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Met dank aan professor Roos Vonk: Schaliegaswinning is enkel bedoeld om zo snel mogelijk 7 miljard 
wereldbewoners te vergiftigen door toedoen van Nederland vanuit Europa. 

 

 

 
Gericht aan: 

- Prof. dr. R. Vonk, Professor of Social Psychology  
Department of Social and Cultural Psychology  
Radboud University Nijmegen  
P.O. Box 9104, 6500 HE Nijmegen  
The Netherlands, Phone: +31 (0)24 36 12688  
Fax: +31 (0)24 36 12677  
E-mail: vonk@psych.ru.nl,   

Kopie aan onder meer: 
- Herman van Rompuy, president van de Europese Unie 

(herman.van.rompuy@telenet.be)    
- 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 );  
- Wouter Beke, voorzitter CD&V (info@wouterbeke.be)   
- Herman De Croo, Belgisch Minister van Staat 

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

Hasselt(korpschef@hazodi.be); 
- Ecologisch Kennis Centrum B.V. 

(ekc.avanrooij@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);  

 

Schaliegas: Kamp op z’n bek slaan..!! 

2013 © WantToKnow.nl/.be 

Professor Roos Vonk van de Radboud Universiteit 

van Nijmegen 

Het was professor Roos Vonk van de Radboud 

Universiteit van Nijmegen die gisteren op Twitter 

waarschijnlijk de mening van heel veel 

Nederlanders eindelijk eens de vrije loop liet.. Ze 

wil minister Henk Kamp van Economische zaken 

‘Op zijn bek slaan’ om zijn gedrag en houding 

rondom de persconferentie inzake de 

schaliegaswinning in Nederland. Dit naar 

aanleiding van een rapport dat gisteren werd 

gepresenteerd door een consortium van bedrijven 

dat op  voorhand al vóór schaliegaswinning blijkt 

te zijn. Want hoe kan het anders dat deze club een 

dergelijk rapport aflevert, waarbij het er 

klaarblijkelijk alleen nog om gaat, de minister een 

goed ‘wapen’ in handen te geven, om 

schaliegaswinning door te drukken..! 

De aarde verwoest en vol chemicaliën gespoten!! 

Voor ons bij WantToKnow richt het bezwaar zich 

vooral op de wijze waarop een mix van puur-

schadelijke chemicaliën in de grond wordt gespoten 

om diepere aardlagen te ‘kraken’ of zoals dat heet in 

vaktermen te ‘fracken’. Deze chemicaliën blijken, 

náást de enorme verwoestingen die onzichtbaar in 

diepere aardlagen worden aangericht, de grote 

boosdoener. Van de chemische mix die gebruikt 

wordt, zo blijkt keer op keer overduidelijk in de VS, 

mag niet eens de samenstelling worden bekend 

gemaakt..!! Hoe kan er dan een positief advies 

komen vanuit het consortium, als overal ter wereld 

de lange-termijn-gevolgen NIET EENS BEKEND en 

de korte termijn gevolgen al DESASTREUS zijn..?! 

Of om weer met de woorden van professor Vonk te 

spreken: “We worden verneukt!” 

 

http://www.ru.nl/socialpsychology/faculty/prof_dr_roos_vonk/
mailto:vonk@psych.ru.nl
https://sites.google.com/site/nocancerfoundation/
mailto:herman.van.rompuy@telenet.be
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elio_Di_Rupo
mailto:info@premier.fed.be)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Annemie_Turtelboom
mailto:min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be
mailto:annemie.turtelboom@stad.antwerpen.be
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%ABlle_Milquet
mailto:milquet@ibz.fgov.be
mailto:joelle.milquet@ibz.fgov.be
http://nl.wikipedia.org/wiki/Federaal_parket
mailto:federaal.parket@just.fgov.be
http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/liegeois-leidt-vanaf-1-september-college-van-procureurs-generaal.aspx
mailto:srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be
http://www.const-court.be/
mailto:griffie@const-court.be
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/
mailto:jan.wouters@ggs.kuleuven.be
http://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00018354
mailto:jan.tytgat@pharm.kuleuven.be
http://www.jessazh.be/patienten-bezoekers/raadplegingen/volgens-arts/prof-dr-jacques-janssens
mailto:jacques.janssens@rztienen.be
mailto:l-info@loc.be
http://www.diplomatie.be/zagrebnl/
mailto:zagreb@diplobel.fed
http://be.mfa.hr/?mh=608&mv=4186
mailto:croemb.bruxelles@mvpei.hr
http://www.vlada.hr/en/naslovnica/o_vladi_rh/clanovi_vlade/zoran_milanovic
mailto:klubsdp@sabor.hr
mailto:mediji@sabor.hr
http://en.wikipedia.org/wiki/Orsat_Miljeni%C4%87
mailto:press@vlada.hr
mailto:jbutorac@pravosudje.hr
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wouter_Beke
mailto:info@wouterbeke.be
http://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_De_Croo
mailto:herman@decroo-desguin.be
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/verbeek-erik
mailto:korpschef@hazodi.be
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
http://www.degroenen.nl/
mailto:degroenen@planet.nl
mailto:otto@degroenen.nl
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
mailto:F.Bovenkerk@uu.nl
http://www.sdnl.nl/van-putten.htm
http://www.hollandpromote.com/
mailto:anton37.putten@wxs.nl
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf
mailto:ine.veen@quicknet.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wieteke_van_Dort
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.sdnl.nl/camping-dommeldal-open-brief.htm
mailto:wieteke@wietekevandort.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Julius_Vischjager
http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php
mailto:julius601@hotmail.com
http://www.sdnl.nl/kath-nb2.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Henk_Rijkers
mailto:Redactie@katholieknieuwsblad.nl
mailto:henk@katholieknieuwsblad.nl
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
mailto:henkn@hetechtenieuws.org
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij
mailto:nocancerfoundation@gmail.com
http://www.sdnl.nl/index1024.html
mailto:rob.brockhus@gmail.com
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/schaliegas-kamp-op-de-bek-slaan/
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/schaliegas-kamp-op-de-bek-slaan/
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/schaliegas-kamp-op-de-bek-slaan/


2 

© 

                               Zonhoven/ Pakrac  28 augustus 2013  
Ons kenmerk: RV/280813/br. 
 
 
Geachte Mevrouw Roos.   
  
Onze dank voor uw helder bericht over minister Henk Kamp (VVD), daar zijn plannen m.b.t. het 
winnen van schaliegas in Nederland, België, Europa en de rest van de wereld zijn bedoeld om door 
Nederland via de Benelux als proeftuin vanuit Europa de aarde te verwoesten en de daarop wonende 
7 miljard mensen te vernietigen met zeer giftig kankerverwekkend gif.  
 
Voor de oorzaak van dit bericht lees het hieronder bijgevoegde sepot met toelichting van de officier 
van justitie G. Bos uit 1995, wat wordt voorgezet door de officier van justitie M. Groothuizen van het 
parket Oost-Brabant (Den Bosch).  
 
Voor wat betreft het Europese Hof van Justitie, die volledig in de macht is van de Nederlandse 
onderkoning vice-president drs. J.P.H. Donner (CDA) van de Nederlandse Raad van State, lees de 
volgende links en bekijk ook de video's:  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-juli-2011-verzoekschrift-gerechtvan-eerste-aanleg-europese-hof.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-2011-brief-aan-gerecht-europese-unie.pdf       
 
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php  
 
http://www.youtube.com/watch?v=ELZWJVqGWj8  
 
http://www.youtube.com/watch?v=u407AnfJt08  
 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kQ8BaMdyxuI     
 
Deze zaak heeft het Europese Hof van Justitie na meer dan twee jaar nog steeds niet in behandeling 
genomen, wat betekent dat dit sepot uit 1995 met de hulp van eerst de officier van justitie G. Bos en 
thans de officier van justitie M. Groothuizen parket Oost Brabant (gelijktijdig D66 raadslid Nijmegen) 
met de hulp van Piet Hein Donner (thans: Vice-president van de Nederlandse  Raad van State) met de 
hulp van het Europese Hof van Justitie vanuit Nederland in geheel Europa wordt voortgezet in strijd 
met de Europese Grondwet (Verdrag van Lissabon). 
 
De zoektocht naar de waarheid begint hier, luister naar iedereen, lees alles, geloof niets "tenzij" u het 
kunt bewijzen uit eigen onderzoek, vervolgens "oordeel zelf"!  Corruptie in Nederlands recht 
is besmettelijk voor België waarvoor gericht te beslissen dat in overeenstemming met de Belgische 
Grondwet alsnog uitvoering zal moeten worden gegeven aan het op 25 januari 1944 door koning 
Leopold III voltooide "politiek testament" en wel op grond van de volgende feiten: Verzoekschrift 
31/01/13 met ontvangstbevestiging, aanvullend verzoekschrift 19/04/13 met ontvangstbevestiging. 
 
Ik vertrouw erop u met het toezenden van deze informatie van dienst te zijn.   
 
Met vriendelijke groeten  
 
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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Ing: A.M.L. Van Rooij: Europees erkend safety manager 
 
HOME | INFO | ARCHIEF | NIEUWSBRIEF | LINKS 
Deskundigerapport: Arseen en chroom VI in geïmpregneerd hout 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 27 augustus 2013 22:09 
Onderwerp: Wanneer wordt er strafrechtelijk opgetreden tegen de misdrijf afdekkende officier van justitie M. Groothuizen van 
het arrondissementsparket Oost-Brabant, die gelijktijdig D66 raadslid is binnen de gemeente Nijmegen? 
Aan: info@premier.fed.be, min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, annemie.turtelboom@stad.antwerpen.be, 
"milquet@ibz.fgov.be" <milquet@ibz.fgov.be>, joelle.milquet@ibz.fgov.be, parquet fédéral 
<federaal.parket@just.fgov.be>, srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be, griffie@const-
court.be, jan.wouters@ggs.kuleuven.be, jan.tytgat@pharm.kuleuven.be, jacques.janssens@rztienen.be, info@loc.be, 
zagreb@diplobel.fed, croemb.bruxelles@mvpei.hr, klubsdp@sabor.hr, mediji@sabor.hr, press@vlada.hr, jbutorac@pravosudje.
hr, Herman Decroo <herman@decroo-desguin.be>,korpschef@hazodi.be, Erik Verbeek <nocancerfoundation@gmail.com>, 
Otto ter Haar <degroenen@planet.nl>, Otto ter Haar <otto@degroenen.nl>, "f.bovenkerk" <F.Bovenkerk@uu.nl>, "Anton F. P. 
van Putten" <anton37.putten@wxs.nl>, wolbrin Veen <ine.veen@quicknet.nl>, bosgroep wieteke van Dort 
<wieteke@wietekevandort.nl>, julius vischjager <julius601@hotmail.com>, katholieknieuwsblad 
<Redactie@katholieknieuwsblad.nl>, katohliek nieuwsblad <henk@katholieknieuwsblad.nl>, Henk Niggebrugge 
<henkn@hetechtenieuws.org>, Rob Brockhus <rob.brockhus@gmail.com>, Hans van den Broek 
<hans.v.d.broek@planet.nl>, miavanboxtel@kpnmail.nl, tonniewouters.1@kpnmail.nl, "Raak van A.A.G.M." 
<r.vraak@tweedekamer.nl>, emileroemer@sp.nl 
 

Geachte  
 
De oorzaak van dit alles is dit sepot:  
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Wat daarvan de gevolgen zijn kunt u lezen in de volgende links: 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-augustus-2013-aanvullende-klacht-bij-president-vd-rechtbank-oost-
brabant-tegen-mrpm-knaapen.pdf 
 
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij 
 
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/  
 
en in onze hieronder ingediende 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) 
 
Het is de huidige officier van Justitie M. Groothuizen van het parket Oost-Brabant (gelijktijdig D66 
raadslid gemeente Nijmegen) die deze sepot-misdaad vanuit de gemeente Sint-Oedenrode voortzet. 
Voor bewijs lees de volgende links met deeplinks.  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-februari-2012-brief-om-mr-m-groothuizen-aan-aml-van-rooij.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-februari-2012-brief-aan-officier-van-justitie-m-groothuizen.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-februari-2012-strafaangifte-tegen-janssen-en-janssen-bij-m-
groothuizen.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juni-2013-klacht-tegen-m-groothuizen-bij-president-gerechtshof-den-
bosch.pdf    
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-maart-2012-stelen-auto-door-officier-van-justitie-m-groothuizen.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-februari-2012-verzoek-tot-nemen-van-besluit-bw-nijmegen.pdf  
 
Wanneer wordt er strafrechtelijk opgetreden tegen de mens- en milieuvernietigende misdrijf 
afdekkende officier van justitie M. Groothuizen van het arrondissementsparket Oost-Brabant, die 
gelijktijdig D66 raadslid is binnen de gemeente Nijmegen?    
 
Met vriendelijke groeten;  

 
 
 
 
 

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

  
Ing: A.M.L. Van Rooij: Europees erkend safety manager 
 
HOME | INFO | ARCHIEF | NIEUWSBRIEF | LINKS 
Deskundigerapport: Arseen en chroom VI in geïmpregneerd hout 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-augustus-2013-aanvullende-klacht-bij-president-vd-rechtbank-oost-brabant-tegen-mrpm-knaapen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-augustus-2013-aanvullende-klacht-bij-president-vd-rechtbank-oost-brabant-tegen-mrpm-knaapen.pdf
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-februari-2012-verzoek-tot-nemen-van-besluit-bw-nijmegen.pdf
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-april-2013-brief-schadeaansprakelijkstelling-aan-cees-van-rossum.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-februari-2012-brief-om-mr-m-groothuizen-aan-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-februari-2012-brief-aan-officier-van-justitie-m-groothuizen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-februari-2012-strafaangifte-tegen-janssen-en-janssen-bij-m-groothuizen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-februari-2012-strafaangifte-tegen-janssen-en-janssen-bij-m-groothuizen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juni-2013-klacht-tegen-m-groothuizen-bij-president-gerechtshof-den-bosch.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juni-2013-klacht-tegen-m-groothuizen-bij-president-gerechtshof-den-bosch.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-maart-2012-stelen-auto-door-officier-van-justitie-m-groothuizen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-februari-2012-verzoek-tot-nemen-van-besluit-bw-nijmegen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-februari-2012-verzoek-tot-nemen-van-besluit-bw-nijmegen.pdf
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/ad-van-rooij-europees-erkend-safety-manager
http://www.hetechtenieuws.org/index.php
http://www.hetechtenieuws.org/info.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.hetechtenieuws.org/0000-00-00-nieuwsbrief.php
http://www.nieuwemedianieuws.nl/
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-rampzalige-gevolgen-van-geiempregneerd-hout
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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 
met deze terugvorderingsbeslissing daar bovenop nog eens € 34.936,48 terug via de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening (RVA).  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-juni-2012-philips-sommatiebrief-aan-tony-coonen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-augustus-2013-valselijke-terugvordering-tony-coonen-de-voorzorg-aan-verbeek-erik.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-augustus-2013-valselijke-terugvordering-tony-coonen-de-voorzorg-aan-verbeek-erik.pdf
http://www.devoorzorg.be/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-juni-2012-philips-sommatiebrief-aan-tony-coonen.pdf
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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; 
 

 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-juni-2012-philips-sommatiebrief-aan-tony-coonen.pdf
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
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-augustus-2013-klacht-verbeek-erik-tegen-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen-bij-syndicus-voorzitter-leo-daenen-te-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-juni-2012-philips-sommatiebrief-aan-tony-coonen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-juni-2013-strafklacht-met-burgelijke-partijstelling-van-aml-van-rooij-bij-rechtbank-eerste-aanleg-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-juni-2013-strafklacht-met-burgelijke-partijstelling-van-aml-van-rooij-bij-rechtbank-eerste-aanleg-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-juni-2012-philips-sommatiebrief-aan-tony-coonen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-juni-2012-philips-sommatiebrief-aan-tony-coonen.pdf


8 

© 

De door ons ondertekende klacht vindt u bijgevoegd in de volgende link op internet: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-augustus-2013-klacht-van-verbeek-erik-tegen-tony-coonen-
bij-de-rva-te-brussel.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.   
 
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    

 

Ing: A.M.L. Van Rooij: Europees erkend safety manager 
 
HOME | INFO | ARCHIEF | NIEUWSBRIEF | LINKS 
Deskundigerapport: Arseen en chroom VI in geïmpregneerd hout 

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

 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 28 augustus 2013 14:38 
Onderwerp: Met dank aan professor Roos Vonk: Schaliegaswinning is enkel bedoeld om zo snel 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-augustus-2013-klacht-van-verbeek-erik-tegen-tony-coonen-bij-de-rva-te-brussel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-augustus-2013-klacht-van-verbeek-erik-tegen-tony-coonen-bij-de-rva-te-brussel.pdf
http://www.nocancerfoundation.org/
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
https://sites.google.com/site/universalfederationback/burgemeester-hilde-claes-van-hasselt
mailto:nocancerfoundation@gmail.com
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/ad-van-rooij-europees-erkend-safety-manager
http://www.hetechtenieuws.org/index.php
http://www.hetechtenieuws.org/info.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.hetechtenieuws.org/0000-00-00-nieuwsbrief.php
http://www.nieuwemedianieuws.nl/
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-rampzalige-gevolgen-van-geiempregneerd-hout
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/sopn-verkiezingen-debat/hantekening Erik.jpg?attredirects=0
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mogelijk 7 miljard wereldbewoners te vergiftigen door toedoen van Nederland vanuit Europa. 
Aan: vonk@psych.ru.nl 
Cc: herman.van.rompuy@telenet.be, info@premier.fed.be, min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, 
annemie.turtelboom@stad.antwerpen.be, milquet@ibz.fgov.be, joelle.milquet@ibz.fgov.be, parquet 
fédéral <federaal.parket@just.fgov.be>, srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be, griffie@const-court.be, 
jan.wouters@ggs.kuleuven.be, jan.tytgat@pharm.kuleuven.be, jacques.janssens@rztienen.be, 
info@loc.be, zagreb@diplobel.fed, croemb.bruxelles@mvpei.hr, klubsdp@sabor.hr, mediji@sabor.hr, 
press@vlada.hr, jbutorac@pravosudje.hr, info@wouterbeke.be, Herman Decroo <herman@decroo-
desguin.be>, korpschef@hazodi.be, "A,M,L Van Rooij" <ekc.avanrooij@gmail.com>, Otto ter Haar 
<degroenen@planet.nl>, Otto ter Haar <otto@degroenen.nl>, "f.bovenkerk" <F.Bovenkerk@uu.nl>, 
"Anton F. P. van Putten" <anton37.putten@wxs.nl>, wolbrin Veen <ine.veen@quicknet.nl>, bosgroep 
wieteke van Dort <wieteke@wietekevandort.nl>, julius vischjager <julius601@hotmail.com>, 
katholieknieuwsblad <Redactie@katholieknieuwsblad.nl>, katohliek nieuwsblad 
<henk@katholieknieuwsblad.nl>, Henk Niggebrugge <henkn@hetechtenieuws.org>, Erik Verbeek 
<nocancerfoundation@gmail.com>, Rob Brockhus <rob.brockhus@gmail.com>, Hans van den Broek 
<hans.v.d.broek@planet.nl>, Emiel Roemer <e.roemer@tweedekamer.nl>, emileroemer@sp.nl, 
rvraak@sp.nl, "Raak van A.A.G.M." <r.vraak@tweedekamer.nl>, miavanboxtel@kpnmail.nl, 
tonniewouters.1@kpnmail.nl, Johan Oldenkamp <Johan@pateo.nl>, SOPN <info@sopn.nl>, Bea van 
kessel <b.v.kessel@kpnmail.nl>, Wilma Van Loon <wilma01@gmail.com>, 
sjaak_bruijsten@hotmail.com, Wim Muller <mullers@hotelzurems.de>, Pierre Schreuder 
<pierre.schreuder.sr@gmail.com>, "j.fitters1" <J.Fitters1@kpnplanet.nl>, Bert Maathuis 
<bertmaathuis@gmail.com>, d.wigboldus@psych.ru.nl, h.veling@psych.ru.nl, 
h.vanschie@psych.ru.nl, S.Ritter@psych.ru.nl, m.prins@psych.ru.nl, B.Muller@psych.ru.nl, 
m.delange@psych.ru.nl, a.vanknippenberg@bsi.ru.nl, j.karremans@bsi.ru.nl, r.holland@psych.ru.nl, 
r.dotsch@psych.ru.nl, a.dijksterhuis@psych.ru.nl, e.cross@psych.ru.nl, r.vanbaaren@psych.ru.nl, 
k.chan@psych.ru.nl, m.hengstler@psych.ru.nl, a.losecaatvermeer@fcdonders.ru.nl, 
s.nauts@psych.ru.nl, eefje.rondeel@d-cis.nl, t.verwijmeren@psych.ru.nl, a.wevers@sanquin.nl, 
r.vanderwal@psych.ru.nl, m.vanmierlo@psych.ru.nl, m.gerrits@psych.ru.nl, j.bakker@pwo.ru.nl, 
l.bakker@maw.ru.nl, e.becker@psych.ru.nl, r.beijers@psych.ru.nl, w.burk@psych.ru.nl, 
d.chwilla@donders.ru.nl, a.coenen@donders.ru.nl, t.davids@maw.ru.nl, e.denessen@pwo.ru.nl, 
p.desain@psych.ru.nl, t.dijkstra@donders.ru.nl, h.driessen@maw.ru.nl, s.dudink@igs.ru.nl, 
p.eling@donders.ru.nl, j.farquhar@donders.ru.nl, m.vangerven@psych.ru.nl, 
perry.groot@science.ru.nl, f.grootjen@ai.ru.nl, c.hagemann@maw.ru.nl, c.vanhalen@psych.ru.nl, 
g.haselager@psych.ru.nl, w.haselager@psych.ru.nl, p.hoebink@maw.ru.nl, g.janzen@pwo.ru.nl, 
m.jongsma@bsi.ru.nl, p.kamsteeg@psych.ru.nl, g.keijsers@psych.ru.nl, l.vankempen@maw.ru.nl, 
A.Kiliaan@anat.umcn.nl, l.knippenberg@maw.ru.nl, a.koning@donders.ru.nl, 
g.kraaykamp@nisco.ru.nl, l.dekwaadsteniet@pwo.ru.nl, g.lange@psych.ru.nl, m.lewis@psych.ru.nl, 
r.vanlier@donders.ru.nl, m.lubbers@maw.ru.nl, peterl@cs.ru.nl, g.vanluijtelaar@donders.ru.nl, 
v.ly@psych.ru.nl, r.maes@psych.ru.nl, elenam@cs.ru.nl, e.maris@donders.ru.nl, 
p.medendorp@donders.ru.nl, h.vandermeijden@pwo.ru.nl, a.vanminnen@psych.ru.nl, 
w.demuijnck@pwo.ru.nl, h.nijman@acsw.ru.nl, j.oosterman@donders.ru.nl, m.vanotterlo@psych.ru.nl, 
i.rabeling@psych.ru.nl, t.vanrijn@psych.ru.nl, m.riksen@psych.ru.nl, m.rinck@psych.ru.nl, 
a.roelofs@donders.ru.nl, e.rommes@pwo.ru.nl, i.vanrooij@psych.ru.nl, m.sadakata@psych.ru.nl, 
janos@cs.ru.nl, a.scheres@psych.ru.nl, e.segers@pwo.ru.nl, l.selen@donders.ru.nl, 
s.smeekens@psych.ru.nl, i.kuyper@psych.ru.nl, n.stevens@psych.ru.nl, j.tolsma@maw.ru.nl, 
f.vaandrager@cs.ru.nl, v.vasterling@ftr.ru.nl, i.volman@psych.ru.nl, r.vonk@bsi.ru.nl, 
l.vuurpijl@ai.ru.nl, c.deweerth@psych.ru.nl, t.widlok@maw.ru.nl, c.witteman@socsci.ru.nl 
 


