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

 

 

 
Gericht aan: 

- Het hoofdbestuur van Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening (RVA)  
t.a.v. stafjurist  José Bosman 
Keizerslaan 7-9, 1000 Brussel 
e-mail: jose.bosman@rva.be  

 
Kopie aan onder meer: 

- Elio Di Rupo, Eerste Minister van de Belgische Federale 
regering (info@premier.fed.be); 

- Annemie Turtelboom, Belgisch Minister van Justitie 
(min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, 
annemie.turtelboom@stad.antwerpen.be); 

- Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister 
van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen 
(milquet@ibz.fgov.be en joelle.milquet@ibz.fgov.be ); 

- Federaal procureur des konings Johan Delmulle 
(federaal.parket@just.fgov.be); 

- Yves Liégeois procureur-generaal parket Antwerpen 
(srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be)        

- Griffie Belgisch Grondwettelijk Hof  
(griffie@const-court.be); 

- Prof. Dr. Jan Wouters, Voorzitter van de Vlaamse 
Vereniging voor de Verenigde Naties 
(jan.wouters@ggs.kuleuven.be); 

- Prof. Jan Tytgat, Hoogleraar Toxicologie en Farmacologie 
universiteit Leuven (jan.tytgat@pharm.kuleuven.be); 

- prof. dr. Jacques Janssens, oncoloog Campus Virga 
Jesse te Hasselt (jacques.janssens@rztienen.be en 
info@loc.be); 

- Ambassade van Belgie in Kroatië (zagreb@diplobel.fed);  
- De Kroatische ambassade in België 

(croemb.bruxelles@mvpei.hr); 
- Zoran Milanović, minister president van Kroatië 

(klubsdp@sabor.hr en mediji@sabor.hr) 
- Orsat Miljenić, Minister van Justitie van Kroatië 

(press@vlada.hr en jbutorac@pravosudje.hr );  
- Herman De Croo, Belgisch Minister van Staat 

(herman@decroo-desguin.be); 
- Philip Pirard, Korpschef politie HAZODI te 

Hasselt(korpschef@hazodi.be); 
- No Cancer Foundation vzw, 

(nocancerfoundation@gmail.com); 

- De Groenen, landelijk secretaris Otto ter Haar  
(degroenen@planet.nl en otto@degroenen.nl);  

- Prof. dr. Frank Bovenkerk, criminoloog, Willem Pompe 
Instituut voor Strafrechtswetenschappen (e-mail: 
F.Bovenkerk@uu.nl); 

- Prof. ir. Anton van Putten, HollandPromote 
(anton37.putten@wxs.nl);   

- Ine Veen, schrijfster boek “Alarm U wordt vergiftigd” 
(ine.veen@quicknet.nl); 

- Wieteke van Dort, heeft “Camping en Pensionstal 
Dommeldal” geopend (wieteke@wietekevandort.nl);     

- The Daily Invisible, t.a.v. Julius Vischjager  
(julius601@hotmail.com);   

- Katholiek Nieuwsblad, t.a.v. Henk Rijkers 
(Redactie@katholieknieuwsblad.nl en 
henk@katholieknieuwsblad.nl)      

- Het Echte Nieuws (henkn@hetechtenieuws.org);  

- No Cancer Foundation 
(nocancerfoundation@gmail.com); 

- Sociale Databank Nederland 
(rob.brockhus@gmail.com);  

  

 

Klacht tegen de terugvorderingsbeslissing d.d. 6 
februari 2013 aan Verbeek Erik van Federaal 
secretaris Tony Coonen (sp.a) van De Voorzorg 
te Hasselt met de hulp van de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening (RVA) met het verzoek:  
  

1. Geen uitvoering te geven aan de 
terugvorderingsbeslissing d.d. 6 
augustus 2013 van Federaal secretaris 
Tony Coonen (sp.a) van De Voorzorg 
Hasselt en dat zo spoedig mogelijk 
schriftelijk te bevestigen.   
 

2. Hierover Federaal secretaris Tony 
Coonen (sp.a) te horen en de 
bevindingen van het hoofdbestuur 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
(RVA) vast te leggen in een verslag; 
 

3. Deze klacht met bijbehorende 
producties, samen met uw verslag van 
bevindingen, over te maken aan de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt met het verzoek het gevoegd 
te laten behandelen met het hierop 
reeds lopende strafrechtelijk 
onderzoek met burgerlijke partijstelling 
onder referentie COR/1680 PB 
1300039 gekend onder de volgende 
referentienummers FD 66.99.2/11 van 
het Federaal Parket te Brussel, 
1998/PGA/1130-2011/AE23/27 van het 
Parket bij het Hof van beroep te 
Antwerpen, FD 30.99.15-12 van het 
federaal parket te Brussel en Not. Nr. 
HA.45.F1.7961-12 van het parket te 
Hasselt; 

 

  

 
                               Zonhoven/ Pakrac  26 augustus 2013  
Ons kenmerk: RVA/260813/kl. 
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Geachte heer Bosman,  
  
Als gemachtigde van Verbeek Erik, wonende te Kroatië, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac, laat het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., voor deze directeur A.M.L. van Rooij, mede namens Verbeek Erik 
hierbij de telefonisch toegezegde klacht toekomen tegen de bij brief d.d. 6 augustus 2013 door federaal 
secretaris Tony Coonen (sp.a) van De Voorzorg te Hasselt aan Verbeek Erik, Seovacki Put 43, 34550 
Pakrac te Kroatië verzonden valselijk opgemaakte terugvorderingsbeslissing, welke u kunt lezen in de 
volgende link:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-augustus-2013-valselijke-terugvordering-tony-coonen-de-
voorzorg-aan-verbeek-erik.pdf  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan het hoofdbestuur Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)  
gericht.  Daarin staat letterlijk het volgende geschreven:  
 

De Voorzorg mutualiteitsverbond        capucienenstraat 10-3500 hasselt – telefoon (011)249911 
             e-mail: info@de voorzorg.be – website: www.devoorzorg.be 
             bpo verplichte verzekering 000-0479997-41 
             ing vrije verzekering 335-0022649-94 
             bpo vrije verzekering 000-0105124-73 
             RIZIV 322 
 

DIENST: Administratieve Diensten   AANGETEKEND 
ONZE REF: ZCJA01/322/00262092   M. VERBEEK ERIK 

                          969112816932    SEOVACKI PUT, 43 
                           2010/I/01275                   34550 PAKRAC KROATIE 
 

Uw correspondent: Rijkx Lut 
TEL 011/24.97.56 

 
       Hasselt, 06/08/2013 
 

Geachte mevrouw, Heer, 
 

BETREFT: Terugvordering van onterechte betalingen. 
 

Wij stuurden u op 26/04/2010 een brief waarbij wij u terugbetalingen vroegen van 34.936,48 EUR 
wegens onterechte betalingen tengevolge uw arbeidsongeschiktheid van 27/11/2000. 

 
Niettegenstaande onze diverse tussenkomsten, gaf u geen gevolg aan onze vraag tot 
terugbetaling. 

 
Bijgevolg vragen wij heden aan RVA BRUSSEL inhoudingen uit te voeren ten belope van 10 % op 
al hun betalingen. 

 
Indien u de gegrondheid van onze vraag betwist, is mogelijk beroep in te stellen voor de 
bevoegde Arbeidsrechtbank (zie lijst in bijlage) binnen de drie maanden vanaf heden. 

 
Uw beroep moet gericht zijn tegen het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, Sint-
Jansstraat 32-38 te 1000 BRUSSEL. 

 
U vindt als bijlage de huidige stand van zaken in uw dossier waarvan het saldo momenteel 
36.485,04 EUR bedraagt. 

 
Het spijt ons te moeten overgaan tot deze maatregel doch de wet verplicht ons hiertoe. 

 
Met vriendelijke groeten. 

        Tony Coonen 
        Federaal Secretaris 
 

Federaal secretaris Tony Coonen (sp.a) van De Voorzorg te Hasselt heeft op basis van valselijk 
opgemaakte stukken vanaf 1 maart 2010 de arbeidsongeschiktheidsuitkering ingehouden en vordert 
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met deze terugvorderingsbeslissing daar bovenop nog eens € 34.936,48 terug via de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening (RVA).  
 
Deze terugvordering van € 34.936,48 die Federaal secretaris Tony Coonen (sp.a) van De Voorzorg 
Hasselt met de hulp van Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) is onrechtmatig en gebaseerd op 
valselijk opgemaakte stukken vanuit een grote grensoverschrijdende criminele organisatie.  Voor de 
feitelijke onderbouw verwijzen wij u naar bijgevoegde in de volgende links hieronder ingelaste  
klachten aan: 

- korpschef Philip Pirard van lokale politie HAZODI te Hasselt en 
- Syndicus-Voorzitter Leo Daenen, Raad van de Arrondissementskamer te Hasselt  

met bijbehorende producties en deeplinks aan feitelijke en wettelijke onderbouw.   
 

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

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-augustus-2013-klacht-verbeek-erik-tegen-
gerechtsdeurwaarder-jan-beelen-bij-syndicus-voorzitter-leo-daenen-te-hasselt.pdf            

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan het hoofdbestuur Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)  
gericht.   
 
Met de inhoud van bovengenoemde klachten is feitelijk en wettelijk komen vast te staan dat, als de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) uitvoering geeft aan deze terugvorderingsbeslissing van 
Federaal secretaris Tony Coonen (sp.a) van De Voorzorg te Hasselt de RVA daarmee onderdeel gaat 
uitmaken van de in die klachten beschreven mens- en milieuvernietigende grensoverschrijdende 
criminele organisatie.  
 

Tegen deze mens- en milieuvernietigende grensoverschrijdende criminele organisatie loopt vanuit het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. vanaf 12/06/2013 een strafrechtelijk onderzoek met burgerlijke 
partijstelling bij de onderzoeksrechter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt onder referentie 
COR/1680 PB 1300039 gekend onder de volgende referentienummers FD 66.99.2/11 van het 
Federaal Parket te Brussel, 1998/PGA/1130-2011/AE23/27 van het Parket bij het Hof van beroep te 
Antwerpen, FD 30.99.15-12 van het federaal parket te Brussel en Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 van het 
parket te Hasselt. Het bewijs daarvan kunt u lezen in de volgende link op internet: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-juni-2013-strafklacht-met-burgelijke-partijstelling-van-
aml-van-rooij-bij-rechtbank-eerste-aanleg-hasselt.pdf     

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan het hoofdbestuur Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)  
gericht.   
 
Op grond van bovengenoemde  feiten richten wij aan het hoofdbestuur Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening (RVA) het nadrukkelijke verzoek om:  
 

1. Geen uitvoering te geven aan de terugvorderingsbeslissing d.d. 6 augustus 2013 van Federaal 
secretaris Tony Coonen (sp.a) van De Voorzorg Hasselt en dat zo spoedig mogelijk schriftelijk 
te bevestigen.   
 

2. Hierover Federaal secretaris Tony Coonen (sp.a) te horen en de bevindingen van het 
hoofdbestuur Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) vast te leggen in een verslag; 
 

3. Deze klacht met bijbehorende producties, samen met uw verslag van bevindingen, over te 
maken aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt met het verzoek het gevoegd te laten 
behandelen met het hierop reeds lopende strafrechtelijk onderzoek met burgerlijke 
partijstelling onder referentie COR/1680 PB 1300039 gekend onder de volgende 
referentienummers FD 66.99.2/11 van het Federaal Parket te Brussel, 1998/PGA/1130-
2011/AE23/27 van het Parket bij het Hof van beroep te Antwerpen, FD 30.99.15-12 van het 
federaal parket te Brussel en Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 van het parket te Hasselt; 
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Vanwege de vele verkregen levensbedreigingen en meerdere gepleegde aanslagen tot doodslag op 
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen krijgt deze klacht via e-mail een wereldwijde 
verspreiding en zal het bij o.a. No Cancer Foundation te Hasselt (www.nocancerfoundation.org) op 
internet worden geplaatst. 
 
Tevens verzoeken wij u om ons op de hoogte te houden van de voortgang van deze klacht.  
 
In afwachting van uw spoedige schriftelijke bevestiging van het in behandeling genomen hebben van 
deze klacht, verblijven wij, 
 
Hoogachtend; 
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
Voor deze,  

 
 
 

 

 
A.M.L. van Rooij  
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven.                            
Tel: 011758676 (vast) 0484749360 (mobiel) 
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com   

 
 
 
 
 
 
 

 
Verbeek Erik   
Seovacki Put 43, 34550 Pakrac te Kroatië 
e-mail: nocancerfoundation@gmail.com 
tel: 0032/488443073    
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