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Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.  
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,  
3520 te Zonhoven (België)  
 
 
 
 
 
 
 

 
Afgegeven met ontvangstbevestiging  
Burgemeester en Schepenen van Hasselt, zijnde: 

- Burgemeester Hilde Claes (sp.a); 
- Schepen Karolien Mondelaers (CD&V); 
- Schepen Brigitte Smets (sp.a);  
- Schepen Tom Vandeput (CD&V);  
- Schepen Rob Beenders (sp.a); 
- Schepen Gerald Corthouts (CD&V); 
- Schepen Valerie Del Re (sp.a); 
- Schepen Michel Froidmont (sp.a); 
- Schepen Joost Venken (Groen); 
- Schepen Nadja Vananroye (CD&V); 
- Gemeentesecretaris Jean-Paul Houben; 

Groenplein 1, 3500 Hasselt (België)  

Zonhoven: 23 juli 2014  
Ons kenmerk: AvR/230714/VZ-HASSELT 
 

Verzoekschrift tot het nemen van een besluit waarin wordt beslist:  
1. dat de hoofdverblijfplaats gegevens van Verbeek Erik (cliënt) in de computers van de 

lokale politie Hasselt, politiezone HAZODI en de Federale Politie GDA Hasselt in 
overeenstemming worden gebracht met de correcte gegevens uit het bevolkingsregister van 
de gemeente Hasselt en het Belgische Rijksregister; 

2. dat alle schade (financieel, materieel en immaterieel) die is aangericht bij:  

 Verbeek Erik, wonende in Kroatië, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac; 

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

 No Cancer Foundation vwz, gevestigd in België, Paul Bellefroidlaan16, 3500 
te Hasselt;  

 VERIMMOBAN NV, gevestigd in België, Dikke Linde 10, 3640 Ophoven;     
vanaf 1 oktober 2009 tot op heden (23 juli 2014) zal worden vergoed door de gemeente 
Hasselt als publiekrechtelijke rechtspersoon.     

Bevat (18 blz.) met een 23-tal stukken (91 blz.), totaal: 109 blz. 

 
 
Geachte burgemeester Hilde Claes, de schepenen Karolien Mondelaers, Brigitte Smets, Tom 
Vandeput, Rob Beenders, Gerald Corthouts, Valerie Del Re, Michel Froidmont, Joost Venken, Nadja 
Vananroye en gemeentesecretaris Jean-Paul Houben (zie foto’s hieronder),    

 

         
 
 
 
 
 
 
 

Hierbij verzoekt het Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD 
te Sint-Oedenrode (NL), namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende 
op zijn domicilie adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België) als gemachtigde van:  

- Verbeek Erik, wonende in Kroatië, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac;  
om met inachtneming van de hieronder genoemde feiten vóór uiterlijk 16 augustus 2014 het besluit 
te hebben genomen, waarin wordt beslist:  

http://www.hasselt.be/nl/content/345/burgemeester-hilde-claes.html
http://www.hasselt.be/nl/content/347/schepen-karolien-mondelaers.html
http://www.hasselt.be/nl/content/337/schepen-brigitte-smets.html
http://www.hasselt.be/nl/content/344/schepen-tom-vandeput.html
http://www.hasselt.be/nl/content/331/schepen-rob-beenders.html
http://www.hasselt.be/nl/content/349/schepen-gerald-corthouts.html
http://www.hasselt.be/nl/content/332/schepen-valerie-del-re.html
http://www.hasselt.be/nl/content/8447/schepen-michel-froidmont.html
http://www.hasselt.be/nl/content/346/schepen-joost-venken.html
http://www.hasselt.be/nl/content/348/schepen-nadja-vananroye.html
http://www.hasselt.be/nl/organisation/85/kabinet-gemeentesecretaris.html
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1. dat de hoofdverblijfplaats gegevens van Verbeek Erik (cliënt) in de computers van de lokale 
politie Hasselt, politiezone HAZODI en de Federale Politie GDA Hasselt in overeenstemming 
worden gebracht met de correcte gegevens uit het bevolkingsregister van de gemeente 
Hasselt en het Belgische Rijksregister; 

2. dat alle schade (financieel, materieel en immaterieel) die is aangericht bij:  

 Verbeek Erik, wonende in Kroatië, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac; 

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

 No Cancer Foundation vwz, gevestigd in België, Paul Bellefroidlaan16, 3500 
te Hasselt;  

 VERIMMOBAN NV, gevestigd in België, Dikke Linde 10, 3640 Ophoven;     
vanaf 1 oktober 2009 tot op heden (23 juli 2014) zal worden vergoed door de gemeente 
Hasselt als publiekrechtelijke rechtspersoon. Dit omdat al die schade het gevolg is van een 
door Luykx Laurens, Rechercheur OGP/HPK, van de dienst recherche, behorende tot PZ 
HAZODI op 11/12/2009 valselijk opgemaakte proces-verbaal PV. HA.60.L1.019356/2009 
onder verantwoordelijkheid van de HAZODI-Politieraad onder voorzitterschap van 
burgemeester Hilde Claes van Hasselt en de Hasseltse gemeenteraadsleden Carlo Gysens 
(voorz.), Brigitta Grosemans, Christa Tuch, Laurence Libert, Koen Beulen, Michiel Liefsoens, 
Marijke Jordens, Kevin Schouterden, Derya Erdogan, Steven Vandeput, Guido Fissette, Bert 
Lambrechts, Lut Creemers en Eric Jorissen.  

 
De feiten die aan dit verzoekschrift tot het nemen van een besluit ten grondslag liggen zijn:  
 

11 december 2009: Het in opdracht van korpschef Michel Beckers van politiezone HAZODI door 

Laurens Luykx, rechercheur OGP/HPK, van de dienst recherche, behorende tot PZ HAZODI op 

11/12/2009 valselijk opgemaakte proces-verbaal PV. HA.60.L1.019356/2009. In dit op 11 december 

2009 opgemaakte proces-verbaal heeft rechercheur Laurens Luykx in opdracht van korpschef Michel 

Beckers letterlijk het volgende geschreven (zie stuk 1): 
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.  

 
In dit valselijk opgemaakte proces-verbaal PV. HA.60.L1.019356/2009 heeft Laurens Luykx onder 
verantwoordelijkheid van de HAZODI-politieraad onder voorzitterschap van Hilde Claes (sp.a) bewust 
valsheid in geschrift gepleegd door daarin op te nemen dat Verbeek Erik op 11 december 2011 staat 
ingeschreven op het adres Torenplein 1 bus 6, 3500 te Hasselt. Dit met de voorkennis en 
wetenschap: 

- dat Verbeek Erik (cliënt) vanaf 17 oktober 2005 is afgeschreven naar het buitenland/Kroatië 
en vanaf 31 oktober 2006 is ingeschreven op zijn hoofdverblijfplaats Seovacki Put 43, 34550 
Pakrac in Kroatië. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd het Getuigschrift van woonst 
met historiek adressen d.d. 23/08/2013 opgesteld door gemachtigd ambtenaar Francis Bielen 
van de gemeente Hasselt (zie stuk 2); 

- dat de woning op het adres Torenplein 1 bus 6, 3500 te Hasselt vanaf 27/08/2009 tot 25/01/10 
onbewoond was. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd de op 20 september 2013 
van de gemeente Hasselt verkregen akte van bewoning (zie stuk 3);  

 
In dit valselijk opgemaakte proces-verbaal PV. HA.60.L1.019356/2009 heeft Laurens Luykx 
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: 
 
Daarin staat verder geschreven: Verbeek Erik ingeschreven te 3500 Hasselt, Torenplein 1, bus 006 
(wijze van identificatie: afgeleid uit onderzoek door politie-gevalideerd): 
 
 
 

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/23-augustus-2013-getuigschrift-van-woonst-met-historiek-van-verbeek-erik-gemeente-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-maart-2014-uittreksel-bewoning-torenplein-1-bus-6-hasselt.pdf
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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, van waaruit volgens rechercheur Laurens Luykx, 
politiezone HAZODI vanaf 01/09/2009 zwendel in verdovende middelen plaatsvindt?  

- Waarom is Mathieu Verbeek (de vader van Erik Verbeek) als bestuurder van VERIMMOBAN 
NV nooit verhoord als eigenaar van de woning op het adres Paul Bellefroidlaan nr: 16, 3500 te 
Hasselt, van waaruit volgens rechercheur Laurens Luykx, politiezone HAZODI vanaf 
01/09/2009 zwendel in verdovende middelen plaatsvindt?  

 
Op grond van bovengenoemde feiten kunnen wij niet anders concluderen dat rechercheur Laurens 
Luykx zijn proces-verbaal PV. HA.60.L1.019356/2009 bewust valselijk heeft opgemaakt om daarmee 
dubbel crimineel te kunnen handelen jegens Erik Verbeek, zijn echtgenote Branka Banjac, zijn gezin 
en zijn vader Mathieu Verbeek met als volgende doel: 

- een wereldwijd georganiseerd drugsgebeuren te kunnen (laten) runnen onder leiding van Erik 
Verbeek, zonder dat hij daar ook maar iets mee te maken heeft. Het op deze wijze misbruiken 
van zijn naam op het adres van een tijdelijk onbewoonde woning waarin hij vanaf 17 oktober 
2005 niet meer woont om daarmee cliënt als hoofd van een internationale drugorganisatie in 
de gevangenis te krijgen is zeer ernstig te noemen. Dit des te meer dit alles op kosten van de 
van de Hasseltse gemeenschap is gebeurd onder verantwoordelijkheid van de HAZODI-
Politieraad onder voorzitterschap van burgemeester Hilde Claes van Hasselt waarin thans de 
Hasseltse gemeenteraadsleden Carlo Gysens (voorz.), Brigitta Grosemans, Christa Tuch, 
Laurence Libert, Koen Beulen, Michiel Liefsoens, Marijke Jordens, Kevin Schouterden, Derya 
Erdogan, Steven Vandeput, Guido Fissette, Bert Lambrechts, Lut Creemers en Eric Jorissen 
zitting hebben.    

 
14 december 2009: ter ondersteuning van deze door rechercheur Laurens Luykx (pz Hazodi) valselijk 
opgemaakte proces-verbaal PV. HA.60.L1.019356/2009 heeft Roger Grosemans, gerechtelijk 
commissaris, Officier van de Federale Gerechtelijke Politie van Hasselt een valselijk navolgend 
proces-verbaal P.V. 009165/2009 opgemaakt waarin staat geschreven dat Verbeek Erik vanuit zijn 
hoofdverblijfplaats aan de Paul Bellefroidlaan 16, 3500 te Hasselt tussen 01/10/2009 en 11/12/2009 
verdovende middelen verkoopt en te koop aanbiedt zonder machtiging. Het betreft volgens Roger 
Grosemans een riante villa in eigendom van de firma Verimmoban, Brugstraat 6 te Bocholt, waarvan 
Mathieu Verbeek (de vader van Erik) afgevaardigd bestuurder is (zie stuk 4). Gerechtelijk 
commissaris Roger Grosemans heeft dit navolgende proces-verbaal bewust vals opgemaakt met de 
voorkennis en wetenschap: 

- dat door Laurens Luykx, rechercheur OGP/HPK, drie dagen eerder op 11 december 2009, de 
oorspronkelijke valselijke PV. HA.60.L1.019356/2009 is opgemaakt, waarin staat geschreven 
dat Erik Verbeek staat ingeschreven op het adres Torenplein 1 bus 6, 3500 te Hasselt; 

Hiermee is de onderlinge samenspannende misdaad tussen Laurens Luykx van de politiezone 

HAZODI en Roger Grosemans van de Federale politie te Hasselt feitelijk bewezen. Dit alles 

veroorzaakt onder verantwoordelijkheid van de HAZODI-Politieraad onder voorzitterschap van 

burgemeester Hilde Claes van Hasselt waarin thans de Hasseltse gemeenteraadsleden Carlo Gysens 

(voorz.), Brigitta Grosemans, Christa Tuch, Laurence Libert, Koen Beulen, Michiel Liefsoens, Marijke 

Jordens, Kevin Schouterden, Derya Erdogan, Steven Vandeput, Guido Fissette, Bert Lambrechts, Lut 

Creemers en Eric Jorissen zitting hebben.  

 

25 februari 2010: ter ondersteuning van deze door rechercheur Laurens Luykx (pz Hazodi) valselijk 

opgemaakt proces-verbaal PV. HA.60.L1.019356/2009 heeft Luc Kelleners, rechercheur,  

Officier van de Federale Gerechtelijke Politie van Hasselt een valselijk navolgend proces-verbaal  

P.V. 001532/2010 opgemaakt waarin staat geschreven dat Verbeek Erik vanuit zijn hoofdverblijfplaats 

aan de Paul Bellefroidlaan 16, 3500 te Hasselt tussen 01/10/2009 en 11/12/2009 verdovende 

middelen verkoopt en te koop aanbiedt zonder machtiging. Met het opstellen van dit navolgende 

proces-verbaal heeft hij zich laten bijstaan door Laurens Luykx Pz Hazodi (zie stuk 5). Rechercheur 

Luc Kelleners Fdp-Hasselt heeft dit proces-verbaal samen met Laurens Luykx PZ Hazodi bewust vals 

opgemaakt met de voorkennis en wetenschap: 
- dat door Laurens Luykx, rechercheur OGP/HPK, 2,5 maand eerder op 11 december 2009, de 

oorspronkelijke valselijke PV. HA.60.L1.019356/2009 is opgemaakt, waarin staat geschreven 
dat Erik Verbeek staat ingeschreven op het adres Torenplein 1 bus 6, 3500 te Hasselt; 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-december-2009-proces-verbaal-roger-grosemans-fgp-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-februari-2010-proces-verbaal-luc-kelleners-fgp-hasselt.pdf


4 
© 

 

In dit navolgende proces-verbaal hebben Luc Kelleners in samenspanning met Laurens Luykx weten 

te bewerkstelligen dat in voorkomend geval de verantwoordelijkheid van de ten uitvoerlegging van de 

in deze navolgend proces-verbaal opgelegde maatregelen zal berusten bij de volgende officier van 

gerechtelijke politie:  

 Kelleners Luc (Fgp. Hasselt) 

 Luykx Laurens (Hazodi) 
 
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)  
 
Daarmee hebben Luc Kelleners en Laurens Luykx maar liefst 12 politiebeambten in deze grote 
grensoverschrijdende criminele organisatie getrokken, te weten: 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) en G. Snellings (Fgp Hasselt).  
 
26 februari 2010: Op basis van deze (en nog veel meer) valselijk opgemaakte proces-verbalen 
(akten) van rechercheur Laurens Luykx (Hazodi), gerechtelijk commissaris Roger Grosemans (Fgp. 
Hasselt) en Kelleners Luc (Fgp. Hasselt) en andere betrokken politiebeambten heeft de procureur des 
konings Ann Durwael van Hasselt, buiten de Kroatische autoriteiten om, waar Erik Verbeek zijn 
hoofdverblijfplaats heeft, op 26 februari 2010 het volgende gevorderd (zie stuk 6). 
 

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 procureur 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.  

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-februari-2010-pro-justitia-vordering-procureur-ann-durwael.pdf
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Hasselt, 26 februari 2010 
De procureur des konings, 
Ann Durwael  

  
Op grond van bovengenoemde opgemaakte valselijke proces-verbalen heeft substituut procureur des 
konings Ann Durwael van Hasselt cliënt Erik Verbeek ten laste gelegd dat hij aan het hoofd staat van 
een grote wereldwijd vertakte criminele organisatie die handelt in verdovende middelen en 
psychotrope stoffen met de voorkennis en wetenschap dat Erik Verbeek daar niets mee te maken 
heeft. Dit alles heeft kunnen gebeuren (buiten de verantwoordelijke minister van Justitie van Kroatië 
om) als gevolg van een door Laurens Luykx op 11/12/2009 valselijk opgemaakte proces-verbaal PV. 
HA.60.L1.019356/2009, waardoor vanaf die tijd in de computer van de politiezone HAZODI, onder 
verantwoordelijkheid van eerst korpschef Michel Beckers en daarna Philip Pirard, staat opgenomen 
dat Verbeek Erik staat ingeschreven op het adres Torenplein 1 bus 6, 3500 te Hasselt.  
Deze valse inschrijving heeft het politiecollege van de politiezone HAZODI onder voorzitterschap van 
burgemeester Hilde Claes van Hasselt vanaf 11/12/2009 tot op heden bewust in stand gehouden om 
jegens Verbeek Erik, Banjac Branka, zijn kinderen, zijn vader, No Cancer Foundation vzw en 
Verimmoban NV vanaf 1 oktober 2009 zware geld en eigendom afnemende misdrijven te kunnen 
plegen, welke tot op de dag van vandaag blijven voortduren. Dit alles om (buiten de verantwoordelijke 
minister van Justitie van Kroatië om) Erik Verbeek als leidinggevende van een wereldwijd operende 
drugsorganisatie veroordeeld te krijgen, waardoor de echte leider vrijuit gaat.  
 
19 maart 2010: Nadat rechercheur Laurens Luykx (Fgp. Hasselt) met zijn valselijk opgemaakte 
proces-verbaal PV. HA.60.L1.019356/2009 cliënt Erik Verbeek vanaf 11 december 2009 in de 
computer van de HAZODI politie heeft laten zetten dat hij staat ingeschreven op het adres Torenplein 
1, bus 6 te Hasselt, met de wetenschap dat hij vanaf 17 oktober 2005 in Kroatië woont, kreeg hij op 
zijn hoofdverblijfplaats Seovacki Put 43, 34550 Pakrac in Kroatië van federaal secretaris Tony Coonen 
van De Voorzorg te Hasselt de valselijk opgemaakte aangetekende brief d.d. 19 maart 2010 met daarin 
letterlijk de volgende tekst (zie stuk 7):  
 

U diende op 07.02.2001 een ongevalsaangifte in met begindatum 27.11.2000 
 
Ook in de periode 04.09.2000 t/m 31.12.2000 was u onrechtmatig onderworpen. In dit tijdvak 
ging het om uw tewerkstelling bij MITF bvba.  
 
Dit betekent dat wij met onmiddellijke ingang (01.03.2010) de betaling van 
invaliditeitsuitkering dienen stop te zetten.  
 
Met de meeste achting 
Tony Coonen 
Federaal Secretaris 

 
Vanaf dat moment heeft Erik Verbeek, als gevolg van bovengenoemd samenspannend handelen tussen 
Tony Coonen (de partner van Hilde Claes) en Laurens Luykx vanaf 1 maart 2010 (al ruim 4 jaar lang) 
geen enkele inkomsten meer, waarover de Kroatische autoriteiten (vanwege zijn valse inschrijving op 
Torenplein 1 bus 6, 3500 te Hasselt) nooit in kennis zijn gesteld. Dit betekent dat in de berichtgeving aan 
de Kroatische autoriteiten de uitbetalingen van zijn invaliditeitsuitkering na 1 maart 2010 gewoon is 
doorgegaan, maar dat een andere persoon of instantie daarvan heeft geprofiteerd.  
 
7 april 2011: Als gevolg van bovengenoemde door rechercheur Laurens Luykx (Fgp. Hasselt) valselijk 
opgemaakte proces-verbaal PV. HA.60.L1.019356/2009 viel op 7 april 2011 gerechtelijk commissaris, 
Officier van Gerechtelijke Politie OP DE LOCHT JOSEPH (fgp Hasselt) in opdracht van substituut 
procureur des konings Ann Durwael de woning binnen van Banjac Branka (huurder) die in eigendom 
is van Verimmoban NV, met als bestuurder Mathieu Verbeek (de vader van Erik Verbeek). Niet Banjac 
Branka (als huurder van de woning) en ook niet Mathieu Verbeek (als eigenaar van de woning) zijn 
door gerechtelijk commissaris OP DE LOCHT JOSEPH gehoord, maar enkel Verbeek Erik die op dat 
moment in die woning was (waarin hij nooit heeft gewoond) is verhoord. Betreffend navolgend proces-
verbaal PV 002702/2011 van 7 april 2011 van gerechtelijk commissaris OP DE LOCHT JOSEPH vindt 
u bijgevoegd (zie stuk 8). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als 
herhaald en ingelast te beschouwen.  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-maart-2010-brief-van-tony-coonen-van-de-voorzorg-aan-erik-verbeek.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verhoor-erik-verbeek-7-april-2011.pdf
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Met die inhoud is feitelijk komen vast te staan dat gerechtelijk commissaris OP DE LOCHT JOSEPH 
als gevolg van de door rechercheur Laurens Luykx (Fgp. Hasselt) valselijk opgemaakte proces-
verbaal PV. HA.60.L1.019356/2009 veel eigendommen heeft gestolen uit de woning van Banjac 
Branka (huurder), waarvan Verimmoban NV (met bestuurder Mathieu Verbeek) de eigenaar is, zonder 
dat Banjac Branka (huurder) en Mathieu Verbeek (eigenaar) daarover zijn gehoord. Het gevolg 
daarvan is dat Banjac Branka (huurder) en Mathieu Verbeek (eigenaar) tegen deze uit hun woning 
gestolen eigendommen, - waaronder de boekhoudstukken en bankuittreksels van No Cancer 
Foundation vzw (waarvan Banjac Branka de voorzitter is) en Verimmoban NV (waarvan Mathieu 
Verbeek de bestuurder is) -, zich juridisch nooit hebben kunnen verweren. Ook zijn als gevolg daarvan 
de DEXIA bankrekening van No Cancer Foundation vzw en Verimmoban NV vanaf die tijd 
geblokkeerd zonder dat voorzitter Banjac Branka en bestuurder Mathieu Verbeek zich juridisch 
daartegen hebben kunnen verweren. Als bewijs daarvan vindt u bijgevoegd: 

- Brief d.d. 8 april 2011 van dossierbeheerder Kris Nys van de DEXIA-bank aan No Cancer 
Foundation vzw, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt (zie stuk 9); 

- Brief d.d. 11 april 2011 van dossierbeheerder Isabelle Mossay van de Record-bank aan 
Verrimmoban NV, Dikke Linde 10, 3640 Ophoven (zie stuk 10); 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen.  
                   
2 december 2011: Dat hier sprake is van een grote grensoverschrijdende criminele organisatie in 
gang gezet door rechercheur Laurens Luykx (Hazodi) wordt door Tony Coonen als secretaris van De 
Voorzorg bij brief d.d. 2 december 2011 persoonlijk bevestigd. Daarin staat namelijk letterlijk het 
volgende geschreven (zie stuk 11): 
 

Geachte heer. 
 
Betreft erkenning –arbeidsongeschiktheid.  
 
Het Nationaal Verbond voor Socialistische Mutualitieten melde ons dat het op 09/11/2011 
voor u een medisch verslag van de Kroatische bevoegde instantie ontvangen heeft. Het 
dossier wordt voor verder gevolg aan de diensten van het RIZIV overgemaakt. 
 
Inmiddels tekenen wij; 
 
Meeste Hoogachting 
T. Coonen, secretaris,  

 
Dit wordt aan cliënt bevestigd door het op 08/08/2011 om 9.30u door de Kroatische dr. SC Martina 
Sunic-Omejc uitgevoerde medische onderzoek, waarvan verslag is gemaakt en waarin staat 
geschreven dat de toestand van Erik Verbeek sedert haar laatste expertise duidelijk is verergerd en 
dat er nog steeds een basis is voor de volle uitbetaling van invaliditeit vanaf 27/11/2000 en verder.  
 
De in dit medische verslag beschreven verergering valt volledig toe te schrijven aan het door Laurens 
Luykx, rechercheur OGP/HPK, van de dienst recherche, behorende tot PZ HAZODI op 11/12/2009 
valselijk opgemaakte proces-verbaal PV. HA.60.L1.019356/2009, wat bovengenoemde gigantisch 
grote criminaliteit op Erik Verbeek, zijn echtgenote Branka Banjac, zijn gezin, zijn vader Mathieu 
Verbeek, No Cancer Foundation vzw en Verimmoban NV tot gevolg heeft gehad. Onder 
verantwoordelijkheid van de HAZODI-Politieraad onder voorzitterschap van burgemeester Hilde Claes 
van Hasselt en de Hasseltse gemeenteraadsleden Carlo Gysens (voorz.), Brigitta Grosemans, Christa 
Tuch, Laurence Libert, Koen Beulen, Michiel Liefsoens, Marijke Jordens, Kevin Schouterden, Derya 
Erdogan, Steven Vandeput, Guido Fissette, Bert Lambrechts, Lut Creemers en Eric Jorissen blijft 
deze gigantische grote criminaliteit tot op de dag van vandaag doorgaan.    
 
Hoe extreem ver korpschef Philip Pirard onder aansturing van HAZODI-Politieraad onder 
voorzitterschap van burgemeester Hilde Claes van Hasselt en de Hasseltse gemeenteraadsleden 
Carlo Gysens (voorz.), Brigitta Grosemans, Christa Tuch, Laurence Libert, Koen Beulen, Michiel 
Liefsoens, Marijke Jordens, Kevin Schouterden, Derya Erdogan, Steven Vandeput, Guido Fissette, 
Bert Lambrechts, Lut Creemers en Eric Jorissen daarmee gaat maken de volgende bewijsstukken 
glashelder:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-april-2011-brief-van-dexia-bank-aan-no-cancer-foundation.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-april-2011-brief-van-record-bank-aan-verimmoban-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-december-2011-brief-van-tony-coonen-de-voorzorg-aan-erik-verbeek.pdf
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24 augustus 2013: Bijgevoegd vindt u de op 24 augustus 2013 (18:21 uur) door Erik Verbeek 
ingediende klacht bij korpschef Philip Pirard (pz Hazodi) tegen zijn rechercheur Laurens Luykx (zie 
stuk 12). Betreffende klacht met bijbehorende stukken aan feitelijke onderbouw kunt u lezen bij No 
Cancer Foundation vzw op internet in de volgende link:  
 

https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/verbeek-erik  
 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. Op grond van de in deze klacht genoemde feiten, zijnde: 

1. Het vervalsen van de persoonlijke gegevens van Erik Verbeek in het computerbestand van de 
lokale politie HAZODI te Hasselt (194 t/m 197 Sw).  

2. Het op 11 december 2009 bij akte opmaken van een valselijke PV nr. HA.60.L1.019356/2009, 
waarin Erik Verbeek staat ingeschreven te 3500 HASSELT, Torenplein 1 bus 6 en samen met 
zijn vrouw worden verdacht van het runnen van een druggebeuren in vereniging of 
samenkomst met het oog op zwendel in verdovende middelen met de wetenschap en 
voorkennis dat Erik Verbeek vanaf 17 oktober 2005 niet meer op dat adres woont (Art. 194 t/m 
197 Sw, 233 t/m 236 Sw, art. 243 Sw, art. 43 Sw, art. 324bis en 324ter Sw). 

heeft Erik Verbeek (cliënt) aan korpschef Philip Pirard, met feitelijke bewijsstukken onderbouwd, 
letterlijk het volgende verzocht:  

Gezien de ernst van de inhoud van de klacht richten wij aan verantwoordelijk korpschef 
Philip Pirard het nadrukkelijke verzoek om deze klacht op basis van hoor- en wederhoor 
van alle betrokken personen zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen, de 
veroorzakende rechercheur Laurens Luykx behorende tot de lokale politie HAZODI 
overeenkomstig de zwaarte van zijn niet correct handelen te bestraffen en alle bij mij, 
mijn vrouw, No Cancer Founadtion vzw, VERIMMOBAN NV en Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. aangerichte schade die daarvan direct of indirect het gevolg zijn te 
vergoeden.   

In afwachting van uw spoedige schriftelijke bevestiging van het in behandeling 
genomen hebben van deze klacht, verblijf ik, 

16 september 2013: Na meerdere verzoeken daartoe heeft korpschef Philip Pirard van de HAZODI 
politie bij brief d.d. 16/09/2013 gericht aan Verbeek Erik, Torenplein 1,6 3500 Hasselt, schriftelijk 
bevestigd dat zijn bovengenoemde klacht tegen rechercheur Laurens Luyks (zie stuk 12) onder 
proces-verbaal nummer HA45.L1.15910/2013 d.d. 27.08.2013 in behandeling is genomen (zie stuk 
13). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. Betreffende brief met daarin vermeld proces-verbaal nummer HA45.L1.15910/2013 d.d. 
27.08.2013 als antwoord op de klacht d.d. 24 augustus 2013 van cliënt heeft korpschef Philip Pirard 
gericht aan Verbeek Erik, Torenplein 1,6 3500 Hasselt, voorzien van handtekening met daarin de 
volgende tekst:  
 

Verbeek Erik  
Torenplein 1,6 
3500 HASSELT                                              
                                                                                     Hasselt 16/09/2013  
Ons kenmerk:   BU/001915/2013 
Onderwerp: Kennisgeving 
 
Geachte 
 
Door middel van huidig schrijven breng ik U ter kennis dat aangaande de feiten door U 
weergegeven het aanvankelijke proces-verbaal met nummer HA.45.L1.15910/2013 d.d. 
27.08.2013 werd opgesteld.  
 
Met de meeste hoogachting 
Philip Pirard 
Korpschef  
(is voorzien van handtekening) 

       

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-augustus-2013-klacht-van-erik-verbeek-tegen-laurens-luyks-aan-korpschef-philip-pirard.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-augustus-2013-klacht-van-erik-verbeek-tegen-laurens-luyks-aan-korpschef-philip-pirard.pdf
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/verbeek-erik
http://www.rbihf.be/news.php?type=archive&arc_year=2011&arc_month=09&arc_sport=1
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-augustus-2013-klacht-van-erik-verbeek-tegen-laurens-luyks-aan-korpschef-philip-pirard.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/16-september-2013-brief-van-korpschef-philip-pirard-aan-verbeek-erik.pdf
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Hiermee heeft korpschef Philip Pirard van de HAZODI politie met een door hem ondertekende brief 
persoonlijk schriftelijk bevestigd dat Erik Verbeek (cliënt) op 16 september 2013 volgens de 
gegevens uit de computer van de HAZODI politie nog steeds staat ingeschreven te 3500 Hasselt, 
Torenplein 1, bus 006 als gevolg van de door Laurens Luykx, rechercheur OGP/HPK, van de dienst 
recherche, behorende tot PZ HAZODI op 11/12/2009 valselijk opgemaakte proces-verbaal PV. 
HA.60.L1.019356/2009. Hiervoor is onmiskenbaar verantwoordelijk en aansprakelijk de HAZODI-
Politieraad onder voorzitterschap van burgemeester Hilde Claes van Hasselt en de Hasseltse 
gemeenteraadsleden Carlo Gysens (voorz.), Brigitta Grosemans, Christa Tuch, Laurence Libert, Koen 
Beulen, Michiel Liefsoens, Marijke Jordens, Kevin Schouterden, Derya Erdogan, Steven Vandeput, 
Guido Fissette, Bert Lambrechts, Lut Creemers en Eric Jorissen.  
 
14 oktober 2013: De inhoud van dit door korpschef Philip Pirard opgestelde proces-verbaal met 
nummer: HA.45.L1.15910/2013 is voor verantwoordelijk minister van Binnenlandse Zaken Joëlle 
Milquet reden geweest om deze zaak ook persoonlijk te onderzoeken en heeft daarop aan Erik 
Verbeek bij brieven d.d. 14 oktober 2013 als volgt gereageerd (zie stuk 14): 
                                                                                  

Mijnheer VERBEEK Erik 
nocancerfoundation@gmail.com 

                                                                                                              
                                                                                                              Brussel, 14-10-2013 
  
                                                                                                              Uw kenmerk: 
                                                                                                              Ons kenmerk: JM/MG/AW/2873/cg 

Betreft: Uw klacht 
  

Mijnheer, 
  

Ik heb uw e-mail 24 augustus 2013 goed ontvangen. Deze heeft mijn volste aandacht genoten en 
ik dank u hiervoor. 

  
Ik heb hem overgemaakt aan de Burgemeester van de gemeente Hasselt, Mevrouw Hilde Claes, 
opdat zij uw klacht met welwillende aandacht zou onderzoeken. 
  
Met oprechte hoogachting, 
De minister van Binnenlandse Zaken, 
Joëlle Milquet  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
                                                                                                              Mevrouw Hilde CLAES 
                                                                                                              Burgemeester 
                                                                                                              Groenplein 1, 3500 HASSELT  
                                                                                                              

Brussel 14-10-2013 
                                                                                                              

Uw kenmerk: 
                                                                                                              Ons kenmerk: JM/MG/AW/2873/cg 
  Betreft: Klacht tegen politie 
  

Mevrouw de Burgemeester, 
  

Ik werd geïnterpelleerd door de heer Verbeek Erik met betrekking tot het onderwerp in rubriek. 
  

Teneinde u in staat te stellen nuttig gevolg te verlenen aan deze klacht, maak ik u als bijlage een 
afschrift van de brief van betrokkene over. 

  
De Heer Verbeek Erik werd ervan op de hoogte gebracht dat zijn klacht u omwille van 
bevoegdheid werd overgemaakt. 

  
Met oprechte hoogachting. 

  
                                                                                                              De Minister van Binnenlandse Zaken, 
                                                                                                              Joelle Milquet 

  

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-oktober-2013-brieven-minister-joelle-milquet-aan-verbeek-erik-en-hilde-claes.pdf
mailto:nocancerfoundation@gmail.com
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Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat de klacht tegen rechercheur Laurens Luykx van de politie 
HAZODI thans ook in onderzoek is bij verantwoordelijk burgemeester Hilde Claes van Hasselt, waarop 
Erik Verbeek tot op heden (na maar liefst 9 maanden) nog steeds niets heeft mogen vernemen. 
Gezien bovengenoemde feiten is dat zeer ernstig te noemen. Dit des te meer burgemeester Hilde 
Claes van Hasselt tot op de dag van vandaag nooit heeft gereageerd op ons hieronder ingelaste 
feitelijk onderbouwde verzoekschrift d.d. 26 april 2012, welke door ondergetekende A.M.L. van Rooij 
in het bijzijn van Erik Verbeek persoonlijk is overhandigd aan haar secretaris en waarin letterlijk het 
volgende staat geschreven (zie stuk 15): 
 

           
  
 
 
 

Persoonlijk in handen  

 
Betalingsreferte (OGM)   
115/1866/74587 

 
Afgegeven met ontvangstbevestiging   

 
Aan: Burgemeester Hilde Claes 
Stad Hasselt, Groenplein 1, 3500 Hasselt  
 
en vanwege financiële inmenging gelijktijdig 

 
Aan: Vlaamse Belastingdienst- VKB  
Bauwensplaats 13 bus1, 9300 Aalst (fax: 053 722384)  

 
                                                                                                                    Datum: 26 april 2012 
 
Geachte Burgemeester Hilde Claes en de Vlaamse Belastingsdienst,   
 
Mede namens Banjac Branka en Verbeek Erik, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt willen wij u 
vanwege onrechtmatige financiële politieke inmenging door Tony Coonen (partner van 
burgemeester Hilde Claes), vanuit zijn functie als federaal secretaris van De Voorzorg te Hasselt, 
aan de Vlaamse belastingdienst verzoeken de betaling van de bij brief d.d. 11 april 2012 verzochte 
verkeersbelasting van € 693,18 (zie bijlage 1) op te schorten tot na het moment wij hierover een 
regeling hebben getroffen met verantwoordelijk burgemeester Hilde Claes van Hasselt.  
 
Bijgevoegd vindt u een kopie van onze Gronden in Hoger Beroep, inzake Verbeek Erik aan zijn 
advocaat Thierry Bielen (zie bijlage 2). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud 
hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u beiden gericht.  
 
Met die inhoud is feitelijk komen vast te staan dat Tony Coonen (partner van burgemeester Hilde 
Claes), vanuit zijn functie als federaal secretaris van De Voorzorg te Hasselt, bij Verbeek Erik op 
onrechtmatige wijze vanaf 1 maart 2010 (ruim 2 jaar lang) de doorbetaling van zijn 
invaliditeitsuitkering heeft stopgezet en daar bovenop zich onrechtmatig een bedrag van € 36.485,04 
heeft willen toeëigenen. Omdat Verbeek Erik in Kroatië woont kan hij bij de OCMW Hasselt ook 
geen leefloon krijgen. Als gevolg daarvan heeft hij ook geen geld kunnen afdragen aan zijn 
kinderen, wat ook de kinderen van Banjac Branka zijn.  
 
Om uit deze zeer ernstige door Tony Coonen gecreëerde financiële impasse te komen laten wij 
vandaag deze brief toekomen aan zowel burgemeester Hilde Claes van Hasselt als wel aan de 
Vlaamse belastingdienst, waarbij met Hilde Claes tevens een afspraak is gemaakt om dit te 
bespreken om te komen tot een daadwerkelijke oplossing.  
 
Zodra de betaling van de onrechtmatig inhouden invaliditeitsuitkering aan Verbeek Erik weer kan 
doorgaan, nadat burgemeester Hilde Claes daarover overeenstemming heeft bereikt met haar 
partner Tony Coonen, zal de verschuldigde € 693,18 aan verkeersbelasting worden overgemaakt.  
 
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te heben voorgelicht; 
 
Hoogachtend 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze 
 
Ing. A.M.L. van Rooij                                                                   Verbeek Erik 
 
Bijlage 
aanslagbiljet d.d. 11-04-2012 Vlaamse Overheid aan Banjac Branka (1 blz.) 
 Gronden hoger beroep Verbeek Erik d.d. 9 april 2012 van het EKC (23 blz.)   

 

       
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-april-2012-brief-aan-hilde-claes-van-aml-van-rooij.pdf
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Op 27 februari 2014: Als gevolg van het op 11/12/2009 door Laurens Luykx, rechercheur OGP/HPK, 
van de dienst recherche, behorende tot PZ HAZODI valselijk opgemaakte proces-verbaal PV. 
HA.60.L1.019356/2009 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 stuk 16. 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 december 2009 opgemaakte proces-verbaal heeft 
rechercheur Laurens Luykx letterlijk het volgende geschreven (zie stuk 1): 

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 
stuk 13); 

 
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 stuk 2);  

 
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 stuk 17).  
 
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 stuk 18). 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 
van Hasselt werkzaam is) een dictatoriale macht heeft weten te verkrijgen over de rechterlijke 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 stuk 19).  
 
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 stuk 20).  
 

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://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-verbeek-en-ncf.pdf
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
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-januari-2014-deskundigenrapport-chemische-genocide-aan-ncf.pdf


12 
© 

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.             

  
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 

http://www.nocancerfoundation.org/
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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. Verantwoordelijk Vlaams Media minister Ingrid Lieten 
(sp.a) weigert daarop te reageren en blijft deze sluipmoordende chemische genocide op 7 miljard 
wereldbewoners doodzwijgen.   
 
24 juni 2014: Omdat Erik Verbeek (cliënt) maar niets vernam op zijn op 24 augustus 2013 (18:21 uur) 
bij korpschef Philip Pirard (pz Hazodi) ingediende klacht tegen rechercheur Laurens Luykx (waaraan 
proces-verbaal nummer HA45.L1.15910/2013 is toegekend) heeft cliënt op 15 mei 2014 om inzage 
van dit dossier verzocht bij de procureur des konings van Limburg, afdeling Hasselt. Bij het inzien van 
het dossier werd hij volledig verrast. Om die reden vindt u een kopie van het op 24 juni 2014 
verkregen volledige dossier bijgevoegd (zie stuk 21). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud 
en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Het betreffende dossier bevat de volgende 
stukken: 
 

1. Aanvankelijk proces-verbaal opgesteld door Jos Massonet (Commissaris van Politie) in 
opdracht van korpschef Philip Pirard met daarin letterlijk de volgende tekst:  

 

                                                                                
                          PRO JUSTITIA  
                          Aanvankelijk pv nr.: HA.45.: HA.45L1.015910/2013 dd.: 27/08/2013        

 

Feiten:  

 
Proces-verbaal van inlichtingen  

Op.: 26/08/2013 – 19:33 uur 
Te: Belgie, 3500 HASSELT, Thonuissenlaan 15 
Bestemming: Openbare dienstverlening > Politiebureau   

 

Betrokken partijen:  

 
Slachtoffer                           Verbeek Erik, Chris Mathieu,  

                                            Nat. België – RR nr.: 69112816932 
                                            Geboren te Bree op 28/11/1969 
                                            Ingeschreven te 3500 HASSELT, Torenplein 1 bus 0006  
 

Overgemaakt aan:  

 
Procureur des Konings te HASSELT (Origineel)   Verzonden op 6 sep. 2013  
De Korpschef i.o. Jos MASSONET 

Commissaris van Politie, Dienst Intern Toezicht, Lokale Politie HAZODI   

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juni-2013-dossier-ha-l1-015910-13-procureur-des-konings-hasselt.pdf
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Hiermee is het bewijs geleverd dat Jos Massonet (Commissaris van Politie) in opdracht van 
korpschef Philip Pirard bovengenoemde aanvankelijk Proces-Verbaal, wat hij heeft verzonden 
aan de Procureur des Koning te Hasselt bewust valselijk heeft opgemaakt, te weten:  
 
1

e
 valsheid in geschrift.   

In bovengenoemd aanvankelijk Proces-Verbaal schrijft Jos MASSONET dat Verbeek Erik 
staat ingeschreven te 3500 HASSELT, Torenplein 1 bus 0006. Dit met de voorkennis en 
wetenschap dat Erik Verbeek (cliënt) vanaf 17 oktober 2005 is afgeschreven naar het 
buitenland/Kroatië en vanaf 31 oktober 2006 is ingeschreven op zijn hoofdverblijfplaats 
Seovacki Put 43, 34550 Pakrac in Kroatië.   

 
2

e
 valsheid in geschrift.   

In bovengenoemd aanvankelijk Proces-Verbaal verzwijgt Jos MASSONET als betrokken partij 
te vernoemen rechercheur Laurens Luykx (pz Hazodi) die in zijn op 11/12/2009 op valselijk 
opgemaakte proces-verbaal PV. HA.60.L1.019356/2009 heeft geschreven dat Verbeek Erik 
staat ingeschreven op het adres 3500 HASSELT, Torenplein 1 bus 0006., waartegen juist de 
klacht was gericht.  
 
Met bovengenoemde gepleegde valsheden in geschrift is feitelijk komen vast te staan dat    
Commissaris van Politie Jos MASSONET die bewust heeft gepleegd om daarmee de bij 
Verbeek Erik, Banjac Branka, zijn kinderen, zijn vader, No Cancer Foundation vzw en 
Verimmoban NV vanaf 1 oktober 2009 zware geld en eigendom afnemende misdrijven te 
kunnen laten voortduren.  
 

2. Hoe extreem ver Commissaris van Politie Jos MASSONET gaat maakt zijn op 27/08/2013 
geschreven navolgende proces-verbaal glashelder, waarin ondermeer letterlijk het volgende 
staat geschreven:  

 

                                                                                     
                 PRO JUSTITIA 
                 Gevolg 1 aan aanvankelijk pv nr.: HA.45.: HA.45L1.015910/2013 dd.: 27/08/2013        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Heden op dinsdag zevenentwintig augustus tweeduizend dertien 
Wij, Massonet Jos, Commissaris, Opsteller, van de dienst Intern Toezicht, gekleed in burgerkledij en 

drager van onze dienstidentiteitskaart, behorende tot de PZ HAZODI (5370) brengen het volgende ter 
kennis aan uw ambt:  
 

Aard, plaats en tijdstip van de feiten:  

 
Proces-verbaal van inlichtingen  

Openbare dienstverlening > Politiebureau 
Gemeente:      3500 HASSELT 
Straat:             Thonissenlaan nr: 15 
Datum en tijd:  op 26/08/2013 om 19:33 uur 
Kennisname van het feit door de politie: e-Mail op 26/08/2013 om 19:33 uur 

Kennisname: Klacht/Aangifte. Melding: e-mail.   
 

Betrokken partijen:  

 
Slachtoffer            Verbeek Erik, Chris Mathieu,  

                             Nat. België – RR nr.: 69112816932 
                             Geboren te Bree op 28/11/1969 
                             Ingeschreven te 3500 HASSELT, Torenplein 1 bus 0006  

                             Wijze van identificatie: medegedeeld door betrokkene zelf –gevalideerd 
                    Volgens zijn schrijven wonende te Kroatie, 34550 Pakrac, Seovacki Put 43  
 

Vaststellingen door de opstellers:  

 
Wij, opsteller, verzekeren dat wij een mail doorgestuurd krijgen van de korpschef, uitgaande van 
VERBEEK Erik en dit voor gepast gevolg. Wij voegen deze in bijlage.  
Het betreft een klacht tegen de gerechtsdeurwaarder Jan Beelen, kantoorhoudende te Hasselt, 
Thonissenlaan 25  

Wij wachten eventuele nadere onderrichtingen af alvorens hierin iets te ondernemen 
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Bijlage:  

 
1.a+b+c+d+=outprint van de mail van VERBEEK  
 
Proces-verbaal werd afgesloten op 27/08/2013. 
Waarvan akte.  
(handtekening Jos Massonet)  

 

 
Hiermee is het bewijs geleverd dat Jos Massonet (Commissaris van Politie) in opdracht (door 
toedoen) van korpschef Philip Pirard bovengenoemde ook zijn Gevolg 1 Proces-Verbaal in 
zeer ernstige mate heeft vervalst om daarmee een vals dossier te kunnen samenstellen, te 
weten:  

 
3

e
 valsheid in geschrift.   

In bovengenoemd Gevolg 1 Proces-Verbaal schrijft Jos MASSONET dat Verbeek Erik staat 
ingeschreven te 3500 HASSELT, Torenplein 1 bus 0006. Wijze van identificatie: 
medegedeeld door betrokkene zelf –gevalideerd. Volgens zijn schrijven wonende te 
Kroatie, 34550 Pakrac, Seovacki Put 43. Dit met de voorkennis en wetenschap dat Erik 
Verbeek (cliënt) vanaf 17 oktober 2005 is afgeschreven naar het buitenland/Kroatië en vanaf 
31 oktober 2006 is ingeschreven op zijn hoofdverblijfplaats Seovacki Put 43, 34550 Pakrac in 
Kroatië.   

 
4

e
 valsheid in geschrift.   

In bovengenoemd Gevolg 1 Proces-Verbaal schrijft Jos MASSONET onder “Aard, plaats en 
tijdstip van de feiten” kennisname van het feit door de politie: e-Mail op 26/08/2013 om 
19:33 uur en onder “Vaststellingen door de opstellers”: Wij, opsteller, verzekeren dat wij een 
mail doorgestuurd krijgen van de korpschef, uitgaande van VERBEEK Erik en dit voor 
gepast gevolg. Wij voegen deze in bijlage. Het betreft een klacht tegen de 
gerechtsdeurwaarder Jan Beelen, kantoorhoudende te Hasselt, Thonissenlaan 25  
  
Met bovengenoemde gepleegde valsheden in geschrift in bovengenoemd Gevolg 1 Proces-
Verbaal heeft Commissaris van Politie Jos MASSONET in onderlinge afstemming met 
korpschef Philip Pirard weten te bewerkstelligen dat er een e-mail verwisseling heeft 
plaatsgevonden om daarmee de vanaf 1 oktober 2009 gepleegde misdrijven van rechercheur 
Laurens Luykx, zoals staat geschreven in de bij e-mail op 24 augustus 2013 (18:21 uur) 
door Erik Verbeek ingediende klacht bij korpschef Philip Pirard (pz Hazodi) tegen zijn 
rechercheur Laurens Luykx (zie stuk 12) af te dekken. Hiermee is het bewijs geleverd dat Jos 
MASSONET in onderlinge afstemming met zijn korpschef Philip Pirard een andere klacht 
tegen Jan Beelen aan het onderzoeksdossier heeft gevoegd.  
 

Dit door Commissaris van Politie Jos MASSONET in onderlinge afstemming met zijn korpschef Philip 
Pirard valselijk opgemaakte dossier is op 22 oktober 2013 door substituut Procureur des konings Ann 
Durwael van Hasselt geseponeerd met als motivering “geen misdrijf” zonder daar Erik Verbeek van 
in kennis te hebben gesteld (zie stuk 21).  
 
Met inachtneming van bovengenoemde feiten kunnen wij niet anders oordelen dan dat dit onder druk 
van burgemeester Hilde Claes (sp.a) van Hasselt als voorzitter van de HAZODI politieraad heeft 
plaatsgevonden en dat zij met die wetenschap nooit heeft gereageerd op de brief d.d. 14 oktober 2013 
die verantwoordelijk minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet hierover aan haar heeft gestuurd 
met het verzoek aan deze klacht nuttig gevolg te verlenen (zie stuk 14).  
 

Domiciliefraude 
 
Met bovengenoemde feiten is onmiskenbaar feitelijk komen vast te staan dat burgemeester Hilde 
Claes (sp.a) van Hasselt met de hulp van voormalig Vlaams media minister Ingrid Lieten (sp.a) onder 
aansturing van de sp.a Limburg met als voorzitter Ingrid Lieten al vanaf 11 december 2009 in zeer 
ernstige “domiciliefraude” pleegt om zware grensoverschrijdende misdrijven te plegen over de ruggen 
van Verbeek Erik, Banjac Branka, zijn kinderen, zijn vader, No Cancer Foundation vzw en 
Verimmoban NV.    

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-augustus-2013-klacht-van-erik-verbeek-tegen-laurens-luyks-aan-korpschef-philip-pirard.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juni-2013-dossier-ha-l1-015910-13-procureur-des-konings-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-oktober-2013-brieven-minister-joelle-milquet-aan-verbeek-erik-en-hilde-claes.pdf
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Verantwoordelijk minister Joëlle MILQUET van Binnenlandse Zaken heeft op 30.08.3013 een 
omzendbrief (ref: iii21/724/R/4624/13) laten uitgaan aan alle Belgische burgemeesters, Diensten 
Bevolking, zonechefs van de lokale politie met een kopie aan alle Provinciegouverneurs met de eis 
dat tegen domiciliefraude strafrechtelijk moet worden opgetreden. Betreffende omzendbrief d.d. 
30.08.3013 van verantwoordelijk minister Joëlle MILQUET van Binnenlandse Zaken vindt u 
bijgevoegd (zie stuk 22). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als 
herhaald en ingelast te beschouwen.  
 
In tegenstelling met politiezone HAZODI (Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek), onder aansturing van 
het politiecollege onder voorzitterschap van burgemeester Hilde Claes van Hasselt, wordt 
domiciliefraude bij de lokale politie RUPEL hard aangepakt. Als bewijs daarvoor vindt u hieronder 
ingelast het artikel “Politie pakt domiciliefraude aan” in het Laatste Nieuws van 19 juni 2014, waarin 
letterlijk het volgende staat geschreven: 
 

 
19/06/2014  

Politiezone pakt domiciliefraude aan 

De lokale politie Rupel zet zich vanaf nu in om domiciliefraude aan te pakken. Daarvoor sloot 
de politiezone een samenwerkingsakkoord met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) 
en het Antwerpse arbeidsauditoraat. De extra controles gelden ook volgend jaar. 
 
Volgens de wet is iedereen verplicht om zich in te schrijven op de plaats waar men zijn 
hoofdverblijfplaats heeft. Wie dit niet doet, pleegt domiciliefraude. Mensen kunnen dit soort 
fraude om verschillende redenen plegen: verhoogde uitkeringen, een lagere sociale huurprijs 
of fiscale voordelen. "Met dit samenwerkingsprotocol zullen we dit probleem beter proberen 
aanpakken", vertelt politiewoordvoerster Veronique Wegge van zone Rupel. 

"Wanneer de lokale politie concrete aanwijzingen heeft van fictieve domicilie, zal de RVA 
nagaan of de betrokken persoon een werkloosheidsuitkering geniet. In een tweede fase wordt 
ook het OCMW ingeschakeld en kan het wijkteam van de Lokale PolitieZone Rupel een 
onderzoek starten. De pv's zullen vervolgens worden overgemaakt aan het 
arbeidsauditoraat", aldus Wegge. (SFM) 

 
Met inachtneming van bovengenoemde feiten wordt het dan ook heel hoog tijd dat door de politiezone 
HAZODI in navolging van de Politiezone RUPEL de hierboven feitelijk bewezen al maar liefst 4,7 jaar 
lang voortdurende meest ernstige domiciliefraude jegens Erik Verbeek, gepleegd door:  

- Hilde Claes (sp.a), burgemeester van Hasselt; 
met rampzalige gevolgen voor Verbeek Erik, Banjac Branka, zijn kinderen, zijn vader, No Cancer 
Foundation vzw en Verimmoban NV onder verantwoordelijkheid van de HAZODI-politieraad onder 
voorzitterschap van burgemeester Hilde Claes van Hasselt en de Hasseltse gemeenteraadsleden 
Carlo Gysens (voorz.), Brigitta Grosemans, Christa Tuch, Laurence Libert, Koen Beulen, Michiel 
Liefsoens, Marijke Jordens, Kevin Schouterden, Derya Erdogan, Steven Vandeput, Guido Fissette, 
Bert Lambrechts, Lut Creemers en Eric Jorissen hard wordt aangepakt.  
 

Burgemeester en Schepenen zijn verantwoordelijk.    
 
Het zijn burgemeester en schepenen van Hasselt die verantwoordelijk zijn voor deze al maar liefst 
vanaf 1 november 2009 gepleegde domiciliefraude jegens Erik Verbeek met misbruik van miljoenen 
euro’s Hasselts gemeenschapsgeld ten voordele van een grote grensoverschrijdende criminele 
organisatie. Alle schade die Verbeek Erik, Banjac Branka, zijn kinderen, zijn vader, No Cancer 
Foundation vzw en Verimmoban NV als gevolg daarvan vanaf 1 oktober 2009 tot op heden hebben 
ondervonden zal dan ook door de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Hasselt moeten worden 
vergoed. Wij verzoeken dan ook om vóór uiterlijk 16 augustus 2014 het besluit te hebben genomen 
waarin wordt beslist:  
 

1. dat de hoofdverblijfplaats gegevens van Verbeek Erik (cliënt) in de computers van de 
lokale politie Hasselt, politiezone HAZODI en de Federale Politie GDA Hasselt in 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-augustus-2013-omzendbrief-van-joelle-milquet-over-aanpak-domiciliefraude.pdf
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overeenstemming worden gebracht met de correcte gegevens uit het bevolkingsregister van 
de gemeente Hasselt en het Belgische Rijksregister; 
 

2. dat alle schade (financieel, materieel en immaterieel) die is aangericht bij:  

 Verbeek Erik, wonende in Kroatië, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac; 

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

 No Cancer Foundation vwz, gevestigd in België, Paul Bellefroidlaan16, 3500 
te Hasselt;  

 VERIMMOBAN NV, gevestigd in België, Dikke Linde 10, 3640 Ophoven;     
vanaf 1 oktober 2009 tot op heden (23 juli 2014) zal worden vergoed door de gemeente 
Hasselt als publiekrechtelijke rechtspersoon.     

 
Om in tussentijd de rekeningen te kunnen betalen, verzoeken wij u vóór 1 augustus 2014 een 
voorschot te geven aan Verbeek Erik, Banjac Branka, No Cancer Foundation vzw en Verimmoban NV 
en dat per ommegaande schriftelijk te bevestigen.  
 
Omdat als gevolg van bovengenoemde domiciliefraude (waarvoor burgemeester en schepenen van 
Hasselt verantwoordelijk en aansprakelijk zijn) door Verbeek Erik, Banjac Branka, No Cancer 
Foundation vzw en Verimmoban NV thans de rekeningen niet meer kunnen worden betaald, zal aan 
alle partijen waarvan zij rekeningen, aanmaningen e.d. ontvangen een kopie van dit verzoekschrift 
aan het schepencollege van Hasselt worden verstuurd met het verzoek het termijn van betaling op te 
schorten tot na het moment het schepencollege van Hasselt hierop heeft beslist.  
 
De machtiging van Erik Verbeek (cliënt) vindt u bijgevoegd (zie stuk 23)  
 
In afwachting van het hierboven verzochte besluit vóór uiterlijk 16 augustus 2014, te versturen aan 
het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven, 
verblijven wij; 
 
Hoogachtend,  
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze. 

 
 
 
 

Ing. A.M.L. van Rooij 
Directeur  
 
Bijbehorende Stukkenbundel. 

 
1. (Stuk 1) Het op 11 december 2009 door rechercheur Laurens Luykx  (HAZODI) opgemaakte 

proces-verbaal PV: HA60.L1.19356-09 (2 blz.);  
2. (Stuk 2) Getuigschrift van woonst met historiek adressen d.d. 23/08/2013 opgesteld door 

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

3. (Stuk 3) Uittreksel d.d. 20 september 2013 van bewoning van de woning Torenplein 1 bus 6 

van een gemachtigd ambtenaar van de gemeente Hasselt (1 blz.); 
4. (Stuk 4) De door gerechtelijk commissaris  GROSEMANS ROGER bij akte op 14 december 

2009 opgenomen navolgende PV N
o
 009165/2009 (3 blz.); 

5. (Stuk 5) De door Luc Kelleners (Fgp. Hasselt) bij akte op 25 februari 2010 opgemaakte 
navolgende PV N

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

6. (Stuk 6) Pro Justitia vordering d.d. 26 februari 2010 (ref: HA.60.L1.019356.09) van procureur 
des konings Ann Durwael van Hasselt (1 blz.); 

7. (Stuk 7) Brief d.d. 19 maart 2010 van federaal secretaris Tony Coonen van De Voorzorg te 

Hasselt aan Erik Verbeek, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac in Kroatië met de vermelding dat zijn 

invaliditeitsuitkering vanaf 1 maart 2010 is gestopt (2 blz.); 
8. (Stuk 8) Proces-verbaal PV. HA.60.L1.019356/2009 van 7 april 2011 van gerechtelijk 

commissaris, Officier van Gerechtelijke Politie OP DE LOCHT JOSEPH (fgp Hasselt)(2 blz.);  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-juli-2014-machtiging-van-erik-verbeek-aan-ekc-bv.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/23-augustus-2013-getuigschrift-van-woonst-met-historiek-van-verbeek-erik-gemeente-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-maart-2014-uittreksel-bewoning-torenplein-1-bus-6-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-december-2009-proces-verbaal-roger-grosemans-fgp-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-februari-2010-proces-verbaal-luc-kelleners-fgp-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-februari-2010-pro-justitia-vordering-procureur-ann-durwael.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-maart-2010-brief-van-tony-coonen-van-de-voorzorg-aan-erik-verbeek.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verhoor-erik-verbeek-7-april-2011.pdf
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9. (Stuk 9) Brief d.d. 8 april 2011 van dossierbeheerder Kris Nys van de DEXIA-bank aan No 
Cancer Foundation vzw, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt (1 blz.);  

10. (Stuk 10) Brief d.d. 11 april 2011 van dossierbeheerder Isabelle Mossay van de Record-bank 
aan Verrimmoban NV, Dikke Linde 10, 3640 Ophoven (1 blz.); 

11. (Stuk 11) Brief d.d. 2 december 2011 van Federaal Secretaris Tony Coonen van De Voorzorg 

te Hasselt aan Erik Verbeek, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac in Kroatië met de vermelding dat hij 

een medisch verslag heeft ontvangen van de Kroatische bevoegde instanties (1 blz.);  
12. (Stuk 12) De per e-mail op 24 augustus 2013 (18:21 uur) door Erik Verbeek ingediende klacht 

bij korpschef Philip Pirard (pz Hazodi) tegen zijn rechercheur Laurens Luykx (10 blz.); 
13. (Stuk 13) Brief d.d. 16/09/2013 van korpschef Philip Pirard (HAZODI) aan Verbeek Erik, 

Torenplein 1, 6, 3500 te Hasselt (1 blz.); 
14. (Stuk 14) Brieven d.d. 14 oktober 2013 (kenmerk: JM/MG/AW/2873/cg) van minister van 

Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet aan Verbeek Erik en aan burgemeester Hilde Claes van 
de gemeente Hasselt (2 blz.); 

15. (Stuk 15) Verzoekschrift d.d. 26 april 2012 van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., voor 
deze A.M.L. van Rooij, aan burgemeester Hilde Claes van Hasselt, welke persoonlijk is 
overhandigd aan haar secretaris in het bijzijn van Erik Verbeek (1 blz.);  

16. (Stuk 16) 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.); 

17. (Stuk 17) Brief 3 februari 2014 van Ad van Rooij aan Vlaams minister Ingrid Lieten (8 blz.);  
18. (Stuk 18) 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 van Ad van Rooij 
aan Vlaams minister Ingrid Lieten (1 blz.); 

19. (Stuk 19) 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.); 

20. (Stuk 20) 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.); 

21. (Stuk 21) Het op 24 juni 2014 verkregen dossier met proces-verbaal nummer 
HA45.L1.15910/2013 van de procureur des konings van Limburg, afdeling Hasselt (10 blz.); 

22. (Stuk 22) Omzendbrief d.d. 30.08.2013 (ref: iii21/724/R/4624/13 van minister Joëlle MILQUET 
van Binnenlandse Zaken aan alle Belgische burgemeesters, Diensten Bevolking, zonechefs 
van de lokale politie met een kopie aan alle Provinciegouverneurs inzake aanpak 
domiciliefraude (15 blz.); 

23. (Stuk 23) Volmacht d.d. 23 juli 2014 van Verbeek Erik, wonende in Kroatië, Seovacki Put 43, 
34550 Pakrac, aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V., voor deze A.M.L. van Rooij (1 blz.);    
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-april-2011-brief-van-dexia-bank-aan-no-cancer-foundation.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-april-2011-brief-van-record-bank-aan-verimmoban-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-december-2011-brief-van-tony-coonen-de-voorzorg-aan-erik-verbeek.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-augustus-2013-klacht-van-erik-verbeek-tegen-laurens-luyks-aan-korpschef-philip-pirard.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/14-oktober-2013-brieven-minister-joelle-milquet-aan-verbeek-erik-en-hilde-claes.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-april-2012-brief-aan-hilde-claes-van-aml-van-rooij.pdf
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/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-verbeek-en-ncf.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2Z3aGlzdGxlYmxvd2VyfGd4OjZjMzgwMTFhY2VkZjg2Mjc
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-januari-2014-deskundigenrapport-chemische-genocide-aan-ncf.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juni-2013-dossier-ha-l1-015910-13-procureur-des-konings-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-augustus-2013-omzendbrief-van-joelle-milquet-over-aanpak-domiciliefraude.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-juli-2014-machtiging-van-erik-verbeek-aan-ekc-bv.pdf

