone HaZoDi deze week, 
toch voor de dossiers over mogelijke misbruiken, is vervangen door een andere raadsman. Er 
loopt een audit en het valt niet uit te sluiten dat de heer Beckers hierbij in beeld komt. De heer 
Lamon treedt ook op als persoonlijke advocaat van mijnheer Beckers, wat deontologische 
bezwaren zou kunnen oproepen."  

Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat de federale politie van Hasselt onder leiding van substituut 
Ann Durwael deze wereldwijd opererende grensoverschrijdende drugscriminaliteit vanuit de 
Hasseltse vrijmetselarij, onder voorzitterschap van Pim Lagay (in die tijd voorzitter van Open-Vld in 
Tongeren) afdekt. Dit alles heeft plaatsgevonden onder politieke verantwoordelijkheid van voormalig 
minister van binnenlandse zaken Annemie Turtelboom (Open-Vld), partijgenoot van Pim Lagay.  

Vanaf 6 december 2011 is dezelfde Annemie Turtelboom (Open-Vld) minister van justitie geworden 
en daarmee de hoogste verantwoordelijke politieke baas van substituut procureur des konings Ann 
Durwael, wat een verklaring geeft voor het volgende.     

Het is procureur des konings Ann Durwael van Hasselt geweest die aan rechercheur Laurens Luykx 
(HAZODI) en gerechtelijk commissaris Luc Kelleners (Fgp. Hasselt) opdracht heeft gegeven om 
telefoontaps af te nemen om op basis daarvan door rechercheur Luc Kelleners (Fgp. Hasselt) bij akte 
op 25 februari 2010 de hieronder ingelaste valselijk opgemaakte navolgende PV N

o
 001532/2010 te 

laten opstellen (zie productie 12).  

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-februari-2010-proces-verbaal-luc-kelleners-fgp-hasselt.pdf
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Federale Gerechtelijke Politie Hasselt 3944 
 
PV-No 001532/2010 
(T) 011/287230 – (F)011/287229 
 

PRO-JUSTITIA 
 
Op donderdag 25-02-2010 om 13u21 
Wij, Kelleners Luc, rechercheur, officier van Gerechtelijke politie 
 
bijgestaan door L. Luyks, Pz Hazodi, brengen volgende inlichtingen ter kennis.  
 

1. Huidige stand van het Onderzoek.  
 

a. Algemeen.  
 
In het aanvankelijke proces verbaal (HA.60.L1.019356/09) wordt melding gemaakt dat de genaamde 
VERBEEK Erik een drugsgebeuren zou runnen via het buitenland en dat hij hiervoor telefonische 
contacten zou onderhouden met het buitenland.  
 
Bijkomend gegeven was dat VERBEEK Erik zou samenwerken met een chauffeur van Kroatische 
origine om de drugs naar België te transporteren.  
 
De chauffeur van Kroatische origine, waarvan sprake is in ons aanvankelijke proces-verbaal zou 
eventueel MIHAILOVIC Miomir, Kiezelstraat 23 te Hasselt, kunnen zijn (zie PV 2055/10 Hazodi) 
 

b. Mbt figuur VERBEEK  
 
Sedert 2003 duiken regelmatig informaties op die een indicatie geven dat VERBEEK contacten heeft 
binnen het drugmilieu.  
 
Uit het thans uitgevoerde onderzoek kunnen wij afleiden dat: 

 betrokkene geen officieel inkomen heeft in België; 

 hij nu al minstens een half jaar in Hasselt verblijft bij zijn vrouw en kinderen doch dat hij zich 
niet laat inschrijven op het adres waar zijn echtgenote en zijn kinderen ingeschreven staan, 

 hij in 2009 in de Verenigde Staten is geweest en zeer recent nog enkele dagen in Oekraïne 

 hij diverse keren hetzij goedkope GSM toestellen kocht hetzij een serie niet identificeerbare 
prepaidnummers kocht van ORTEL (Pv 559/2010 Fgp Hasselt –Pv936 /2010 Hazodi).   

 
De aangekochte oproepnummers komen later op diverse plaatsen in beeld, ondermeer in 
Nederland. Verder blijkt dat twee bepaalde nummers enkel met mekaar in contact staan “ One tot 
one” hetgeen gebruikelijk is in criminele middens.  

 
c. Onroerend goed 

 
VERBEEK Erik verblijft samen met zijn echtgenote BANJAC BRANKA te 3500 Hasselt, Paul 
Bellefroidlaan 16 (zie ondermeer Pv 9165/09 van Fgp Hasselt).  
 
De woning in kwestie betreft een riante villa gelegen in een residentiele omgeving welke op naam 
staat van de firma Verimmobam te Bocholt (Betreft een patrimonium vennootschap). 
 
VERBEEK zijn vader blijkt afgevaardigd bestuurder te zijn van de genoemde firma. 
 
Volgens de kadastrale legger betreft het kadastraal inkomen voor deze villa 1.692 Euro (gegevens op 
01/01/2009)  
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d. Telefonie /relatie drug gerelateerde personen 
 
Op dit ogenblik zijn de volgende actieve observaties bevolen op nummers:  

 32487504199 

 351913037030110 

 32487504182 

 32487504988 
 
Mbt nummer 32487504199 en Imeinummer 351913037030110 
 
Het nummer 32487504199 wordt gebruikt door VERBEEK E. (pv’s 559/2010 Fgp Hasselt 936 /2010 
en 2055/2010 Hazodi).  
 
Bovendien is het Imeinummer 351913037030110 voortdurend aan dit oproepnummer gekoppeld en 
blijkt dat hiermee vooral naar Thailand wordt gebeld.  
 
Mbt nummer 32487504182 
 
Het nummer 32487504182 wordt ook meer dan vermoedelijk gebruikt door VERBEEK (pv 936 /2010 
Hazodi). 
 
Het nummer 32487504182 onderhoudt veelvoudige contacten met buitenlandse nummers zoals 
Marokko, Spanje, Nederland, Hongkong, Oekraïne, Thailand, Rusland, Brazilië, Verenigde Staten, 
Hongarije en Ethiopië (zie pv 2055/2010 Hazodi).  
 
Volgens informatie verkregen via Epicc blijken deze nummers te zijn toegekend aan HENNECKEN 
Godefricus (12/03/1971) Nederlandse Nationaliteit, wonende Gentiaanhof 4 te Roermond.  
 
HENNECKEN is in Nederland gekend onder de roepnaam “Winfried” en de bijnaam “Wilfred”. 
Betrokkenen heeft op vermeld adres een houtbouwbedrijf en op het adres te 6041 te Roermond, 
scheepvaartweg 27, een transportbedrijf.  
 
HENNECKEN is gehuwd met HAHN Christel (19.02.1951), Duitse nationaliteit. Zij werd in 2005 
gearresteerd in Osmabruck inzake een omvangrijk onderzoek verdovende middelen. Het betreffen 
hier drugstransporten naar Engeland, namelijk 700 kg hasj en 31 kg cocaïne.  
 
HENNECKEN is in Nederland gekend voor een dossier m.b.t. aanmaak van synthetische drugs 
(amfetamines) en wordt gelinkt aan de volgende personen:      
 

- SCHOOFS Petrus (30/12/1962) gekend van aanmaak synthetische drug.  
 

- Hennecken en Schoofs werden ondermeer midden 2009 door de Nederlandse politie 
gecontroleerd waarbij ze o.a. in het bezit werden gevonden van 26 GSM toestellen, 
opwaardeerkaarten, Simkaarten en cash geld ten bedrage van 4500 Euro.  
 

- VAN CHARANTE Mario (08.08.1959 ANG) gekend voor diverse dossiers inzake inbreuken 
drugwetgeving.  
 
Betrokkene bleek een gigantisch drug laboratorium in Herselt te hebben bevoorraad van 
producten allerlei nodig voor de aanmaak van XTC, daaronder ook tablettenstempels ( type 
Harley Davidson). Betreft dossier DE 60.F3.100419/04 – dossier 60/04 OR van De Sijpe. Dit 
dossier is momenteel nog niet ter zitting behandeld.  

 
Voor dit dossier werd hij in 2005 aangehouden te Baarle Hertog waarbij tijdens de uitvoering 
van de huiszoeking nog grote plastiek zakken werden aangetroffen met 175 XTC-pillen en 112 
gram amfetamines.  
 
Voordien (augustus 2005) werd hij ook nog in Nederland opgemerkt bij een druglabo waar 
later 442 kg amfetamines in beslag werden genomen door de Nederlandse politie:  
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Mbt tot nummer 32487504988 
 
Adhv  de huidige gegevens zien we dat het nummer 32487504182 gebruikt door VERBEEK contact 
heeft met ondermeer nummer 32487504988 (38 contacten).  
 
Dit nummer betreft een prepaidkaart zonder identiteitsgegevens. Het nummer zelf resorteert volgens 
die gegevens van de actieve observatie hierop onder volgende masten: 
 

cnt Mindatum-mr  Maxdatum-mr  Gemeente  

15  22-02-2010 
13-29:49 

23-02-2010 
13:24:49 

Hasselt-Luikersteenweg  
228-3500  

14 21-02-2010 
9:59:15 

23-02-2010 
20:19:03 

Hasselt: Kempische kaai 
3500 

10  21-02-2010 
9:54:07 

23-02-2010 
15:34:45 

Hasselt: Bonnesantenstraat  
In front of nr 1- 3500  

7  21-02-2010 
9:51:49 

23-02-2010 
19:51:40 

Hasselt: Turfstekersstraat  
Godsheide 3500  

2 23-02-2010 
13:53:39 

23-02-2010 
13:53:39 

Hasselt: Willekensmolenstraat 
3500  

2 23-02-2010 
23:15:36 

23-02-2010 
23:16:28 

Dilsen Europalaan 65 
3650 

1 21-02-2010 
4:51:16 

21-02-2010 
9:51:16 

Hasselt: Klein-Schrijnbroekstraat 
3500   

1 21-02-2010 
15:10:35 

21-02-2010 
15:10:35 

Hasselt: Torenplein 6 
B-3500 

1 21-02-2010 
16:53:16 

21-02-2010 
16:53:16 

Hasselt:  Kiezelstraat 
3500    

1  22-02-2010  
8:03:46 

22-12-2010 
8:03:46 

Hasselt: E313 Afrit 28 
Out of service 3500  

  
De masten gelegen op de Turfstekerstraat en Kiezelstraat geven dekking aan de Kiezelstraat te 
Hasselt.  
 
Eerder werd reeds vastgesteld dat VERBEEK contacten had met o.a. nummer 32486890164, een 
abonnement toegekend aan MIHAILOVIC Miomir, Kiezelstraat 23 te Hasselt (pv 2055/2010 Hazodi). 
MIHAILOVIC is Ang gekend voor slagen en verwondingen.  
 
Het is aldus niet uitgesloten dat het nummer 32487504988 ondertussen door MIHAILOVIC wordt 
gebruikt en/of dat dit nummer een belangrijk contact is van VERBEEK.  
 
Dit blijkt verder uit het feit dat de nummers 32487504988 (onbekende – mogelijk MIHAILOVIC) en 
nummer 32487504182 (VERBEEK) diverse gemeenschappelijke nummers hebben:  
 

Nr Count Total 32487504182 32487504199 32487504988 

32473356836 
32487199768 
32487504182 
32487504988 
32498514815 

2 
2 
2 
2 
2 

16 
14 
21 
39 
23 
 

11 
8 
5 
38 
7 

 5 
6 
16 
1 
16 

 
32473356836 toegekend aan BVBA Naziru (Adviesbureau) gevestigd Luikersteenweg 254, bestuurder 
CHARTONNY Pierre, ingeschreven te Frankrijk (pv 2055/2010 Hazodi). 
 
32487199768 toegekend aan Anna BOGDAN, Ruusbroeclaan 13 bus 7 Hasselt.  
32498514815 toegekend aan Ganna BOGDAN, Ruusbroeclaan 13 bus 7 Hasselt.    
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Wellicht betreft het hier een en dezelfde persoon, met name: 
BOGDAN, Ganna , geboren te Xapkib (Sovjetrepubliek) 06/02/1977, wonende vermeld adres, gehuwd 
met BOGDAN Andrey (07/05/1977).  
 
Nav een gemachtigde observatie dd 22/02/2010 wordt vastgesteld dat een man, komende uit de 
woning van VERBEEK, instapt in een Ford Focus met nummerplaat U62-545 ingeschreven op naam 
van BOGDAN, Andry, Bilzersteenweg 19A te Riemst.  
 
Later die dag wordt vastgesteld dat de Focus stond geparkeerd in de onmiddellijke omgeving van de 
Ruusbroecklaan (zie hiervoor) en dat de eerder geziene man instapt in de wagen gebruikt door 
VERBEEK, een personenauto Saab met nummerplaat 330 –AXA.  
 
Volgens rijksregister stond BOGDAN Andry effectief ingeschreven op de Bilzersteenweg 19A te 
Riemst. Momenteel is hij op dat adres ambtshalve geschrapt.  
 
Zowel BOGDAN Ganna als BOGDAN Andry zijn ANG niet gekend.  
 
Volgens de vaststellingen is er in ieder geval een duidelijke relatie tussen VERBEEK en BOGDAN.  
 

2. Algemene informatie  
 
Via de centrale directie drugs van de federale politie vernemen we dat in Oekraïne, meer bepaald in 
de omgeving van Odessa, door grote drug organisaties hotels en appartementen opgetrokken worden 
en op die manier druggelden worden witgewassen.  
 

3. Voorstel verder onderzoek.   
                
Diverse geregistreerde contacten geven inmiddels een bevestiging van het gegeven dat VERBEEK 
contacten heeft binnen een bepaald drugmilieu. 
 
Bovendien wijzen elementen op een afwijkend alledaags patroon en geven deze elementen duidelijk 
aan dat er een bepaald “verborgen” en “georganiseerd” karakter heerst. 
 

 Niet inschrijving op gekend adres terwijl echtgenote en kinderen er staan ingeschreven. 

 Geen gegevens van een wettelijk inkomen. 

 Verblijf in een riante villa. 

 Aankoop diverse niet identificeerbare Simkaarten en/of aankoop diverse goedkope GSM 
toestellen (verpakking met lader weggegooid)  

 Verdeling van diverse aangekochte Simkaarten. 

 Een op een nummers. 

 Diverse buitenlandse contacten.  

 Contacten met druggerelateerde personen en andere niet nader specificeerbare contacten. 
 
In de huidige stand van het onderzoek kon tot op heden enkel een beeld worden gekregen van de 
gedane contacten, maar zicht verwerven in een bepaalde organisatie met het oog op verdere 
opsporingshandelingen bleek onmogelijk. 
 
Inhoudelijke kennis van de mbt de hiervoor vermelde nummers geeft wel een inzicht in de algemene 
organisatie meer bepaald beeldvorming naar de structuur, de mogelijkheid tot identificatie van de 
contacten, tevens mbt de gemaakte afspraken waardoor mogelijkheden ontstaan voor verdere 
opsporingshandelingen met het oog op een latere tussenkomst. Gezien voorgaande stellen wij uw 
ambt voor een bijzondere bewakingsmaatregel te overwegen op volgende nummers:  

 32487504182 (VERBEEK) 

 32487504149 (VERBEEK) 

 82487504988 (mogelijks MIHAILOVIC of onbekende) 
 
In voorkomend geval zal de verantwoordelijkheid van de ten uitvoerlegging van deze maatregels 
berusten bij de volgende officier van gerechtelijke politie:  

 Kelleners Luc (Fgp. Hasselt) 

 Luykx Laurens (Hazodi) 
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welke in eerste instantie zullen worden bijgestaan door:  
 

 B. Beekmans (Hazodi) 

 R. Grosemans (Fgp Hasselt) 

 J.Bellen (Fgp Hasselt) 

 E. Senol (Fgp Hasselt) 

 M. Steensels (Fgp Hasselt) 

 R. Montgomery (Fgp Hasselt) 

 B. Vercruysse (Fgp Hasselt) 

 J. Op De Locht (Fgp Hasselt) 

 G. Claesen (Fgp Hasselt) 

 J. Kuppens (Fgp Hasselt) 

 M. Berden (Fgp Hasselt)  

 G. Snellings (Fgp Hasselt)  
 
In voorkomend geval kunnen (mogen) verder de actieve observaties op de vernoemde nummers en 
het Imeinummer 351913037030110 gestopt worden  
 
Waarvan akte.  
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Op basis van deze (en nog veel meer) valselijk opgemaakte proces-verbalen (akten) van rechercheur 
Laurens Luyks (Fgp. Hasselt), gerechtelijk 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 productie 15):  
 

Parket van de procureur des konings 
 

Thonissenlaan 75 
3500 Hasselt  

 
Onze ref: HA.60.L1.019356.09 
Bijlagen: dossier. 

 
Pro Justitia 

 
Vordering tot het stellen van een Gerechtelijk onderzoek. 

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

 
VERBEEK Erik. 

 
de tenlasteleggingen uit te maken:  
inbreuken op de wetgeving verdovende middelen en psychotrope 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 gerechtelijk onderzoek en meer 
bepaald een telefoonbewaking (tap) te willen afleveren voor de telefoonnummers 0032-
487/50.41.82, 0032-487/50.41.99 en 0032-487/50.49.88 . Tevens na het volbrengen van de nodige 
opdrachten hem de stukken der rechtspleging mede te delen opdat zou worden gevorderd zoals 
het behoort.  

 
Hasselt, 26 februari 2010 
De procureur des konings, 
Ann Durwael  

  
Nu alles is uitgekomen heeft procureur des konings Ann Durwael van Hasselt op alle mogelijke 
manieren geprobeerd om met behulp van de Federale politie van Hasselt als ook de HAZODI politie te 
Hasselt Erik Verbeek op een andere wijze in een penitentiaire inrichting opgesloten te krijgen, 
waarmee dit alles de doofpot ingaat. Hoe ver zij daarmee zijn gegaan maakt onder meer het volgende  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-februari-2010-pro-justitia-vordering-procureur-ann-durwael.pdf
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verhoor op 7 oktober 2013 door gerechtelijk commissaris Luc Schreurs (Fgp-Hasselt) onder notitie: 
HA.52.F1.006310/2013 in opdracht van dezelfde Ann Durwael naar aanleiding van een klacht van 
gerechtsdeurwaarder Jan Beelen glashelder (zie productie 13). Daarin staat letterlijk het volgende 
geschreven: 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
FEDERALE GERECHTELIJKE POLITIE HASSELT – 3944          Bijlage 1 aan PV 006760/2013 

                 Notitie: HA.52.F1.006310/2013 

Guffenslaan 18 – 3500 Hasselt             (T)011/28 72 30 – (F) 011/28 72 29 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
VERHOORBLAD 

Op maandag 07-10-2013 om 10u41, 
Wij, SCHREURS LUC, gerechtelijk commissaris, Officier van Gerechtelijke Politie, geven aan: 

 
  Naam, Voornaam: Verbeek Erik Chris Mathieu 
  Geboren te/op  Bree/28-11-1969 
  Nationaliteit:  België 
  Geslacht/Burg.st.: Mannelijk/Gehuwd 
  Beroep:   Arbeider(ster) (loontr.) 
  Wettelijke  Pakrac (Kroatië)(Erik VERBEEK) Seovacki Put 43 
  Verblijfplaats: 
 

Vóór het verhoor een beknopte mededeling van de feiten waarover hij zal worden verhoord, meer 
bepaald: mogelijke belaging na klacht van gerechtsdeurwaarder Jan BEELEN. 

 
Geven betrokkenen kennis dat hij: 
1° niet verplicht kan worden zichzelf te beschuldigen; 
2° de keuze heeft na bekendmaking van zijn identiteit om een verklaring af te leggen, te antwoorden op 
de hem gestelde vragen of te zwijgen. 
Verhoren betrokkene te Hasselt, Guffenslaan 18 die op ondervraging verklaart: 
-“ik wens mij uit te drukken in de Nederlandse taal en wens deze taal te gebruiken in de rechtspleging. 
Ik heb bij aanvang van mijn verhoor opnieuw kennis gekregen van de beknopte mededeling van de 
feiten waarover ik zal worden verhoord. 
Ik neem kennis dat: 
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 opsporingshandeling wordt verricht of een bepaald verhoor wordt 

afgenomen; 
c) Mijn verklaringen als bewijs in rechte kunnen worden gebruikt; 
d) Ik niet kan verplicht worden mezelf te beschuldigen. 

 
Ik heb deze rechten goed begrepen. 

 
Ik heb mij hedenmorgen op uw dienst aangeboden voor her verhoor en dit na uw telefonische 
uitnodiging. 

 
U zegt mij dat u mij dient te verhoren ingevolge opdracht van de procureur des Konings te Hasselt. 

 
Ik ben bereid een verklaring af te leggen. 

 
U stelt mij de hierna volgende vragen. 

 
Vraag: Wat waren uw intenties om betreffende mail te versturen naar deurwaarder BEELEN? 

 
Vraag: Waarom viseerde u deurwaarder BEELEN? 

 
Vraag: Waarom verstuurde u een kopie van de betreffende mail naar diverse andere 
bestemmelingen? 

 
Vraag: Van wie is de laptop van waarop de betreffende mail werd verzonden? 

 
Ik wens hierop het volgende te verklaren, met name hetgeen ik tekstueel heb voorbereid: 

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-oktober-2013-verhoorblad-fgp-hasselt-van-erik-verbeek.pdf
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*Geachte heer SCHREURS, 
 

U heeft op verzoek van mevrouw DURWAEL procureur des Konings te Hasselt met mij telefonisch 

contact opgenomen met de vraagstelling om alsnog een verklaring af te leggen betreffende de reden 
waarom ik een email heb verstuurd naar gerechtsdeurwaarder Jan BEELEN en anderen. Hierop wens ik 

de volgende verklaring af te leggen, waarbij ik u verzoek om die één op één over te nemen in het door u 
op te maken pv. 

 
Verklaring. De door de procureur des Konings van Hasselt verzochte verklaring om alsnog een 
verklaring af te leggen betreffende de reden waarom ik een email heb verstuurd naar 
gerechtsdeurwaarder Jan BEELEN en anderen heb ik op 20 september 2013 verwoord in mijn op 20 

september 2013 gedane strafklacht met burgerlijke partijstelling ingediend bij de onderzoeksrechter van 
de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, gekend onder de nummers: referte :FD.30.99.15/12 
(federaal parket te Brussel) en notitienummer HA.45.F1.7961/12 (parket te Hasselt’, welke daar gekend 
is onder referentie± Cor-2406.<<PB/1300070>>>(zie bijlage 2). Ik heb daar verder niets aan toe te 

voegen. 
 

Met vriendelijke groeten, VERBEEK Erik, Seovacki put 43, 34550 Pakrac (Kroatië).”. 

 
Ik wens tenslotte toe te voegen dat bij dit verhoor geweigerd werd dat het Ecologisch Kenniscentrum dat 
alle rechtszaken behartigd van zowel No Cancer Foundation als van VERBEEK Erik, vertegenwoordigd 
door A.M.L. VAN ROOIJ, aanwezig mocht zijn bij dit verhoor. 

 
Ik overhandig u een kopie van mijn Kroatische identiteitskaart (Bijlage 3). 

 

 Ik heb mijn verklaringen gelezen 

 Ik wens er niets aan toe te voegen of te verbeteren 

 Ik wil een kosteloze kopie van de tekst van mijn verhoor 

 Ik ontvang deze onmiddellijk. 
 

Einde van het verhoor: Op maandag 07-10-2013 om10u50. 

Bevestigt en tekent 
 

Voor ontvangst van een kopie 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
In dit kader is het goed te weten dat gerechtsdeurwaarder Jan Beelen (die zijn kantoor pal naast de 
HAZODI politie heeft) de veroorzaker is van alle problemen waar Erik Verbeek en No Cancer 
Foundation vzw e.a. heden mee te maken hebben. Het is namelijk dezelfde gerechtsdeurwaarder Jan 
Beelen geweest die in opdracht van de Procureur des Konings H. Raskin van Hasselt onder politieke 
verantwoordelijkheid van justitie minister Annemie Turtelboom (Open-Vld) op 21 april 2012 (onder 
Notitienummer: HA36.F1.5497-11) Erik Verbeek heeft gedagvaard op het adres Paul Bellefroidlaan 
16, 3500 te Hasselt, waar Erik Verbeek nooit heeft gewoond in een poging hem, als ook Ad van Rooij,  
veroordeeld te krijgen als medeplichtig aan een moordzaak, welke bij het parket van Tongeren in 
onderzoek is. Hiervan hebben Erik Verbeek en Ad van Rooij bij de federaal procureur des konings 
Johan Delmulle bij het parket te Brussel strafaangifte gedaan welke daar door magistraat Lieve 
Pellens onder nummers: referte :FD.30.99.15/12 in behandeling is genomen en waaraan  bij het 
parket te Hasselt notitienummer HA.45.F1.7961/12 is toegekend en waarvan door zowel Erik 
Verbeek als ook Ad van Rooij aangifte is gedaan met burgerlijke partijstelling, welke door 
onderzoeksrechter Kris Gruyters van de rechtbank van Hasselt in onderzoek is genomen.                  
 
Het is hierbij goed te weten dat de zaak met Notitienummer: HA36.F1.5497-11 een dossier in dossier 
is, wat inhoud dat Procureur des Konings Ann Durwael een gedeelte uit het dossier met 
Notitienummer: HA.60.L1.019356.09 heeft genomen in een poging om Erik Verbeek en Ad van Rooij 
veroordeeld te krijgen als medeplichtig aan een moordzaak, welke in onderzoek is bij het parket in 
Tongeren om daarmee bovengenoemde valselijk opgestarte drugszaak in de doofpot te krijgen.  
 
Jan Beelen was als gerechtsdeurwaarder wettelijk verplicht om Erik Verbeek te dagvaarden op zijn 
hoofdverblijfplaats in Kroatië, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac, maar heeft dat bewust niet gedaan ten 
diensten van de hierboven beschreven feitelijk bewezen criminele organisatie binnen politie en justitie te 
Hasselt. Tegen dit handelen van gerechtsdeurwaarder Jan Beelen in strijd met de afgelegde eed als 
gerechtsdeurwaarder heeft Erik Verbeek bij aangetekende brief d.d. 26 januari 2014 ( kenmerk: 
EV/260114/BEELEN) een klacht ingediend bij Syndicus-Voorzitter Leo Daenen, Raad van de 
Arrondissementskamer Sasstraat 2, 3500 Hasselt, welke u vindt bijgevoegd (zie productie 14).  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-januari-2014-klacht-tegen-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen-te-hasselt.pdf
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Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald te beschouwen.  
 
Heden na maar liefst twee maanden heeft Syndicus-Voorzitter Leo Daenen nog steeds niet gereageerd 
op deze klacht waarmee helder is dat hij daarmee zijn voorganger Syndicus-Voorzitter Jan Beelen afdekt. 
Dit alles vindt plaats onder verantwoordelijkheid van huidig minister van justitie Annemie Turtelboom 
(Open-Vld), partijgenoot van voormalig vrijmetselaar logevoorzitter Pim Lagay, van waaruit dit alles 
wordt aangestuurd.   
 
Om deze  intussen zeer groot geworden grensoverschrijdende criminele organisatie af te dekken heeft  
daarvoor verantwoordelijk Procureur des Konings Ann Durwael van Hasselt vervolgens weer iets slims 
bedacht, te weten:  
 

Ik leg behandelend rechter mevr. A. Trekels van de Correctionele Rechtbank van 
Hasselt enkel de stukken tussen 1 maart 2010 en 1 november 2012 voor en zwijg over 
alles wat hierboven staat geschreven en doe net of “Flaraxin” de synthetische drugs is 
waarvoor Erik Verbeek in een Penitentiaire inrichting moet worden opgesloten en bij 
hem, zijn gezin en ouders al het geld en eigendommen moeten worden afgenomen. 
 
Verantwoordelijk Procureur des Konings Ann Durwael van Hasselt moet daarbij hebben 
gedacht met de hulp van Vlaams Media Minister Ingrid Lieten, tevens sp.a voorzitter 
van Limburg, moet dat lukken.    

 
Het moge duidelijk zijn dat dit Procureur des Konings Ann Durwael van Hasselt samen met Media 
Minister Ingrid Lieten, tevens sp.a voorzitter van Limburg, nooit meer zal lukken nu wij dit 
verzoekschrift bij aangetekende brief hebben laten uitgaan aan hiervoor verantwoordelijk Belgisch 
Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet.   
 
Dit omdat minister Joëlle Milquet van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk en aansprakelijk is voor 
deze grensoverschrijdende drugscriminaliteit met de hulp van de federale politie te Hasselt, als ook de 
daarmee samenhangende sluipmoordende chemische genocide op 7 miljard wereldbewoners vanuit 
de Benelux-landen, waaronder België. Dit des te meer dat het gevolg is van het feit dat België vanaf 
1944 tot op heden (maar liefst 70 jaar lang) geen uitvoering hebben gegeven aan het testament van 
voormalig Belgisch Koning Leopold III, welke u hieronder vindt ingelast: 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Politiek testament 

Memorandum van Koning Leopold III geschreven om 
persoonlijk en vertrouwelijk aan de heer Pierlot te 
worden overhandig. 

Voltooid op 25 Januari 1944 

 

We zijn in het zesde oorlogsjaar aanbeland. Niets laat ons toe met zekerheid te stellen dat het 
staken van de vijandelijkheden in Europa of de bevrijding van ons grondgebied dichtbij zijn. Maar 
een zodanige wending van de gebeurtenissen, die een plotselinge wijziging van het 
bezettingsregime in België met zich zou brengen, is in de toekomst mogelijk. 

Op 29 mei 1940 werd ik, op bevel van de Führer Kanselier van het Reich, van Brugge naar het 
kasteel van Laken overgebracht. Dat werd mijn verplichte verblijfplaats, ondanks mijn 
uitdrukkelijke wens om het lot van mijn leger te delen. 

Het is niet uitgesloten dat de Duitse overheid mij om militaire of politieke redenen een nieuwe 
verblijfplaats oplegt en ditmaal buiten het koninkrijk. 

Ik vind het belangrijk dat het land, in de misschien lange tussentijd tussen zijn bevrijding en mijn 
terugkeer uit gevangenschap, in die beslissende dagen niet verstoken zou blijven van adviezen 
van mijn kant over aangelegenheden van het allergrootste belang. 

https://sites.google.com/site/ncfwhistleblowers/politiek-testament-koning-leopold-iii/koningskwestie2.jpg?attredirects=0
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Dat is de reden waarom ik hier, ten gerieve van hen die de macht tijdelijk zouden uitoefenen, mijn 
aanbevelingen op papier zet betreffende het te volgen beleid in het hoger belang van de natie. 

Om alle vooroordelen en twijfels weg te nemen, meen ik dat het nuttig is om vooraf kort uiteen te 
zetten welke mijn houding is geweest sedert mei 1940. 

1. Vooreerst heb ik op 25 mei geoordeeld - en ik ben inmiddels nooit van gedachte veranderd - 
dat het strijdig geweest ware met het belang van het land als ik met de ministers naar het 
buitenland zou zijn vertrokken. 

Het leger in de steek laten voordat de strijd beëindigd was, zou een militaire fout zijn geweest, 
want elke weerstand zou ogenblikkelijk zijn gestaakt. 

Vluchten op het moment dat de wapens werden neergelegd, leek mij een daad die strijdig was 
met de eer van een legeraanvoerder. 

Mijn aanwezigheid in het buitenland zonder militaire macht van betekenis, zou een louter 
symbolische waarde hebben gehad. Daartoe volstonden enkele ministers. 

Maar, eens het grondgebied zich in de macht van de aanvaller bevond, was het belangrijk dat het 
staatshoofd het land slechts verliet, weggevoerd door de overwinnaar. Zijn aanwezigheid was 
des te noodzakelijker omdat de eenheid van het land was bedreigd door ernstig plichtsverzuim 
dat plotseling aan het licht was gekomen en omdat als gevolg van een noodlottige 
verstandsverbijstering, de meeste gezagsdragers waren gevlucht en te veel overheden hun post 
hadden verlaten. 

Op een moment waarop de bondgenoten waren uitgeteld door een verschrikkelijk onheil en de 
vijand was opgewonden door militaire successen zonder voorgaande, was het door de 
tegenspoed van mijn leger en van mijn volk te delen dat ik de onverbrekelijke eenheid van het 
vorstenhuis en van de Staat bevestigde en dat ik de belangen van het vaderland behoedde, welke 
ook de afloop van de oorlog zou zijn. De militaire eer, de waardigheid van de kroon en het belang 
van het land wezen in de dezelfde richting en maakten het mij onmogelijk om samen met de 
regering België te verlaten. 

2. Ik heb het steeds als mijn opperste plicht beschouwd om met al mijn krachten bij te dragen tot 
het in stand houden van de nationale onafhankelijkheid. Net als al mijn voorgangers heb ik altijd 
de Grondwet nageleefd. In geen enkele omstandigheid heb ik overwogen om die te schenden. Ik 
neem een mogelijke herziening ervan slechts in overweging als het Belgische volk zijn wil 
daartoe vrij tot uitdrukking brengt. 

De geruchten die de bedoeling hadden daarover twijfel te zaaien, zijn uit de lucht gegrepen en al 
wie ze heeft verspreid, heeft het vorstenhuis belasterd en een misdaad tegen België gepleegd. 

Voor het overige heb ik me sedert 28 mei 1940 strikt gehouden aan mijn status van 
krijgsgevangene in handen van de vijand en heb ik geoordeeld dat het niet met de waardigheid 
van de kroon en met de belangen van het land strookte dat ik daar rechtstreeks of onrechtstreeks 
ooit van afweek. 

Die afzijdigheid op het politieke vlak belette niet dat ik op het humanitaire vlak tussenkwam ten 
voordele van personen, groepen of zelfs de hele bevolking. 

De genadeverzoeken, de vrijlating of op zijn minst de verlichting van het lot van onze 
krijgsgevangenen, de bevoorrading van de bevolking, daarvoor heb ik voortdurend aandacht 
gehad. Op dat vlak zijn mijn inspanningen gedeeltelijk met succes bekroond. Inzake de 
wegvoeringen en de financiële lasten stuitte ik spijtig genoeg op de weigering om terug te komen 
op de getroffen beslissingen. 

Men heeft mij vaak verweten dat ik tussenbeide was gekomen op het administratieve vlak. Ik 
verklaar dat ik helemaal niets te maken had noch met de keuze noch met het beleid van de 
secretarissen-generaal, wie ze ook waren. Wel eis ik het initiatief op van de oprichting van de 
O.T.A.D. 
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Hiermee is dus voldoende licht geworpen op het verleden, laten we het nu hebben over de 
opdrachten voor de toekomst. 

1. De verstandhouding tussen Vlamingen en Walen 

De verstandhouding tussen Vlamingen en Walen zal de belangrijkste taak van de regering zijn. 
Het voortbestaan van een onafhankelijk België zal daarvan afhangen.  
  
De historici zullen vaststellen dat België tussen 1914 en 1944 een vreselijke nationaliteitscrisis 
heeft meegemaakt. 

Na een lange periode van ongelijkheden en onmiskenbare onrechtvaardigheden heeft ons 
Vlaamse volk, trots op zijn schitterend verleden en bewust van zijn mogelijkheden in de 
toekomst, besloten een einde te maken aan de pesterijen van een egoïstische en bekrompen 
leidende minderheid die weigerde zijn taal te spreken en deel te nemen aan het volksleven. 

Het onbegrip van het parlement en de traagheid van de opeenvolgende regeringen om die 
rechtmatige verzuchtingen te voldoen, hebben de eisers verbitterd. Sommigen zijn ertoe 
gekomen om zich te willen afscheiden van de Walen en om België te vervloeken. Dit lokte een 
Waalse reactie uit en het zou gevaarlijk zijn de draagwijdte ervan te onderschatten. 

Onder het voorwendsel van cultuur en van taal, hebben extremisten, al dan niet onder de 
bescherming van de bezetter, bewust gewerkt aan de vernietiging van de Belgische Staat – we 
hebben dat gezien en gehoord. 

Anderzijds is onze publieke opinie – die slecht is voorgelicht en te gevoelig is voor de 
sentimentele verleidingen uit het buitenland – sedert 30 jaar geneigd om te geloven dat haar 
veiligheid in de eerste plaats afhangt van de gevoelens van genegenheid van het buitenland. Ze 
schijnt te vergeten dat het behoud van de nationale onafhankelijkheid voortvloeit uit en altijd en 
vooral zal voortvloeien uit de geografische ligging van het land, zijn natuurlijke rijkdommen, de 
werklust van zijn inwoners en hun wil om vrij te blijven. 

De verkondiging van dit historisch vast gegeven moet het postulaat vormen dat elke 
internationale samenwerking voorafgaat en die laatste kan alleen worden opgevat op basis van 
een billijke wederkerigheid. 

Omdat ze dezelfde belangen hadden, hebben Vlaanderen en Wallonië sedert heel lang een 
gemeenschappelijke lotsbestemming gehad en hebben ze een eenheid gevormd die ontembaar 
aan alle annexatiepogingen het hoofd heeft geboden. Nooit heeft hun eenheid een crisis beleefd 
die ook maar bij benadering zo erg was als die van de huidige generatie. 

Ik hoop dat de hevigheid van de beroering die we nu beleven de ogen van de brave burgers heeft 
geopend voor sommige aspecten van de werkelijkheid waarvoor ze te weinig belangstelling 
hadden betoond. Ik hoop dat dit bij Vlamingen en Walen de wil zal hebben aangewakkerd om zich 
in een nieuw België opnieuw rond de nationale driekleur te scharen en dat zij, verenigd op 
volstrekt gelijke voet, België met eenzelfde liefde en ijver zullen dienen. Ik reken op het doorzicht 
van het Brusselse gemeentebestuur opdat de hoofdstad van het koninkrijk eindelijk zijn rol van 
taalkundig bindteken en bicultureel uitstralingscentrum zou spelen die het nationaal fatsoen hem 
voorschrijft. 

2. De sociale reorganisatie 

Deze wereldoorlog is de geboorte van een nieuwe wereld. Goedschiks of kwaadschiks ontwikkelt 
zich, in de staten die zich beroepen op tradities van vrijheid en individualisme net als in de staten 
die hebben gekozen voor een autoritair regime, een economische, organieke en sociale revolutie 
zonder weerga die wezenlijk dezelfde is – zij het dat ze gebeurt onder verschillende vlaggen en 
door gebruik van uiteenlopende middelen. 
 
Ook al kan men noch het kader noch het eindpunt van die verandering bepalen, toch heeft men 
het recht te verklaren dat een onomkeerbare stroom alle samenlevingsvormen naar een 
volkomen nieuwe toekomst meevoert. 

Het komt erop aan zich niet uit te sloven om in duigen vallende normen te handhaven. Men moet 
zich vastberaden aan de onvermijdelijke ontwikkeling aanpassen en België de economische en 
sociale onderbouw bezorgen die het de nodige sterkte en doelmatigheid geeft opdat het zijn 
bevolking een waardige en bevredigende levensstandaard kan verschaffen. Die bevolking leeft 
bijeengepakt op een klein grondgebied en wordt bedreigd door een buitenlandse concurrentie die 
scherper en oneindig machtiger is dan weleer. 
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Het individualisme en het economisch liberalisme waarvoor de negentiende eeuw de gouden tijd 
was, zullen willens plaats ruimen voor een systeem dat meer gelijkheid nastreeft. Het zal de 
leiders toekomen erover te waken dat onze toekomstige sociale organisatie zal zijn doordrongen 
van en meer in overeenstemming zal zijn met de christelijke naastenliefde en de menselijke 
waardigheid. 

Mijn rol van grondwettelijke vorst draagt me de taak niet op om een programma van 
verwezenlijkingen op te stellen noch om te kiezen voor of tegen een of andere leerstelling, maar 
ik zou in mijn opdracht tekortschieten als ik hier niet enkele beginselen ter overweging meegaf 
die alleen de uitdrukking zijn van de billijkheid. 

Ik beschouw ruime sociale hervormingen als dringend, want de schandalige tegenstelling tussen 
de armoede waarmee de oorlog tot tweemaal toe de enen heeft overladen en de buitensporige 
winsten die de anderen zich hebben toegeëigend, stelt de onrechtvaardigheid in het licht van een 
egoïstisch en kwaadaardig regime, waaraan een einde moet komen. 

Zodra het land is bevrijd, zullen de regeringen de plicht hebben het recht op arbeid en de plicht 
daartoe te bevestigen. Door de vaststelling van rechtvaardige lonen en de uitbreiding van de 
verplichte verzekeringen, moeten ze de arbeiders de waardigheid en de veiligheid bezorgen die 
zij in het verleden al te vaak hebben moeten ontberen. 

De paritaire verbondenheid van de werkgevers- en werknemersorganisaties in 
beroepsgroeperingen, alsook een nauwgezette en billijke herschikking tussen arbeid en kapitaal 
zullen het mogelijk maken in de schoot van de ondernemingen de voorwaarden voor een 
gezonde samenwerking te vestigen. Door in de wereld van de arbeid een sfeer van stabiliteit en 
welzijn te scheppen, zal deze vooruitgang een geest van sociale solidariteit doen waaien die voor 
het land van even wezenlijk belang zal zijn als de verstandhouding en de gelijkheid tussen 
Vlamingen en Walen. Op het hogere niveau komt het de staat toe het algemeen belang te 
vertolken, de harmonische werking van het geheel van de grote beroepsgroepen te coördineren 
en de organisatie van de arbeid en van de sociale verhoudingen te controleren. 

Het komt de Staat ook toe de economische ontwikkeling in een richting te leiden die meer is 
aangepast aan de natuurlijke rijkdommen van onze bodem en aan de mogelijkheden en de 
levensbehoeften van onze bevolking. 

Het is van belang een beter evenwicht tot stand te brengen tussen de verschillende takken van de 
economische bedrijvigheid van het land door de landbouw, die zo belngrijk is voor ons 
onafhankelijk bestaan, de plaats te geven die haar toekomt. 

Het is ten slotte aangewezen een billijkere verdeling van de verbruiksgoederen te verzekeren. 

Arbeidsplicht, recht op arbeid en bescherming van de arbeid – herstel van de beroepseer en de 
beroepsbekwaamheid – nationale samenwerking en solidariteit – verstandige organisatie van de 
economie, ordelijke productie en consumptie – ziedaar de grondslagen van de onmiddellijke 
vernieuwing die een betere toekomst moet voorbereiden. 

Ik reken erop dat de gezagsdragers die weg zullen inslaan en elke andere overweging dan het 
belang van het land en de sociale rechtvaardigheid opzij zullen schuiven. 

Als ze dit zouden verzuimen, zou België tijden van gevaarlijke politieke onrust tegemoet gaan. 

3. De politieke hervormingen 

Zullen de wijzigingen aan de economische en sociale structuren een hervorming van de politieke 
instellingen teweegbrengen? Dat lijkt onvermijdelijk. 
 
De gebreken van de oude manier van regeren en de ongehoorde incidentendie er in 1940 het 
sluitstuk van waren, hebben de ogen geopend van de meest behoudsgezinde kringen. Het land 
zal niet aanvaarden dat men zonder meer naar deze vooroorlogse dwalingen terugkeert. Het 
wenst dat de macht wordt uitgeoefend door onkreukbare en bekwame mensen, die ermee 
ophouden het algemeen belang in te vullen op de maat van de partijbelangen. Het wenst dat die 
mensen de nodige macht krijgen om met gezag en continuïteit de belangrijkste en dringende 
problemen op te lossen. 
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Een Raad van State had al lang moeten zijn opgericht. Koning Albert had de oprichting ervan al 
aanbevolen. Het land heeft nood aan wetten en verordeningen die behoorlijk zijn opgesteld. De 
burgers hebben het recht te worden beschermd tegen de mogelijke willekeur van een regering 
waarvan de machten uitgebreider zullen zijn. 

De ministeriële verantwoordelijkheid moet ophouden een abstract beginsel te zijn dat nergens in 
een wetboek is vastgelegd. Ze moet een juridisch werkbaar begrip worden dat het mogelijk maakt 
de ministers te treffen wier zware fouten de belangen van de Staat hebben geschaad. 

In welke mate en op welke wijze is het nodig het politiek statuut van het koninkrijk een nieuwe 
inhoud te geven? 

Het komt het Belgische volk toe daarover te beslissen: zodra de omstandigheden het mogelijk 
maken, kan het zich daarover vrij uitspreken. 

4. De hervorming van de opvoeding 

Ik pleit ervoor bijzondere aandacht te besteden aan de jeugd, die het lot van het België van 
morgen in handen houdt. 
 
Indien het land in 1940 zijn geloof in zijn lotsbestemming tijdelijk heeft verloren, dan is dat te 
wijten aan het feit dat onze kinderen onvoldoende tot burgerzin worden opgevoed, wat een 
schuldig verzuim is. De toekomst van de natie vereist dat onze jeugd fysiek sterk is, doordrongen 
van edele verzuchtingen en grootmoedige idealen, gedreven door persoonlijke fierheid en sociale 
solidariteit, in hart en nieren en vastberaden patriottisch. Op dat vlak staan we nog bijna nergens. 

5. De militaire reorganisatie 

Het einde van de vijandelijkheden zou een gezagscrisis kunnen veroorzaken die weleens de vorm 
van geweldplegingen kan aannemen. Bij gebrek aan een gewapende macht – die op een 
wettelijke basis is gevormd en bestaat uit manschappen wier vanderlandsliefde buiten kijf staat 
en die zijn gespeend van elke partijdige passie – zou het moeilijk zijn om die te beteugelen. 
 
Om redenen van orde en rust in het binnenland en aanzien in het buitenland, beveel ik aan zo 
spoedig mogelijk weer een Belgisch leger op de been te brengen, bestaande uit sterke 
beroepsmilitairen, aangevuld met vrijwilligers, bij voorkeur mannen die in het vuur van de strijd 
hebben gestaan. Met het oog daarop zullen we de onmiddelijke repatriëring moeten eisen van 
onze officieren en soldaten die in Duitsland gevangen zijn en van al wie zich nog in het 
buitenland bevindt. 

6. De ordehandhaving en de sancties 

Men moet vrezen dat het einde van de vijandelijkheden gepaard zal gaan met de ontketening van 
een publieke vergelding en het uitvechten van talrijke persoonlijke en groepsvetes. De voorlopige 
machthebbers zullen de uitingen van de publiek opinie binnen de legale perken moeten houden. 
Ze zullen evenwel ook de sancties moeten vorderen en toepassen in hoofde van de 
verantwoordelijken van aanslagen tegen de verdediging en de eenheid van het land. 
 
De daders van deze misdaden tegen de natie hebben hun verraad voldoende van de daken 
geschreeuwd, ja zelfs gevierd, opdat de noodzakelijke repressie alleen de werkelijke en grote 
schuldigen zou treffen. 

Het past dat de straffen zonder uitstel worden uitgesproken en uitgevoerd, maar volgens de 
normale rechtspleging. 

7. De noodzakelijke genoegdoening 

Er is geen enkele patriot die sommige toespraken is vergeten die ten overstaan van de hele 
wereld werden uitgesproken en waarin Belgische ministers zich hebben veroorloofd, in 
uitzonderlijke hachelijke omstandigheden, toen de vrijwaring van de nationale waardigheid 
gebood een uiterste voorzichtigheid aan de dag te leggen, ondoordacht de meest ernstige 
beschuldigingen te uiten ten overstaan van de houding van ons leger en het optreden van de 
legeraanvoerder. 
 
Die beschuldigingen die in een eigenzinnige verblindheid de eer van onze soldaten en van hun 
opperbevelhebber besmeurden, hebben België een onberekenbare en moeilijk te herstellen 
schade toegebracht. 
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Men zou vergeefs in de geschiedenis een ander voorbeeld zoeken van een regering die haar vorst 
en de nationale vlag op zo’n manier en zo ongegrond met schande heeft overladen. 
 
Het aanzien van de kroon en de eer van het land verzetten zich ertegen dat degenen die de 
redevoeringen hebben gehouden nog enig gezag uitoefenen in het bevrijde België zolang ze hun 
beslissing niet zullen hebben betreurd en plechtig en volledige genoegdoening zullen hebben 
gegeven. De natie zou noch begrijpen noch ermee instemmen dat het vorstenhuis in de 
uitoefening van zijn taak mensen zou betrekken die datzelfde huis een belediging hebben 
aangedaan waarvan de wereld met ontsteltenis kennis nam. 
 
8. De buitenlandse en koloniale politiek 

Inzake het internationale statuut eis ik in naam van de grondwet dat België in zijn volledige 
onafhankelijkheid zou worden hersteld en dat het geen verbintenissen of akkoorden met andere 
staten zou aanvaarden, van welke aard ook, dan in volledige soevereiniteit en mits de 
noodzakelijke tegenprestaties. 
 
Ik houd er ook aan dat geen afbreuk wordt gedaan aan de banden tussen de kolonie en het 
moederland.  
 
Ik herinner er bovendien aan dat volgens de grondwet een verdrag geen enkele waarde heeft 
indien het niet de Koninklijke handtekening draagt.  

 
Leopold, Koning der Belgen, 

 

In dit testament heeft Koning Leopold III opgenomen dat alle tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in Londen gesloten verdragen, waarop de Benelux-
Unie en de Europese Unie zijn gebouwd, in strijd zijn met de Belgische 
Grondwet omdat het niet de Koninklijke handtekening draagt. 

Om na de Tweede Wereldoorlog door te kunnen gaan met het opbouwen 
van de Benelux-Unie en Europese Unie in strijd met de Belgische 
Grondwet, gebaseerd op in Londen gesloten verdragen die niet de 
Koninklijke handtekening draagt, moest koning Leopold III tot 22 juli 1950 
naar Pregny in Zwitserland worden verbannen in strijd met de Belgische 
Grondwet. 

 

Na de Tweede Wereldoorlog heeft er chronologisch het volgende plaatsgevonden:  

Op 7 mei 1945 werd koning Leopold III bevrijd door het Amerikaanse leger. Hij wilde meteen 
terugkeren naar België. Bij de terugkomst van koning Leopold III zou dat betekenen dat vanaf dat 
moment uitvoering had moeten worden gegeven aan zijn op 9 september 1944 aan Premier Hubert 
Pierlot en aan Paul-Henri Spaak overhandigde “politiek testament”, waarmee naar buiten zou komen: 

 dat de ministers in de regeringen Pierlot V, Pierlot VI en Van Acker I door regent Prins Karel 
zijn benoemd op grond van een door Prins Karel op 21 september 1944 afgelegde 
grondwettelijke eed overeenkomstig een door Pierlot en De Schryver bijgewerkte en vertaalde 
boodschap in strijd met de Belgische Grondwet. 

 dat overeenkomstig zijn “politiek testament” alle door de Belgische regering tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in Londen gesloten verdragen moesten worden verworpen, waaronder de buiten 
koning Leopold III om door Paul Henri Spaak op 21 oktober 1943 en 5 september 1944 tussen 
Nederland, Belgie en Luxemburg gesloten Monetaire - en Douane-overeenkomst. 

Dit mocht nooit aan het licht komen. Daarom mocht koning Leopold III niet terugkeren naar België.  
Dit te meer dezelfde Paul-Henri Spaak in de regering Van Acker I de verantwoordelijke minister van 
Buitenlandse Zaken was.  

 
Na 8 mei 1945 werd koning Leopold III door met name Paul-Henri Spaak, in de regering Van Acker I, 
zwaar onder druk gezet en werd van hem geëist dat hij enkel als koning kon terugkomen als hij bereid 
was om hulde te brengen aan de geallieerden. Dit gaf zoveel druk op koning Leopold III dat hij kort 
daarna na een onderhoud met Prins Karel, Achille Van Acker en Paul Henri Spaak heeft laten weten 
dat hij zijn terugkeer naar België om gezondheidsredenen uitstelde. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hubert_Pierlot
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hubert_Pierlot
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul-Henri_Spaak
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Pierlot_V
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Pierlot_VI
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Van_Acker_I
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paul-Henri_Spaak
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Van_Acker_I
http://users.skynet.be/sbaudart/krantenstrips/3_1_belgie.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paul-Henri_Spaak
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Van_Acker_I
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblowers/politiek-testament-koning-leopold-iii/leopold III f mt.jpg?attredirects=0
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Op 14 juni 1945 liet Leopold III dan weer weten dat hij als koning wilde terugkeren naar België. De 
regering Van Acker zag het echter niet zitten daar de verantwoordelijkheid van te dragen en bood 
haar ontslag aan, een ontslag dat door de regent geweigerd werd. Ondertussen probeerde de koning 
een nieuwe regering te vormen - wat mislukte - en aan te dringen op het organiseren van een 
volksraadpleging.  
 
In juli 1945 besliste het parlement dat een terugkeer enkel mogelijk was als de Verenigde Kamers 
een einde stelden aan de onmogelijkheid tot regeren. De terugkeer werd dus afhankelijk gemaakt van 
een parlementsbeslissing die in strijd met de Belgische Grondwet tot stand is gebracht.  
 
Vanaf 2 augustus 1945 hebben zich de regeringen Van Acker II, Spaak II, Van Acker III, Huysmans I, 
Spaak III, Spaak IV, G. Eyskens I en Duvieusart I gevormd. Regent Prins Karel heeft alle ministers in 
al die kabinetten benoemd in strijd met de inhoud van het “politiek testament” van Leopold III. Als 
gevolg daarvan hebben ook deze acht regeringen door toedoen van de regering Pierlot in Londen 
geen uitvoering gegeven aan het “politiek testament” van Leopold III.  
 
Op 20 juli 1950 hebben bijna 58 procent van de Belgen gestemd voor terugkeer van koning Leopold 
III. Het parlement heeft de goedkeuring gegeven aan de terugkeer van Leopold III, wat betekent dat 
zodra Leopold III zich op Belgisch grondgebied bevindt hij ingevolge de Belgische Grondwet de 
koning is en prins Karel regent af is.    
    
Op 22 juli 1950 kwam koning Leopold III aan op het militaire vliegveld van Evere. Vanaf dat moment 
werd de Belgische federale overheid uitgeoefend door: 

 Koning Leopold III; 

 Premier Jean Pierre Duvieusart, regeringsleider van België.   

 Paul Struye, Voorzitter van De Senaat; 
 
Ook vanaf dat moment is het “politiek testament” van Leopold III Grondwettelijk van kracht geworden. 
Alle Belgische federale overheden van na die tijd kunnen dat niet meer veranderen en hebben door 
geen uitvoering te geven aan het “politiek testament” van Leopold III in ernstige mate de Belgische 
Grondwet overtreden.  
 
Op 1 augustus 1950 wordt koning Leopold III gedwongen om afstand te doen van de troon voor zijn 
zoon Boudewijn. 
 
Op 11 augustus 1950 legde Boudewijn de eed af en volgde prins Karel op onder de titel van 
koninklijke prins. Dat staat in de Belgische geschiedenisboeken. Prins Boudewijn kan prins Karel op 
11 augustus 1950 niet hebben opgevolgd, want prins Karel was vanaf 22 juli 1950 geen regent meer. 
Dit betekent dat na 11 augustus 1950 niet prins Boudewijn de koning was maar dat dit nog steeds 
Leopold III was. Dit betekent ook dat Koning Leopold III ingevolge de Belgische Grondwet tot aan zijn 
dood op 25 september 1983 koning van België is gebleven.  De Belgische federale overheden vanaf 
22 juli 1950 tot aan de dood van Leopold III waren Grondwettelijk verplicht om uitvoering te geven aan 
het “politiek testament” van Leopold III wat zij niet hebben gedaan.  
 
Wat de gevolgen zijn van het op deze wijze uitschakelen van de Belgische Grondwet heeft u 
hierboven kunnen lezen. Daarin heeft u kunnen lezen dat DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd 
door Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke 
Kansen, verantwoordelijk en aansprakelijk is voor deze grootschalige grensoverschrijdende 
drugscriminaliteit met de hulp van de Federale politie te Hasselt, als ook de daarmee samenhangende 
sluipmoordende chemische genocide van 7 miljard wereldbewoners vanuit België in strijd met de 
Belgische Grondwet, waartegen door de Belgische federale politie niet strafrechtelijk wordt 
opgetreden. Daarmee heeft verantwoordelijk minister Joëlle Milquet van Binnenlandse Zaken in zeer 
ernstige mate haar aan koning Albert II afgelegde eed overtreden, luidende: 
 

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

 
Wat dit tot gevolg heeft gehad voor Erik Verbeek, zijn gezin en ouders en No Cancer Foundation vzw 
kunt u lezen in het hieronder ingelaste Pro Justitia bericht van dezelfde procureur des konings  
Ann Durwael van Hasselt, waarin letterlijk het volgende staat geschreven (zie productie 15):  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parket van de procureur des konings 

 
Thonissenlaan 75 
3500 Hasselt  

 
Onze ref: HA.60.L1.019356.09 
Bijlagen: dossier. 

 
Pro Justitia 

 
Vordering tot het stellen van een Gerechtelijk onderzoek. 

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

 
VERBEEK Erik. 

 
de tenlasteleggingen uit te maken:  
inbreuken op de wetgeving verdovende middelen en psychotrope 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 gerechtelijk onderzoek en meer 
bepaald een telefoonbewaking (tap) te willen afleveren voor de telefoonnummers 0032-
487/50.41.82, 0032-487/50.41.99 en 0032-487/50.49.88 . Tevens na het volbrengen van de nodige 
opdrachten hem de stukken der rechtspleging mede te delen opdat zou worden gevorderd zoals 
het behoort.  

 
Hasselt, 26 februari 2010 
De procureur des konings, 
Ann Durwael  

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nu achteraf bij deze procureur des konings Ann Durwael is gebleken dat zij deze grootschalige 
grensoverschrijdende drugscriminaliteit met de hulp van de Federale politie en HAZODI politie te 
Hasselt, als ook de daarmee samenhangende sluipmoordende chemische genocide op 7 miljard 
wereldbewoners, niet meer op Erik Verbeek en No Cancer Foundation vzw kan afwentelen om 
daarmee dit alles ten diensten van bovengenoemde grote criminele organisatie in de doofpot te 
houden, heeft deze procureur des konings Ann Durwael zelfstandig beslist om: 

- m.b.t. Erik Verbeek enkel de dossierstukken  tussen 1 maart 2010 en 1 november 2012; 
- m.b.t. No Cancer Foundation enkel de dossierstukken  tussen 24 mei 2010 en 1 november 

2012; 
te overleggen aan rechter mevr. A. Trekels van de Correctionele Rechtbank van Hasselt.  
 
Op dit door procureur des konings Ann Durwael gecreëerde valselijke dossier heeft rechter mevr. A. 
Trekels van de Correctionele Rechtbank onder parketnr.: HA60.L1.19356-09 uitgesproken: 

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

 tot zes maanden gevangenisstraf; 

 tot het betalen van 150,00 EURO aan het bijzonder fonds van slachtoffers; 

 tot het betalen van 8.676,16 EURO aan publieke vordering; 

 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 bijzonder fonds van slachtoffers; 

 tot het betalen van 8.722,16 EURO aan publieke vordering;  

 tot het betalen van 51,20 EURO van een geïndexeerde vergoeding van 51,20 EURO; 

 tot het verbeurd verklaren van de overtuigingsstukken ingeschreven onder de 
nummers 100356 en 111873; 

 tot het verbeurd verklaren van de vermogensvoordelen ten bedrage van 27.279,00 
EURO; 
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en houdt op “Burgerlijk Gebied” aan de burgerlijke belangen wat betreft de bewezen verklaarde 
tenlasteleggingen. Voor de inhoud van het gehele vonnis (zie productie 1). Wij verzoeken u kennis te 
nemen van de inhoud, die inhoud als herhaald en ingelast te beschouwen.  
 
Procureur des konings Ann Durwael heeft als zodanig gehandeld met de voorkennis en wetenschap 
dat  “Flaraxin” enkel stoffen bevat die in de natuur voorkomen, die ontstekingsremmend werken, in 
een aantal gevallen kanker genezen en een preventieve werking hebben, wat door prof. dr. Jan. 
TYTGAT, diensthoofd van het Laboratorium Toxicologie van de Universiteit te Leuven in zijn hieronder 
ingelaste verslag wordt bevestigd (zie productie 16).  
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Laboratorium voor Toxicologie                                   Katholieke Universiteit Leuven 
Campus Gasthuisberg: O&N2, PB922 
Herestraat 49,  
B-3000 Leuven  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Leuven, 19 augustus 2011 
Dossier nr: 10/021 
Not. Nr. : HA.60.L1.19356-09 
 

Ondergetekende, prof. dr. Jan. TYTGAT, diensthoofd van het Laboratorium Toxicologie van de Universiteit te 
Leuven verklaart te zijn aangesteld door dhr. D. Jordens, onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te 
Hasselt, op datum van 30 april 2011, zo nodig met de bijstand van de deskundigen waarvan hun bijstand hem 
gepast voorkomt, om in de zaak ten laste van VERBEEK Erik, verdacht van: 

 Inbreuken op de wetgeving inzake verdovende middelen en psychotrope stoffen in vereniging; 

 Inbreuken op de geneesmiddelenwetgeving, met name het in de handel brengen van en het reclame 
voeren voor een niet geregistreerd geneesmiddel Flaraxin.  

met als opdracht:  

 “over te gaan tot het deskundig onderzoek van de overtuigingsstukken neergelegd ter correctionele 
griffie te Hasselt onder nummer 11/1873, welke hem op 11/04/2011 door de Federale Gerechtelijke 
politie te Hasselt per drager ter beschikking werden gesteld, en meer in het bijzonder. 

 de chemische samenstelling te beschrijven van de in beslag genomen producten “Flaraxinum”, “Fito 
Max Pro” en “Phoenix”.  

 na te gaan of deze overtuigingsstukken substanties bevatten welke ressorteren onder de wetgeving 
inzake verdovende middelen en psychotrope stoffen, dan wel of deze overtuigingsstukken substanties 
bevatten welke als toxisch voor de mens dienen te worden beschouwd en/of welke een gevaar voor de 
volksgezondheid kunnen uitmaken.  

 na te gaan of deze overtuigingsstukken moleculen bevatten welke als in België erkend geneesmiddel 
gelden. 

 steriliteitstesten uit te voeren wat betreft de inspuitbare preparaten.  

 alle aan- en opmerkingen te maken die tot de waarheid kunnen leiden.  

 van zijn bevindingen een met redenen omkleed verslag op te stellen. 

 de door de wet voorgeschreven eedafleggingsformule aan te brengen onderaan het verslag, 
onmiddellijk voor de handtekening. 

 Vervolgens de hoger vermelde overtuigingsstukken terug te brengen of te laten brengen ter griffie van 
de rechtbank. 

Deskundig Verslag 

 
De hierna opgesomde overtuigingsstukken werden aan het Laboratorium Toxicologie (K.U. Leuven) overgemaakt 
door de Federale Gerechtelijk politie van Hasselt, op 11 april 2011 voor analyse.  
 
 
OS-nr. 11/1873  
 

 Post 1:  

o 1 gele doos met vermelding “STCCC Phoenix” uit Oekraïne aan Brank Banjac P. Bellefroidlaan 
16 te Hasselt inhoudende 20 doosjes met Russische tekst met o.a. de vermelding “Flaraxinum” 
met 8 flacons. 

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-februari-2014-vonnis-ha60-l1-19356-09-correctionele-rechtbank-hasselt-inzake-erik-verbeek-en-ncf.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-augustus-2011-verslag-flaxaxin-onderzoek-prof-jan-tytgat.pdf
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 Post 2: 

o 1 gele doos met identieke vermelding als post 1, inhoudende 4 doosjes van oranje kleur met 
Russische tekst met o.a. de vermelding “FITO MAX PRO” inhoudende 2 blisters met elk 5 
zetpillen: 

o 2 witgroene doosjes met Russische tekst met o.a. de vermelding “Phoenix Scientific&treatment 
Center for cancer curing” inhoudende 2 blisters met elk 5 zetpillen (in een doosje ontbreken 2 
zetpillen): 

o hiernaast is ook een doosje aanwezig met blauw bruinwitte kleur, eveneens met de vermelding 
“Phoenix Scientific&treatment Center for cancer curing” bevattende ook 2 blisters met 5 
zetpillen 

  

 Post 3:  

o 1 zwarte doos met onderverdelingen inhoudende 9 witte potjes met groen deksel met 
Russische tekst.  

o 3 doosjes van groen, geelrode kleur inhoudende telkens 1 wit potje met elk 40 tabletten.  
o 4 doosjes van lichtgroen en donkergroene kleur inhoudende witte potjes met 40 tabletten.  
o 2 flacons met vermelding “Flaraximum” 

 
Onderzoekstechnieken.  

 
Na grondig macroscopisch en microscopisch onderzoek werden de analyses uitgevoerd met chromatografische 
analysetechnieken  met name ultra performante hogedrukvloeistofchromatografie gekoppeld aan een ‘triple 
quadrupole’massaselectieve detector (UFLC/MS/MS Shimadzu-applied Biosystems) alsook dun 
laagchromatografie (TLC) gekoppeld aan specifieke kleurtechnieken,  hoge drukvloeistofchromatografie 
gekoppeld aan diode array spectrofotometrie (HPLC / DAD Merck-Hitachi) en gaschromatografie gekoppeld aan 
massa selectieve detectie (GC/ms; Agilent), voorafgegaan door fase extractie (SPE) Door de dienst 
laboratoriumgeneeskunde (UZ-Leuven) werden steriliteitstesten uitgevoerd op de flacons “Flaraxinum Phoenix 
(door ons intern aan hen overgemaakt). De resultaten daarvan zijn opgenomen in dit verslag. 
 

 
Resultaten en Besluiten  

 
Wij besluiten als volgt voor het onderzocht OS-nr. 11/1873  

 

 Post 1 

o 1 gele doos met vermelding “STCCC Phoenix” uit Oekraïne aan Brank Banjac P. Bellefroidlaan 
16 te Hasselt inhoudende 20 doosjes met Russische tekst met o.a. de vermelding “Flaraxinum” 
met 8 flacons. 
>> Het betreft hier flacons met vermelding “Flaraxin” die bedoeld zijn om de inhoud ervan te 

inspecteren.  
>> De inhoud is steriel.  
>> Het bestanddeel flaraxine werd niet aangetoond, d.w.z. er is geen wetenschappelijke 

evidentie om de aanwezigheid ervan te veronderstellen in deze flacons. We verduidelijken dat 
flaraxine een stof is met als chemische formule  C38  H40  IN3   O11   S1 , een massa van 873.14 
Dalton en een m/z verhouding van 873.14

1)
. Op het internet wordt “Flaraxin” aangeprezen als 

een “oplossing van plantaardige oorsprong met actieve componenten van plantaardige 
polyfenolen” 

2)
.De chemische structuur van “Flaraxin” toont inderdaad de aanwezigheid van een 

aantal fenolische functies. Er wordt via dit medium verder beweerd dat “Flaraxin” moet worden 
aanbevolen in een brede klinische toepassing als een cytostaticum (d.i. een antikanker 
geneesmiddel) dat effectief bewezen is in zijn werkzaamheid voor patiënten met kanker 
betreffende de volgende organen: hersenen melanoblastoma, borsten, klieren van de borsten, 
longen, maag, blaas, eierstokken, baarmoeder(hals), darmen en prostaat. De stof zou geen 
nadelig effect hebben op het centraal zenuwstelsel en evenmin de functie van belangrijke 
organen zoals de lever, nieren en het hart verstoren. Men beweert dat “Flaraxin” een hoge 
slaagkans heeft om de tumor in volledige remissie te brengen met preventieve en recidive (d.i. 
terugkomende) en metastatische (d.i. uitzaaiing) verspreiding. Verder wordt gesteld dat 
“Flaraxin” in therapeutische hoeveelheid niet giftig is en goed verdragen wordt door de 
patiënten

3)
. Drie behandelingskuren worden aangeboden waarbij een kuur bestaat uit: 

intraveneuze toediening 2 mg/kg lichaamsgewicht, eenmaal per dag, gedurende 8 dagen, 
gevolgd door een interval van 5 tot 7 dagen zonder toediening. We benadrukken dat de 
wetenschappelijke waarheid door ons niet kan worden bevestigd!  Immers, uitgebreide 
consultatie / zoektochten in betrouwbare wetenschappelijke databases en literatuur

4)
 geven 

geen informatie over “Flaraxin” en/of “Flaraxinum”. 
>> De aanwezigheid van polyfenolen werd aangetoond, zijnde een mengsel van stoffen 

vergelijkbaar met de polyfenolen die werden aangetroffen in de capsule en pillen (cf. post 3). 
We verduidelijken dat polyfenolen een groep van stoffen zijn die voorkomen in planten. Ze 
worden scheikundig gezien onderverdeeld in enerzijds tannines en anderzijds fenylpropanoïde 
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(zoals de lignines en flavonoiden). Belangrijke bronnen van polyfenolen zijn: vruchten zoals 
bessen, wijn, olijfolie, cacao en diverse groenten. Algemeen wordt aangenomen dat de invloed 
op de gezondheid erin bestaat dat polyfenolen ontstekingsremmend werken, mogelijk ook een 
antikanker effect bezitten en een protectief effect uitoefenen tegen zogenaamde vrije radicalen 
(die kunnen ontstaan bij diverse lichaams- en oxidatieprocessen in het lichaam van de mens). 
>> Geen stoffen die ressorteren onder de wetgeving inzake verdovende middelen en/of 

psychotrope stoffen werden aangetoond.       
 

 Post 2  

o 1 gele doos met identieke vermelding als post 1, inhoudende 4 doosjes van oranje kleur met 
Russische tekst met o.a. de vermelding “FITO MAX PRO” inhoudende 2 blisters met elk 5 
zetpillen: 
>> Het betreft hier (vaginale) zetpillen met een oranje kleurig uitzicht en vermelding op de 

blister “FITO MAX PRO”. 
>> De aanwezigheid van een mengsel van polyfenolen werd aangetoond, 
>> Het bestanddeel flaraxine werd aangetoond (op basis van massa).  
>> Geen stoffen die ressorteren onder de wetgeving inzake verdovende middelen en/of 

psychotrope stoffen werden aangetoond.  
o 2 witgroene doosjes met Russische tekst met o.a. de vermelding “Phoenix Scientific&treatment 

Center for cancer curing” inhoudende 2 blisters met elk 5 zetpillen (in een doosje ontbreken 2 
zetpillen): 
>> Het betreft hier (vaginale) zetpillen met een geelachtige oranjekleurig uitzicht en vermelding 

op de blister “FLARAXIN” .  
>> De aanwezigheid van een mengsel van polyfenolen werd aangetoond, 
>> Het bestanddeel flaraxine werd aangetoond (op basis van massa).  
>> Geen stoffen die ressorteren onder de wetgeving inzake verdovende middelen en/of 

psychotrope stoffen werden aangetoond.  
o hiernaast is ook een doosje aanwezig met blauw witbruine kleur, eveneens met de vermelding 

“Phoenix Scientific&treatment Center for cancer curing” bevattende ook 2 blisters met 5 
zetpillen 
>> Het betreft hier (vaginale) zetpillen met een geelachtig oranjekleurig uitzicht en vermelding 

op de blister “FLARAXIN”.   
>> De aanwezigheid van een mengsel van polyfenolen werd aangetoond.   
>> Het bestanddeel flaraxine werd aangetoond (op basis van massa).  
>> Geen stoffen die ressorteren onder de wetgeving inzake verdovende middelen en/of 

psychotrope stoffen werden aangetoond.  
 

 Post 3  

o 1 zwarte doos met onderverdelingen inhoudende 9 witte potjes met groen deksel met 
Russische tekst.  
>> Het betreft capsules (gelules/ met gele (voor de ene helft) en groene (voor de andere helft) 

kleur en vermelding op de blister “Flaraxin”.  
>> De aanwezigheid van een mengsel van polyfenolen werd aangetoond. We noteren hierbij 

dat een gedeeltelijke overeenkomst werd gevonden met haverextract (ook bekend onder de 
Latijnse naam: Avena Herba).  
>> Het bestanddeel flaraxine werd niet aangetoond.  
>> Geen stoffen die ressorteren onder de wetgeving inzake verdovende middelen en/of 

psychotrope stoffen werden aangetoond.  
o 3 doosjes van groen, geelrode kleur inhoudende telkens 1 wit potje met elk 40 tabletten.  

>> Het betreft hier tabletten (comprimés) met een eerder ruw groenachtig uitzicht en 

vermelding “TABLET MET EXTRACT HERBA AVENAE”.   
>> De aanwezigheid van een mengsel van polyfenolen werd aangetoond. Ook hier werd een 

gedeeltelijke overeenkomst gevonden met haverextract.   
>> Het bestanddeel flaraxine werd niet aangetoond.  
>> Geen stoffen die ressorteren onder de wetgeving inzake verdovende middelen en/of 

psychotrope stoffen werden aangetoond.  
o 4 doosjes van lichtgroen en donkergroene kleur inhoudende witte potjes met 40 tabletten.  

>> Het betreft hier eerder ruwe bruinachtige tabletten (comprimés) met vermelding op de potjes 

“FITO MAX PRO”.   
>> De aanwezigheid van een mengsel van polyfenolen werd aangetoond.    
>> Het bestanddeel flaraxine werd niet aangetoond.  
>> Geen stoffen die ressorteren onder de wetgeving inzake verdovende middelen en/of 

psychotrope stoffen werden aangetoond.  
 

o 2 flacons met vermelding “Flaraximum”    
>> Het betreft hier flacons met vermelding “F/W-Rax”, die bedoeld zijn om de inhoud ervan te 

injecteren.  
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>> De inhoud is steriel.  
>> Het bestanddeel flaraxine werd niet aangetoond.  
>> De aanwezigheid van een mengsel van polyfenolen werd aangetoond.    
>> Geen stoffen die ressorteren onder de wetgeving inzake verdovende middelen en/of 

psychotrope stoffen werden aangetoond.  
 
De vraag of de overtuigingsstukken substanties bevatten die toxisch zijn voor de mens en/of een gevaar voor de 
volksgezondheid kunnen uitmaken, dienen we op basis van onze analyseresultaten negatief te beantwoorden.  
 
Immers, de flacons zijn steriel gebleken en alle andere preparaten (voor peroraal gebruik) bevatten (hoogstens 
een mengeling) van polyfenolen, zijnde moleculen die ook vaak voorkomen in de voeding en als toxicologisch 
ongevaarlijk kunnen beschouwd worden.  
 
De vraag of de overtuigingsstukken substanties bevatten die in België als erkend geneesmiddel gelden, dienen 
we op basis van onze analyseresultaten eveneens negatief te beantwoorden. 
 
Ik zweer mijn opdracht in eer en geweten nauw gezet en eerlijk vervuld te hebben  
 
Prof. Dr. Jan Tijtgat. 
 

1)
. Deze eigenschappen werden door ons gebruikt in de UFLC/MS/MS analyses. We benadrukken dar we geen 

zuivere standaard flaraxine konden bekomen (wegens niet beschikbaar als ‘reference material’) werd de 
parameter ‘massa’ gehanteerd (en niet retentietijd) om te besluiten tot de aantoonbaarheid of niet-
aantoonbaarheid van deze stof.  
2)

. Url: https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/stcc-phoenix- 
 
  

3)
. Over welk aantal patiënten het hier gaat en over welk flaraxin klinische studie, wordt evenwel niet vermeld.  

4)
.  Pnl Med, de belangrijkste database van wetenschappelijke publicaties (US National Library of Medicine, NIH, 

USA), vermeldt niets over ‘flaraxin’ of ‘flaraxinum’.  
Zie http:www.nebi.nlm.nib.gov/pubmed. 

 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Met het op deze wijze vervalsen van het dossier maakt procureur des konings Ann Durwael van 
Hasselt zich schuldig aan een nog grotere sluipmoordende chemische genocide op 7 miljard 
wereldbewoners, omdat zij daarmee het natuurproduct “flaraxin”, wat geen geneesmiddel is, maar 
vanuit de natuur genezende werking heeft tegen kanker uit de handel heeft genomen. Daardoor zullen 
er wereldwijd nog miljoenen mensen meer onnodig sterven aan kanker.  Dit alles in strijd met de 
Belgische grondwet en haar afgelegde eed.  
 
Dit betekent dat DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste 
Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, verantwoordelijk en aansprakelijk is 
voor deze vanuit de federale politie en politiezone HAZODI gepleegde grensoverschrijdende 
drugsmisdaad en sluipmoordende chemische genocide op 7 miljard wereldbewoners vanuit België in 
strijd met de Belgische Grondwet. Dit des te meer dit alles het gevolg is van het feit dat Erik Verbeek 
vanaf 11 december 2009 tot op heden gelijktijdig op drie plaatsen woont, te weten: 

- volgens het Belgische Rijksregister op het adres Seovacki Put 43, 34550 Pakrac in Kroatië;  
- volgens de gegevens in de computer van de politiezone HAZODI te Hasselt op het adres 

Torenplein 1, bus 6, 3500 te Hasselt in België; 
- volgens de gegevens in de computer van de federale politie te Hasselt op het adres Paul 

Bellefroidlaan 16, 3500 te Hasselt in België; 
 
DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en 
Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen is verantwoordelijk voor het Belgische 
Rijksregister en dat dit Belgische Rijksregister wordt overgenomen in de computers van de politiezone 
HAZODI te Hasselt en van de federale politie te Hasselt.  
 
DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en 
Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen is dan ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor 
alle schade die het vanaf 11 december 2009 tot op heden heeft aangericht bij Erik Verbeek (zijn 
gezin en ouders), bij No Cancer Foundation vzw, bij Ad van Rooij en bij het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. Dit omdat al die schade het gevolg is van het niet overnemen van het Belgische 
Rijksregister in de computers van de politiezone HAZODI te Hasselt en van de federale politie te 
Hasselt.  
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Ondergetekende rechtspersonen richten aan DE BELGISCHE STAAT vertegenwoordigd Belgisch 
Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet dan ook 
het nadrukkelijke verzoek om vóór uiterlijk 29 maart 2014 het volgende te hebben beslist: 
 

I. dat de gegevens van Erik Verbeek in het Belgische Rijksregister één op één moeten zijn 
overgenomen in de computers van de politiezone HAZODI te Hasselt en van de federale 
politie te Hasselt.  
 

II. dat alsnog uitvoering wordt gegeven aan het testament van koning Leopold III, wat inhoudt 
dat DE BELGISCHE STAAT vertegenwoordigd door Vice-Eerste Minister en Minister van 
Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet, opdracht geeft aan het Belgisch 
Grondwettelijk Hof dat alle na de Tweede Wereldoorlog gesloten verdragen, waaronder het 
Benelux-verdrag en de Europese verdragen, alsnog moeten worden getoetst aan de 
Belgische Grondwet. 
  

III. dat alle bij Erik Verbeek (zijn gezin en ouders), bij No Cancer Foundation vzw, bij Ad van 
Rooij en bij het Ecologisch Kennis Centrum B.V. aangerichte schade vanaf vanaf 11 
december 2009 tot op heden door DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door Vice-
Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet, zullen 
worden vergoed.  

 
In afwachting van de beslissing van de DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door Joëlle 
Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, aan: 

- Erik Verbeek op zijn hoofdverblijfplaats Kroatië, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac   
- Ad van Rooij op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven 

 vóór uiterlijk 29 maart 2014 verblijven wij; 
 

 
 
 
 
 

Erik Verbeek                                                               No Cancer Foundation vzw 
Seovacki Put 43,                                                         Voor deze  
34550 Pakrac, Kroatië                                                Erik Verbeek, penningmeester 
  

 
 
 
 

Ad van Rooij                           Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
Hazendansweg 36A,           Voor deze  
3520 Zonhoven                                                      Ad van Rooij, zaakvoeder 
 
PRODUCTIEOVERZICHT 
     

1. (Productie 1) Het door rechter mevr. A. Trekels van de Correctionele Rechtbank van Hasselt 
op 27 februari 2014 uitgesproken vonnis parketnr.: HA60.L1.19356-09 (9 blz.); 

2. (Productie 2) Het op 11 november 2009 door rechercheur Laurens Luykx  (HAZODI) 
opgemaakte proces-verbaal PV: HA60.L1.19356-09 (2 blz.);  

3. (Productie 3) Brief d.d. 16/09/2013 van korpschef Philip Pirard (HAZODI) aan Verbeek Erik, 
Torenplein 1, 6, 3500 te Hasselt (1 blz.); 

4. (Productie 4) Getuigschrift van woonst met historiek adressen d.d. 23/08/2013 opgesteld 
door gemachtigd ambtenaar Francis Bielen van de gemeente Hasselt (4 blz.); 

5. (Productie 5) Het op 21 mei 2011 door I. MENNES (voorzitter), T. VANDEWALLE 
(raadsheer), A. VAN RAEMDONCK (plv. raadsheer)  en E. MOORGAT (griffier) uitgesproken 
arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen inzake 2011/FR/162 – 11/PGA/993 – 
11/KC21/150 – Art.61 quarter SV (5 blz.); 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-februari-2014-vonnis-ha60-l1-19356-09-correctionele-rechtbank-hasselt-inzake-erik-verbeek-en-ncf.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-december-2009-zwendel-verdovende-middelen-pv-nr-ha-60-l1-019356-2009-laurens-luyks-hazodi.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-september-2013-brief-van-korpschef-philip-pirard-aan-verbeek-erik.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-augustus-2013-getuigschrift-van-woonst-met-historiek-van-verbeek-erik-gemeente-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-mei-2011-arrest-hof-van-beroep-antwerpen-art-61-quater-wsv.pdf
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6. (Productie 6) Brief d.d. 3 februari 2014, met bijbehorende producties A t/m I, van Ad van 
Rooij aan Vlaams minister Ingrid Lieten (65 blz.);  

7. (Productie 7) Ontvangstbewijs van de op 27 februari 2014 aan hoofdredacteur Ivo Van Den 
Kerkhoven van het Belang van Limburg afgegeven brief d.d. 3 februari 2014, met 
bijbehorende producties A t/m I, van Ad van Rooij aan Vlaams minister Ingrid Lieten (1 blz.); 

8. (Productie 8) het artikel “staan de media onder sp.a-censuur? / Bij Belang van Limburg kan je 
spreken van onvervalste medeplichtigheid” van 01/10/2013 in P-magazine (4 blz.); 

9. (Productie 9) Het deskundigenrapport d.d. 25 januari 2014 over het plegen van 
“Sluipmoordende chemische genocide” vanuit Nederland, België en Luxemburg op 502.000 
Europeanen en 7.000.000.000 wereldbewoners” van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. aan 
No Cancer Foundation vzw (5 blz.); 

10. (Productie 10) Uittreksel van bewoning van de woning Torenplein 1 bus 6 van gemachtigd 
ambtenaar F. Bielen van de gemeente Hasselt (1 blz.); 

11. (Productie 11) De door gerechtelijk commissaris  GROSEMANS ROGER bij akte op 14 
december 2009 opgenomen navolgende PV N

o
 009165/2009 (3 blz.); 

12.  (Productie 12) De door Luc Kelleners (Fgp. Hasselt) bij akte op 25 februari 2010 
opgemaakte navolgende PV N

o
 001532/2010 te laten opstellen (6 blz.); 

13. (Productie 13) Het op 7 oktober 2013 door gerechtelijk commissaris Luc Schreurs (Fgp-
Hasselt) afgenomen verhoor van Erik Verbeek onder notitie: HA.52.F1.006310/2013 in 
opdracht van procureur des koning Ann Durwael naar aanleiding van een klacht van 
gerechtsdeurwaarder Jan Beelen (2 blz.); 

14. (Productie 14) De door Erik Verbeek bij aangetekende brief d.d. 26 januari 2014 ( kenmerk: 
EV/260114/BEELEN) bij Syndicus-Voorzitter Leo Daenen, Raad van de Arrondissementskamer 
Sasstraat 2, 3500 Hasselt, ingediende klacht tegen gerechtsdeurwaarder Jan Beelen, met 
bijbehorende producties A t/m D (39 blz.); 

15. (Productie 15) Pro Justitia vordering d.d. 26 februari 2010 (ref: HA.60.L1.019356.09) van 
procureur des konings Ann Durwael van Hasselt (1 blz.); 

16. (Productie 16) Het verslag d.d. 19 augustus 2011 (dossiernr: 10/021 en Not. nr.: 
HA.60.L1.019356.09) van prof. dr. Jan. TYTGAT, diensthoofd van het Laboratorium 
Toxicologie van de Universiteit te Leuven (8 blz.); 
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