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Van: Erik Verbeek, KROATIE, Seovacki, Put 43, 34550 Pakrac 

  
 

Afgegeven met ontvangstbevestiging  
 
Aan: Arbeidsrechtbank van Hasselt  
t.a.v. Voorzitter Beatrix DEWAEL. 
Parklaan 25/5, 3500 Hasselt 
Tel: 011 374310  
 
 
Kopie aan onder meer:  

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

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

- Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en 
Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid (info@laurette-onkelinx.be);  

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

- Herman van Rompuy, president van de 
Europese Unie 
(herman.van.rompuy@telenet.be, 
press.president@consilium.europa.eu)     

- 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); 

- Herman De Croo, Belgisch Minister van Staat 
(herman@decroo-desguin.be); 

- Philip Pirard, Korpschef politie HAZODI te 
Hasselt (korpschef@hazodi.be); 

- Ad van Rooij, Ecologisch Kennis Centrum 
B.V. (ekc.avanrooij@gmail.com);  

 
Hoofdgriffier Arbeidsrechtbank Hasselt:  

- Ludo MOERMANS 
 
Ons kenmerk:  

- EV/041113/B-TonyCoonen  
 

Betreft:  
Beroepschrift tegen het Nationaal Verbond van Socialistische 
Mutualiteiten, Sint-Jansstraat 32-38 te 1000 BRUSSEL op de door 
Federaal Secretaris Tony Coonen van De Voorzorg te Hasselt op  
6 augustus 2013 (ref: ZCJA01 / 322 /00262092 / 969112816932 / 
2010/I/01275) onrechtmatig genomen beslissing tot terugbetaling van 
34.936,46 EUR op basis van een op 8 april 2013 valselijk verkregen 
arrest A.R. nr: 2012/AG/143 van het Arbeidshof te Gent als gevolg van 
de door Tony Coonen valselijk aangeleverde dossierstukken aan de 
arbeidsrechtbank te Gent ten gunste van de vanuit Nederland 
opererende 7 miljoen wereldbewoners vernietigende 
grensoverschrijdende drugs en afval misdaad, door de bekende 
Nederlandse criminoloog prof. dr. Frank Bovenkerk beoordeeld als 
“collusie Poisoning for Profit” en “Corporate Crime”. Dit met het verzoek 
om daarop te beslissen:  
 

1. dat de door Tony Coonen van De Voorzorg te Hasselt op 6 
augustus 2013 namens het Nationaal Verbond van Socialistische 
Mutualiteiten te Brussel genomen beslissing wordt vernietigd;  
 

2. dat De Voorzorg te Hasselt de vanaf 1 maart 2010 onrechtmatig 
ingehouden achterstallige invaliditeitsuitkering vanaf 1 maart 
2010, met daarbovenop de wettelijke rente, alsnog zal moeten 
betalen aan Verbeek Erik; 

 
3. dat De Voorzorg te Hasselt alle door Verbeek Erik gemaakte 

kosten van juridische bijstand van het Ecologisch Kennis Centrum 
B.V., namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij, wonende 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven, zal moeten vergoeden;  

 

4. dat De Voorzorg te Hasselt alle door Verbeek Erik, Banjac 
Branka, No Cancer Foundation vzw en Verimmoban NV 
aangerichte materiele, immateriële, financiële en 
vermogensschade zal moeten vergoeden, waarvan de hoogte van 
die schade moet worden bepaald door een door de 
Arbeidsrechtbank te Hasselt aan te wijzen erkende deskundige;  

  

((bevat 41 pagina’s met 17 tabs (454 blz.) aan bijlagen in het totaal (495 blz.)) 

 
                                        Kroatië 4 november 2013  
 
Geachte Voorzitter van de Arbeidsrechtbank Beatrix DEWAEL, 
 
Ondergetekende, Erik Verbeek, KROATIE, Seovacki, Put 43, 34550 Pakrac, tekent hierbij beroep aan 
tegen het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, Sint-Jansstraat 32-38 te 1000 
BRUSSEL op de door Federaal Secretaris Tony Coonen van De Voorzorg te Hasselt op 6 augustus 
2013 (ref: ZCJA01 / 322 /00262092 / 969112816932 / 2010/I/01275) onrechtmatig genomen 
beslissing tot terugbetaling van 34.936,46 EUR op basis van een op 8 april 2013 valselijk verkregen 
arrest A.R. nr: 2012/AG/143 van het Arbeidshof te Gent als gevolg van de door Tony Coonen valselijk 
aangeleverde dossierstukken aan de Arbeidsrechtbank te Gent ten gunste van een vanuit Nederland 
opererende 7 miljard wereldbewoners vernietigende grensoverschrijdende drugs en afval misdaad, 
door de bekende Nederlandse criminoloog prof. dr. Frank Bovenkerk beoordeeld als “collusie 
Poisoning for Profit” en “Coroprate Crime”.  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-november-2013-ontvangstbewijs-beroepschrift-van-verbeek-erik-bij-arbeidsrechtbank-van-hasselt.pdf
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/Annemie_Turtelboom
mailto:min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be
mailto:annemie.turtelboom@stad.antwerpen.be
http://nl.wikipedia.org/wiki/Laurette_Onkelinx
mailto:info@laurette-onkelinx.be
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elio_Di_Rupo
mailto:info@premier.fed.be)
https://sites.google.com/site/nocancerfoundation/
mailto:herman.van.rompuy@telenet.be
mailto:press.president@consilium.europa.eu
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://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
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De door federaal secretaris Tony Coonen van De Voorzorg te Hasselt namens het Nationaal Verbond 
van Socialistische Mutualiteiten, Sint-Jansstraat 32-38 te 1000 BRUSSEL bij brief van 6 augustus 
2013 (ref: ZCJA01 / 322 /00262092 / 969112816932 / 2010/I/01275) genomen beslissing vindt u 
bijgevoegd (achter tab 1). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald 
en ingelast te beschouwen en tevens aan verantwoordelijk voorzitter Beatrix DEWAEL gericht.  
In betreffende beslissing staat letterlijk het volgende geschreven:  
 

VERBEEK ERIK  
Seovacki, Put 43,  
34550 Pakrac KROATIE,  

 
Hasselt; 06/08/2013  

  
Betreft: Terugvordering van onterechte betalingen.  

 
Geachte Mevrouw, Heer, 

 
Wij stuurden u op 26/04/2010 een brief waarbij wij u terugbetaling vroegen van  
34.936.48 EUR wegens onterechte betalingen ten gevolge 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 in de gegrondheid van onze vraag betwist, is het 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  

  

Deze beslissing kan nooit in stand blijven en wel op grond van de volgende feiten: 
 

Feiten waarop bovengenoemde beslissing niet in stand kan blijven: 
 
Bijgevoegd vindt u het op 8 april 2013 gewezen arrest A.R.Nr.: 2012/AG/143 van het Arbeidshof te 
Gent waarop federaal secretaris Tony Coonen van De Voorzorg te Hasselt, namens het Nationaal 
Verbond van Socialistische Mutualiteiten te Brussel, zijn bovengenoemde beslissing d.d. 6 augustus 
2013 heeft gebaseerd (achter tab 2). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als 
herhaald en ingelast te beschouwen.  
 
Betreffend op 8 april 2013 gewezen arrest A.R.Nr.: 2012/AG/143 van het Arbeidshof te Gent is 
gebaseerd op bedrog, achtergehouden beslissende stukken, handelend vanuit een criminele 
organisatie en kan om die reden nooit in stand blijven. Er is dan ook sprake van bedrog van een 
meest ernstige soort handelend vanuit een grensoverschrijdende criminele organisatie, waarvan u 
hieronder enkele essentiële bewijstukken vindt bijgevoegd. 

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/8-april-2013-arrest-arbeidshof-te-gent-inzake-verbeek-erik-en-nvsm.pdf
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Het zijn Tony Coonen (Federaal Secretaris van De Voorzorg Limburg) en Arlette Geuens (Adjunct 
Federaal Secretaris van De Voorzorg Limburg) die op donderdag 14 april 2011 (12:58 uur) de 
volgende klacht hebben ingediend bij inspecteur Bart Ceyssens van het Federaal Agentschap voor 
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, vallend onder verantwoordelijkheid van Laurette 
Onkelinx, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, waarin 
letterlijk het volgende staat geschreven: 
    

From: Geuens, Arlette [Arlette.Geuens@devoorzorg be] 
Sent: donderdag 14 april 2011 12:58 
To: Ceyssens Bart 
Cc: Coonen, Tony 
Subject: Dossier Flaraxin – no cancer – foundation – Vertrouwelijk 

 
Beste mijnheer Ceyssens, 

 
Aansluitend op ons telefonisch onderhoud van vorige maandag kan ik u het volgende 
bevestigen.  
 
Naar aanleiding van de afhandeling van zijn dossier in het kader van de verplichte 
ziekteverzekering hadden wij recent regelmatig contacten met Verbeek Erik. 
Hierin meldde deze ons dat zijn organisatie “No Cancer Foundation” een product Flaraxin 
(zogezegd “effectief in de behandeling van oncologische ziekten”) aanbiedt. 
Via de website van bedoelde organisatie en via verschillende stukken die door betrokkene en een 
zekere Ad van Rooij bij onze diensten (soms met de nodige herrie) ingeleverd werden, stellen wij 
vast dat betrokkene een lastercampagne tegen ons en onze secretaris, Dhr. Tony Coonen, 
begonnen is o.w.v. het feit dat wij niet bereid zijn om het product Flaraxin aan onze leden aan te 
bieden. Onze secretaris werd hierover twee keer publiekelijk in een restaurant lastig gevallen 
door betrokkenen.  
 
O.i. is het aanbod van Flaraxin door hoger vermelde organisatie in strijd met de wet. Wij hielden 
eraan u hiervan in kennis te stellen. 
 
Steeds tot nadere toelichting bereid, teken ik, 

 
Met vriendelijke groeten, 
Arlette Geuens 
Adjunct Federaal Secretaris, Directie 

 
De voorzorg-Limburg 
Capucienenstraat 10, 3500 Hasselt 
Tel.: 011/24.99.11 Fax.: 011/23.35.62 Website: www.devoorzorg.be 

 

Van deze klacht heeft inspecteur Bart Ceysens een navolgend Proces-verbaal HA.59.F1.002931/10 
d.d. 5 november 2010 opgemaakt en op 27/04/11 toegezonden aan de Procureur des Konings te 
Hasselt. Betreffend proces-verbaal vindt u bijgevoegd (achter tab 3). Ik verzoek u kennis te nemen 
van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.  
 
Dit door inspecteur Bart Ceyssens valselijk opgemaakte proces-verbaal is het gevolg van de door de 
adjunct secretaris Arlette Geuens in opdracht van de federaal secretaris Tony Coonen van De 
Voorzorg Limburg valselijk opgemaakte klacht, per e-mail d.d. 14 april 2011 (12:58 uur) verstuurd aan 
Bart Ceyssens.  
 
Tony Coonen en Arlette Geuens hebben daarbij gehandeld vanuit een grote grensoverschrijdende 
criminele organisatie, vanaf eind 2009 in gang gezet door Luykx Laurens, Rechercheur OGP/HPK, 
werkzaam voor PZ HAZODI, met vervalsing van de inschrijving van mijn adres op Torenplein 1 bus 6, 
3500 Hasselt in het computersysteem van de HAZODI politie te Hasselt, onder verantwoordelijkheid 
van burgemeester Hilde Claes als voorzitter van de politieraad en het politiecollege HAZODI.  
Hilde Claes is partner van Tony Coonen en vormt daarmee onderdeel van deze criminele organisatie. 
 
Aan bewijsstuk vindt u bijgevoegd: 

- de door Laurens Luyks bij akte op 11 december 2009 opgenomen PV HA.60.L1.019356/2009 
(achter tab 4).  

Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen.  

http://www.devoorzorg.be/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-april-2011-proces-verbaal-ha-59-f1-002931-10-van-bart-ceysens.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 onder meer letterlijk het volgende geschreven: 
 

Vereniging of samenkomst met het oog op zwendel in verdovende middelen. 
 

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

 
Verdachte BANJAC BRANCA  
Ingeschreven te Hasselt, Paul Bellefroidlaan nr.: 16  

    

Daarmee heeft politiebeambte Laurens Luyks onder verantwoordelijkheid van burgemeester Hilde 
Claes (de partner van Tony Coonen) in een officieel proces-verbaal valsheid in geschrift gepleegd met 
het oogmerk om op valse gronden Verbeek Erik en Banjac Branka veroordeeld te krijgen als 
hoofdverdachten in een grote grensoverschrijdende drugsmaffia.  
 
Politiebeambte Laurens Luyks heeft onder verantwoordelijkheid van burgemeester Hilde Claes als 
voorzitter van de politieraad en het politiecollege HAZODI op 11 december 2009 zijn valselijke PV 
HA.60.L1.019356/2009 opgenomen met de voorkennis en wetenschap dat Verbeek Erik in het 
bevolkingsregister van de gemeente Hasselt vanaf 5 juli 2006 staat ingeschreven op het adres 
KROATIE, Seovacki, Put 43, 34550 Pakrac. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd het 
gewaarmerkt getuigschrift van woonst d.d. 23/08/2013 van gemachtigd beambte Francis Bielen van 
de gemeente Hasselt waarin letterlijk het volgende staat geschreven (achter tab 5): 
 

Naam:    Verbeek  
Voornamen:   Erik, Chris, Mathieu 

 Geboren te :   Bree op 28/11/1969 
 Rijksregisternummer:  69.11.28 169-32 
 Burgerlijke staat:             Gehuwd op 07.07.1998 met Banjac, Branka (75.06.22 294-81) te Kinrooi  
                                                         Akte nr: 0028)  
 Nationaliteit:   Belg 
 Beroep:                             Arbeid(ster)(Loontrekkende) 
 Ingeschreven te:              Kroatië sedert 05/07/2006, op de volgende adressen:   
                              (in Historiek: Seovacki Put 43, 34550 Pakrac, Kroatië)   
  

Dit betekent dat ik vanaf 5 juli 2006 correct sta ingeschreven in de gemeente Hasselt op mijn 
woonadres: 
 

Seovacki Put 43, 34550 Pakrac, Kroatië 
 

Als gevolg van deze foute inschrijving van mijn woonadres op “Torenplein 1 bus 6, 3500 te Hasselt” in 
het computerbestand van de HAZODI politie heb ik maar liefst vanaf december 2009 (kort na het 
aantreden van burgemeester Hilde Claes als voorzitter van de politiezone HAZODI) te maken 
gekregen met onmiskenbare zware criminaliteit, waartegen door Verbeek Erik en No Cancer 
Foundation vzw op 20 september 2013 een strafklacht met burgerlijke partijstelling is ingediend bij 
onderzoeksrechter Kris Gruyters van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt, gekend onder de 
nummers: referte: FD30.99.15-12 (federaal parket te Brussel) en Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 (parket te 
Hasselt). Advocaat mr. Christophe Bielen, Hendrik Van Veldekesingel 148, 3500 Hasselt, door de 
correctionele rechtbank van Hasselt aangewezen voor No Cancer Foundation vzw, heb ik bij brief d.d. 
23 september 2013 daarvan op de hoogte gebracht. Betreffende brief met bijbehorend 4-tal bijlagen 
vindt u bijgevoegd (achter tab 6). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als 
herhaald en ingelast te beschouwen. In betreffende brief heb ik letterlijk het volgende geschreven:  
  
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Afgegeven met ontvangst bevestiging  
 
Advocaat Mr. Christophe Bielen 
Hendrik Van Veldekesingel 148 
3500 Hasselt 
 
                                                                                                             Datum: 23 september 2013 
 

Parketnr.: HA.60.L1.19356-09 Correctionele Rechtbank te Hasselt 

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/23-september-2013-brief-aan-advocaat-christophe-bielen-hasselt.pdf
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Geachte heer Bielen, 
 
De Correctionele Rechtbank van het arrondissement Hasselt, 16

e
 kamer, heeft op 16 mei 2013 onder 

parketnr.: HA.60.LI.19356-09 het vonnis gewezen dat de behandeling van deze zaak, jegens Verbeek 
Erik, wonende te Kroatië, Seovaki Put 43, 34550 Pakrac en No Cancer Foundation vzw gevestigd aan 
de Paul Bellefroidlaan 16, 3500 te Hasselt op 26 september 2013 om 9.00 uur wordt heropend (zie 
bijlage 1).  
 
Het heropenen van de behandeling ter zitting op 26 september 2013 om 9.00 uur in de zaak met 
parketnr.: HA.60.LI.19356-09 is onmogelijk omdat Verbeek Erik en No Cancer Foundation daartegen 
op 5 juni 2013 een klacht hebben ingediend bij de procureur Johan Delmulle van het federaal parket 
te Brussel. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd blz. 1 en blz. 74 van die klacht (zie bijlage 2).  
Deze klacht is door het federaal parket te Brussel in behandeling genomen onder referte: FD30.99.15-
12 LP-mv. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd de brief d.d. 24 juli 2012 (referte: FD30.99.15-12 LP-
mv) aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V., waarop federale magistraat Lieve Pellens letterlijk de 
volgende beslissing heeft genomen: (zie bijlage 3 ); 
 
 MIJN REFERTE                                UW REFERENTIE 
 FD30.99.15-12 LP-mv                       EV/050612/AG 
 
 BETREFT: Uw klacht d.d. 5 juni 2012  
 
 Geachte heren,  
 

In aansluiting op uw schrijven d.d. 5 juni 2012, heb ik de eer u mede te delen dat ik heden, uw klacht 
heb overgemaakt aan het parket van de procureur des Konings te Hasselt. 

 
 Met de meeste hoogachting, 
 
 Lieve Pellens 
 Federale magistraat.  

  
Dit betekent dat federale magistraat Lieve Pellens bij brief d.d. 24 juli 2012 onder referte: FD30.99.15-12 
onze klacht tot beschikking heeft toegezonden aan de Procureur des Konings Marc Rubens van Hasselt 
en dat het aldaar in behandeling is genomen onder referte: Nr. HA.45.F1.7961-12.  
 
Op 20 september 2013 hebben Verbeek Erik en No Cancer Foundation zich in deze strafklacht tegen de 
zaak met parketnr.: HA.60.LI.19356-09 en parketnummer: HA.36.F1.5497-11 bij onderzoeksrechter 
Kris Gruyters bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt gekend onder de nummers:  

1. referte: FD30.99.15-12 van het federaal parket te Brussel; 
2. Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 van het parket te Hasselt;  

een strafklacht neergelegd met burgerlijke partijstelling welke daar is gekend onder referentie: COR/2406 
<<PB/1300070>> (zie bijlage 4).  Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als 
herhaald en ingelast te beschouwen.             
 
Met inachtneming van bovengenoemde feiten kan de zitting op 26 september 2013 in de zaak met 
parketnr.: HA.60.LI.19356-09, lopende dit strafrechtelijk onderzoek met burgerlijke partijstelling bij 
onderzoeksrechter Kris Gruyters te Hasselt, niet doorgaan. Wij verzoeken u dan ook om de griffier van de 
Correctionele Rechtbank van het arrondissement Hasselt, 16

e
 kamer, daarvan onverwijld in kennis te 

stellen en ervoor te zorgen dat de zitting op 26 september 2013 om 9.00 uur daarop niet doorgaat en 
ondergetekenden dat vóór uiterlijk 25 september 2013 schriftelijk te hebben bevestigd.  
 
In afwachting van de hierboven verzochte schriftelijke bevestiging vóór uiterlijk 25 september 2013, 
verblijven wij; 
 
Hoogachtend: 
 
Verbeek Erik 
Kroatië, Seovaki Put 43, 34550 Pakrac 
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No Cancer Foundation vzw 
Paul Bellefroidlaan 16, 3500 te Hasselt 

 
Bijlage: 
Dit verzoekschrift bevat een 4-tal bijlagen bestaande uit 8 pagina’s.   
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Het is deze grote grensoverschrijdende criminele organisatie, waarvan Tony Coonen onderdeel 
uitmaakt, die op basis van valselijk aangeleverde dossierstukken, door het Arbeidshof te Gent op 8 
april 2013 een valselijk uitgesproken arrest A.R.Nr.: 2012/AG/143 hebben weten te realiseren. 
 
Daarmee heeft deze criminele organisatie een valselijke juridische titel verkregen om bij Verbeek Erik; 

- vanaf 1 maart 2010 de invaliditeitsuitkering te stelen, welke Verbeek Erik rechtmatig toekomt; 
- een bedrag van € 36.059,50 en € 320,65 terug te vorderen aan eerder rechtmatig verkregen 

invaliditeitsuitkering; 
waarna ten gunste van bovengenoemde grensoverschrijdende criminele organisatie           

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

2. Banjac Branka, wonende op het adres Paul Bellefroidlaan 16, 3500 te Hasselt;  
3. No Cancer Foundation vzw, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 te Hasselt; 
4. VERIMMOBAN NV, Dikke Linde 10, 3640 te Kinrooi;  

op een meest criminele wijze financieel kunnen worden geliquideerd.  
 
In geval deze door Tony Coonen achtergehouden feiten vóór 8 april 2013 bij het Arbeidshof te Gent 
bekend was geweest, dan had dit tot een andere beslissing geleid.  
 
Bovengenoemd proces-verbaal heeft rechercheur Laurens Luykx enkel persoonlijk opgemaakt en 
ondertekend, wat betekent dat hij dat niet heeft opgemaakt op strafaangifte van een ander persoon. 
Daarmee staat ons inziens vast dat rechercheur Laurens Luykx zelf onderdeel uitmaakt van een 
wereldwijde grensoverschrijdende criminele organisatie die zich bezig houdt met het runnen van een 
druggebeuren in vereniging of samenkomst met het oog op zwendel in verdovende middelen, 
waarvoor het adres 3500 HASSELT, Torenplein 1 bus 0006 wordt gebruikt op naam van Verbeek Erik.  
 
Het is in dit kader goed te weten dat over de hoogste leidinggevende van rechercheur Laurens Luykx 
op 29 oktober 2011 het volgende artikel in De Morgen heeft gestaan:  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 
Hasseltse politiebaas ging op reis met drugsbaron, 
en kwam ook daarmee weg 
 
Douglas De Coninck − 29/10/11, 08u58  
 
HaZoDi-korpschef Michel Beckers bleef ondanks negatief advies 
van de procureur des Konings nog zes jaar aan. © belga  

 
In 2005 al probeerde de Hasseltse procureur Marc Rubens de omstreden ex-korpschef Michel 
Beckers op non-actief te zetten. De man bleek op kosten van een drugsbaron naar Hongarije te zijn 
gereisd toen die daar op zoek ging naar een locatie voor een xtc-lab.  
 
Ondanks de bezwaren van het parket kon Beckers nog zes jaar lang aanblijven. Een mogelijke 
verklaring? Zijn lidmaatschap van de Hasseltse vrijmetselaarsloge La Tolérance.  
 
Michel Beckers werd in 2000 korpschef van zone-HaZoDi (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek) met de 
steun van Steve Stevaert (sp.a), toen verhinderd burgemeester van Hasselt en minister in de Vlaamse 
regering. Vijf jaar later, toen het politiecollege moest beslissen of zijn mandaat zou worden verlengd, 
was een positief advies nodig van de procureur des Konings, Marc Rubens.  
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Hij wordt sinds de veel besproken Panorama-uitzending over de HaZoDi-klokkenluiders samen met 
huidig burgemeester Hilde Claes (sp.a) gezien als voornaamste kop van jut. Documenten die De 
Morgen kon inzien geven aan dat Rubens integendeel in 2005 een negatief advies afleverde. 
 
Op reis met drugsbaron 
In de zomer van 2003 voerde de federale politie van Hasselt onder leiding van substituut Ann Durwael 
een onderzoek tegen Sylvain M., een Limburgse zakenman en flamboyante oud-voorzitter van een 
voetbalclub. M. leidde een bedrijf dat chemicaliën vervoert. In oktober 2003 werden M. en twee zonen 
gearresteerd. Ze bleken een handeltje te hebben opgezet in vloeibare bestanddelen voor xtc en 
speed. Er werd een cannabisplantage ontdekt met 500 plantjes. 
 
M. was drukdoende zijn netwerk uit te breiden tot in Oost-Europa en was in juni 2003 naar Roemenië 
en Hongarije gereisd, op zoek naar nieuwe locaties voor drugslabs. In het Roemeense stadje Câmpia 
Turzii liet M. zich door de burgemeester ontvangen als mogelijke buitenlandse investeerder voor 44 
hectare grond op het lokale industrieterrein. De koop ging niet door, en gelukkig maar, berichtte de 
Roemeense krant Adevarul op 12 juli 2004: "De autoriteiten te Câmpia Turzii zijn bijzonder kwetsbaar 
voor mensen met dergelijke criminele bedoelingen." 
 
M. en één van zijn zonen worden op 7 mei 2004 door de correctionele rechtbank in Hasselt 
veroordeeld tot 3 en 3,5 jaar gevangenisstraf. Tijdens het vooronderzoek was echter aan het licht 
gekomen dat M. zich tijdens een reis naar Hongarije had laten vergezellen door HaZoDi-korpschef 
Michel Beckers. Beiden waren in die tijd goed bevriend. Volgens de federale politie was het M. die de 
reiskosten betaalde, Beckers betaalde ze pas terug nadat de zaak was opgemerkt. Voor Rubens was 
het uitgesloten dat Beckers kon aanblijven, maar hij zag zich onder druk genoodzaakt om zijn 
negatieve advies in te slikken. 
 
Michel Beckers wenst niet in te gaan op onze vragen. Hij beperkt zich in een korte commentaar tot: 
"Doe maar jongen, doe maar." Procureur Rubens zegt: "Dit behoort tot het geheim van de 
beraadslaging." 
 
Ledenlijst van de loge 
De Panorama-reportage begin deze maand ging over georganiseerde graaicultuur, 
verzekeringsfraude en interne pesterijen. De vraag rijst hoe de los daarvan al in opspraak gekomen 
korpschef zo lang in functie kon blijven. De redactie kwam in het bezit van een bundel documenten 
van en over de Hasseltse vrijmetselaarsloge La Tolérance die mogelijk een verklaring aanreiken. 
De documenten bieden een unieke inkijk in de werking van één van de 19 werkplaatsen van de 
Grootloge van België (GLB). Een ledenlijst laat zien dat veel logebroeders actief zijn in het 
gemeenschapsonderwijs, de ambtenarij, de architectuur en de lokale politiek. De meesten zijn 
mensen zonder verhaal die op vrijdagavond samenkomen in hun zelf gebouwde tempel, verscholen in 
een hangar achter een huis in de Crutzenstraat 18 in Hasselt om samen te discussiëren over de 
hoofddoekenkwestie, Paul Scheffer of de oerknal. 
 
De ledenlijst laat zien dat La Tolérance enkel toegankelijk is voor mannen. De avond eindigt steevast 
met hetzelfde ritueel, een dialoog tussen de 'Achtbare meester'(A.M.) en de eerste of tweede 
'opziener'. 
 
- "Op welk tijdstip beëindigen de vrijmetselaars de arbeid?" 
- "Om middernacht, Achtbare Meester." 
- "Hoe laat is het nu?" 
- "Middernacht, Achtbare Meester." 
- "Broeder eerste opziener, wat is de eerste plicht van de vrijmetselaar?" 
- "Het geheim bewaren, Achtbare Meester." 
- "Broeder tweede opziener, wat is de tweede plicht van de vrijmetselaar?" 
- "Zijn broeders binnen en buiten de tempel bij te staan, Achtbare Meester." 
 
Volgens leden van de loge is dit een ritueel. Sommige Hasseltse logebroeders lijken dit letterlijk op te 
vatten. De A.M., die avond in 2008, is Pim Lagay, in die tijd voorzitter van Open Vld in Tongeren. De 
eerste opziener is advocaat Hugo Lamon, een van de hoofdactoren in de Panorama-reportage. Het 
was hij die als advocaat van de stad Hasselt en de politiezone HaZoDi als enige voor de camera 
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mocht spreken. Het was ook hij die zich namens de politiezone in een rechtszaak burgerlijke partij 
stelde tegen hoofd administratie Vera Vrancken en haar collega Mary-Ann Vonckx. De twee dames 
waren naar het Comité P gestapt met een kopie van een vervalst examen waarmee Beckers de 
dochter van een vriend aan een baantje wou helpen bij HaZoDi. 
 
Volgens Lamon, hierin gesteund door procureur Rubens, kwam het doorspelen van het vervalste 
examenblad neer op "diefstal". Het organigram laat zien dat Lamon niet enkel eerste opziener is bij La 
Tolérance, maar ook 'bibliothecaris'. Ook Michel Beckers is een vooraanstaand lid van Le Tolérance. 
Hij vervult de functie van 'redenaar'. In het organigram is hij één van de vier afgevaardigden die de 
Hasseltse werkplaats mogen vertegenwoordigen op nationale bijeenkomsten van de Grootloge van 
België. 
 
En dan is er ook nog Harry Sweeck. Hij is de vader van Eva Sweeck, voor wie het examenresultaat 
moest worden vervalst, en die dankzij de fraude aan de slag kon als secretaresse van Beckers. Ook 
zijn naam prijkt op de ledenlijst van La Tolérance. 
De lijst bevat nog andere opvallende namen, zoals die van Raymond Nelissen. Hij is in het dagelijkse 
leven advocaat-generaal bij het arbeidshof in Hasselt. Klokkenluiders Vrancken en Vonckx zijn al een 
jaar aan het procederen voor het recht op inzage in drie rapporten die het externe bureau Arista op 
hun vraag maakte naar aanleiding van hun klachten over gepest. "Wat we ook proberen, we krijgen de 
rapporten niet te zien", zegt Iris Exelmans, advocate van de klokkenluiders. "Telkens weer krijgen we 
te horen dat advocaat-generaal Nelissen zich tegen vrijgave verzet." 
 
Nog een intrigerende naam op de ledenlijst van La Tolérance: Guido Hermans, een van de 
verantwoordelijken bij de Machiels Group, het bedrijf waarmee de stad Hasselt recent een door de 
Vlaamse regering gecontesteerde overeenkomst afsloot over de verkoop van de terreinen van 
Pukkelpop. 
 
Tweede Hasseltse loge 
Op hetzelfde adres als La Tolérance, huist ook de vzw Studiekring Thijl. De vzw is verbonden met een 
tweede Hasseltse loge, de werkplaats Tijl Uilenspiegel. Anders dan La Tolérance (GLB) behoort die 
tot het Grootoosten van België (GOB). Volgens historicus Jimmy Koppen van de Interdisciplinaire 
Onderzoeksgroep Vrijmetselarij aan de VUB, ontstonden beide loges bijna gelijktijdig in 1964 en zijn 
ze met elkaar verweven. In zijn boek Vrijmetselarij voor dummies schrijft hij dat Steve Stevaert lid is 
van één van beide, net als Willy Claes. 
 
Per 1 maart 2007 vertrok Beckers als korpschef bij HaZoDi, zij het tijdelijk. Hij werd 
veiligheidsadviseur bij... gouverneur Steve Stevaert. Zijn vervanger binnen de zone HaZoDi werd Nico 
Schrooten. Die maakte een einde aan het geknoei met vergoedingen en premies voor dameslingerie 
op kosten van de belastingbetaler. Na een jaar wou Beckers zijn oude post terug. Dat was ook toen 
niet naar de zin van Rubens, en nog minder naar die van Herman Reynders, die Stevaert was 
opgevolgd als burgemeester en hem ook zou opvolgen als gouverneur. 
 
In de logedocumenten zitten kopieën van brieven die Beckers eind 2007 en begin 2008 richtte aan 
Stevaert, toen nog gouverneur. In één ervan beklaagt de gedetacheerde korpschef erover dat er 
tegen hem wordt gecomplotteerd: "Zo liet Schrooten zich op Pukkelpop 2007 aan de bar ontvallen aan 
een aantal omstaanders - hij was dronken - dat Rubens, Reynders en Stevaert een politiek akkoord 
hadden afgesloten om mijn mandaat te verlengen, maar mij binnen het jaar buiten te 'winkelen'." 
 
De brief dateert van enkele weken voor Beckers per 1 maart 2008 terugkeert als korpschef. Hij schrijft 
dat een commissaris hem heeft gebeld om na te vertellen wat Schrooten over hem, Beckers, tijdens 
een vergadering zou hebben gezegd: "Als Beckers een tijdje hier is roepen ze die zo naar een 
tussentijdse evaluatie en dan zal Rubens, juist gelijk de vorig keer (met het drugsdossier tegen M., 
ddc) wel een lade opentrekken en dan kan hij opkrassen en zit ik terug hier op deze stoel." 
 
De ex-korpschef schrijft verder nog: "Diezelfde theorie heeft Schrooten nog eens verkocht, ook 
dronken, op het Vuurwerkfeest te Hasselt in september 2007." 
 
Tien jaar lang is dit blijkbaar de manier geweest waarop in Hasselt werd beslist over het beheer van 
de politiezone. In juni werd het mandaat van Beckers niet langer verlengd. Na, alweer, een negatief 
advies van Rubens en een tussenkomst van de nieuwe burgemeester, Hilde Claes. 
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In een korte reactie liet zij gisteren via haar woordvoerster weten dat ze niet wist dat Lamon en 
Beckers samen deel uitmaken van dezelfde loge: "Dit behoort naar ons inzicht tot de privésfeer. Wij 
willen er wel op wijzen dat mijnheer Lamon als raadsman van de zone HaZoDi deze week, toch voor 
de dossiers over mogelijke misbruiken, is vervangen door een andere raadsman. Er loopt een audit en 
het valt niet uit te sluiten dat de heer Beckers hierbij in beeld komt. De heer Lamon treedt ook op als 
persoonlijke advocaat van mijnheer Beckers, wat deontologische bezwaren zou kunnen oproepen."  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

De korpschef is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de 
politiezone. Dit betekent dat voormalig HAZODI-korpschef Michel Beckers 
verantwoordelijk is voor het vervalsen van het computerbestand bij politiezone 
HAZODI, waarin Verbeek Erik staat ingeschreven op 3500 HASSELT, 
Torenplein 1 bus 0006 om van daaruit zijn wereldwijde handel met deze 
drugsbaron vanuit de Vrijmetselarij te kunnen regelen en daarvoor Verbeek Erik, 

Banjac Branka, No Cancer Foundation vzw en VERIMMONAN NV strafrechtelijk te kunnen vervolgen. 
Het is daarbij van belang om te weten dat benevens Michel Beckers ook Guido Hermans (een van de 
verantwoordelijken bij de Machiels Group) als ook Willy Claes (betaald adviseur bij de Machiels 
Group) lid zijn van de Hasseltse Vrijmetselarij en als logebroeders handelen vanuit een criminele 
organisatie, zoals beschreven in dit beroepschrift. Het is hierbij ook van belang te weten dat deze 
drugs veelal wereldwijd wordt vervoerd via afval, waarmee het samengaan van de wereldwijde drugs- 
en afvalmaffia en het belang van Group Machiels daarin ons inziens feitelijk is bewezen. Omdat deze 
vanuit de vrijmetselarij aangestuurde politiek aan Group Machiels ook de milieuvergunning hebben 
verleend in strijd met Europese richtlijnen, verordeningen en arresten, zonder die vooraf te toetsten 
aan de Belgische Grondwet, betekent dat door deze politiek Group Machiels wordt gebruikt als 
dekmantel om vanuit België de gehele wereld te vergiftigen met onder meer miljarden kilogrammen 
valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide 
(chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell/Budelco, via 
geïmpregneerd hout bij de consumenten in huizen en tuinen in strijd met alle daarop betrekking 
hebbende Europese Richtlijnen, Verordeningen en Arresten met misbruik van miljarden euro’s aan 
overheidssubsidie onder de dekmantels van innovatie, duurzaamheid, ecologisch, hergebruik, groene 
stroom, milieubeton, green bricks, biomassa, CO2-reductie, "Rio de Janeiro protocol", "Kyoto 
protocol", “Cleantech”, “Closing the Circle” en “Agenda 21”.  
 
Het is dan ook niet voor niets dat onder politieke aansturing van Willy Claes (sp.a) in 1994 in Hasselt 
“Agenda 21” is opgestart als pilot project voor geheel België. Dit verklaart ook dat Tony Coonen 
(schoonzoon van Willy Claes) vanaf maart 2013 voorzitter is geworden van NUHMA de Nutsbedrijven 
Houdstermaatschappij van de Limburgse gemeente die participeert in windenergie en afvalverwerking, 
waarmee de Limburgse gemeenten onder de dekmantel van “agenda 21” met grote bedragen aan 
overheidssubsidie vanuit Belgisch Limburg geheel België, Europa en grote delen van de wereld  
vergiftigen met miljarden kilogrammen kankerverwekkend levensgevaarlijk afval, die wettelijk met de 
best bestaande techniek via een maximale brongerichte aanpak uit het milieu moeten worden 
geweerd.  
 
Voormalig korpschef Michel Beckers heeft als zodanig zijn bevoegdheden uitgevoerd onder gezag 
van burgemeester Hilde Claes van Hasselt als voorzitter van de politieraad en het politiecollege 
HAZODI. Burgemeester Hilde Claes is de dochter van Willy Claes en heeft als partner Tony Coonen 
(zie foto). Daarmee is de cirkel rond. 

Het is sp.a partijgenoot Ingrid Lieten, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams 
minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding die onder de 
dekmantels van “innovatie”, “cleantech” en “Closing the Circle” voor 2013 meer dan 80 miljoen euro’s 
aan subsidie heeft uitgetrokken om deze sluipmoordende chemische genocide plegende 
grensoverschrijdende mens- en milieuvernietigende misdaad met Belgisch belastinggeld te 
subsidiëren. Het is hierbij goed te weten dat Ingrid Lieten voorzitter is van de sp.a Limburg, gevestigd 
op de Guffenslaan 106-108 te 3500 Hasselt en dat deze Ingrid Lieten mij als sp.a lid heeft geroyeerd 
zonder mij daarover op schrift te hebben geinformeerd en zonder dat ik mij daartegen kunnen 
verdedigen. Ik heb om die reden in het bijzijn van A.M.L. van Rooij voorzitter Ingrid Lieten 
rechtstreeks, alsook via haar secretariaat te Hasselt tor driemaal toe verzocht om daarover een 
gesprek te beleggen, wat door haar consequent wordt genegeerd. Daarmee is ook die cirkel rond. 

http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-02.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Budelse_zinkfabriek
http://focusophasselt.files.wordpress.com/2010/03/paardenmarkt07-hilde-tony.jpg
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Dit alles heeft kunnen gebeuren onder verantwoordelijkheid van Hilde Claes die kort daarvoor was 
aangetreden als nieuwe burgemeester van Hasselt en als voorzitter van de politieraad en het 
politiecollege HAZODI, wat precies gebeurde nadat Verbeek Erik in het najaar van 2009 als 
klokkenluider tegen de Mexicaanse griepvaccin wereldwijd naar buiten trad.      
 
Het is daarbij goed te weten dat het Mexicaanse griepvaccin vol met kankerverwekkende zware 
metalen (chemisch afval) zat, waaraan het verboden kwikhoudende bestrijdingsmiddel Thiomersal 
was toegevoegd, samen met Ethyleendiaminetetra-azijnzuur (EDTA). Daarmee is glashelder 
geworden dat de bijna verplichte Mexicaanse griepvaccin, welke met overheidssubsidie bij miljoenen 
Belgen is toegediend, feitelijk proeven op mensen zijn geweest om te kijken of EDTA de 
kankerverwekkende zware metalen als arseen, chroom VI, kwik, onder de dekmantel van “agenda 21” 
bewust massaal in het leefmilieu en daarmee in mensen gebracht, eruit gehaald kunnen worden. Het 
is daarbij tevens goed te weten dat deze Mexicaanse griepvaccin met tientallen miljoenen euro’s aan 
Belgische overheidssubsidie is toegepast op Belgische inwoners door artsen, verpleegkundigen e.d. 
zonder dat voorafgaande daaraan een wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie is 
uitgevoerd, waarmee in zeer ernstige mate de Belgische Welzijnswet en ARAB is overtreden. Ook is 
het goed te weten dat deze Mexicaanse Griepvaccin met grote hoeveelheden bij elkaar (in bulk) de 
grenzen van België zijn overgekomen, zonder vereiste aan deze gevaarlijke stof onlosmakelijk 
verbonden material safety data sheets (MSDS) waarop 100% van de samenstelling van het vaccin 
moet staan, voorzien van CAS-nummers, VN-nummers of EINECS-nummers om rampen bij vervoer 
over de weg, per trein of boot in geval van een ongeval of brand (ramp) naar de omgeving en 
hulpverleners maximaal te voorkomen. Daarmee is ook Belgische wetgeving met betrekking tot het 
vervoer van deze gevaarlijke stoffen (vaccins in bulk) in zeer ernstig mate overtreden. 
 
De vervolgstap daarop is geweest om honderdduizenden Belgische meisjes van 12 tot 18 jaar te 
vaccineren met het door de Belgische overheid gratis verstrekte Gardasil HPV-vaccin tegen 
baarmoederhalskanker zonder een vooraf wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie, 
waarmee in zeer ernstige mate de Belgische Welzijnswet en ARAB is overtreden. Ook deze Gardasil 
HPV-vaccins afkomstig van het Amerikaanse farmaceutische bedrijf MERCK & CO, INC zijn vanuit 
Amerika als gevaarlijke stof in bulk Europa en België binnengekomen zonder vereiste aan deze 
gevaarlijke stof onlosmakelijk verbonden material safety data sheets (MSDS) waarop 100% van de 
samenstelling van het vaccin moet staan, voorzien van CAS-nummers, VN-nummers of EINECS-
nummers om rampen bij vervoer over de weg, per trein of boot in geval van een ongeval of brand 
(ramp) naar de omgeving en hulpverleners maximaal te voorkomen. Daarmee is de Europese en 
Belgische wetgeving met betrekking tot het vervoer van deze gevaarlijke stoffen (vaccins in bulk) zeer 
ernstig mate overtreden. Het is hierbij goed te weten dat dit Gardasil HPV-vaccin waarmee 
honderdduizenden Belgische kinderen zijn gevaccineerd benevens kankerverwekkende stoffen, 
waaronder het kwikhoudende verboden bestrijdingsmiddel thiomersal, zeer hoge concentraties 
boorzuur bevatte, wat verdacht reprotoxisch is, wat inhoudt dat het toxische effecten (o.a. impotentie, 
fertiliteitsproblemen, menstruatiestoornissen, testiskanker) en/of toxische effecten op het geslacht via 
vrouwen en/of mannen (o.a. miskramen, doodgeboorte ontwikkelingsstoornissen) en afwijkingen op 
het nageslacht als gevolg kunnen hebben. Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat als gevolg van 
het toedienen van het Gardasil HPV-vaccin de vruchtbaarheid van betreffende meisjes daarmee is 
aangetast met alle gevolgen van dien voor ons nageslacht. Het is dan ook niet voor niets dat juist 
Tony Coonen daarover op 5 mei 2012 het volgende artikel heeft laten plaatsen in het Belang van 
Limburg: 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

11.000 meisjes ‘vergeten’ gratis vaccin baarmoederhalskanker  

05/05/'12 Limburg Naar schatting 11.000 Limburgse meisjes tussen 14 

en 18 jaar zijn niet gevaccineerd voor het HPV-virus dat 

baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Nochtans is die inenting gratis. 

Dat zegt secretaris Tony Coonen van De Voorzorg. 

 

https://sites.google.com/site/universalfederationback/tony-coonen-hoofd-van-de-voorzorg-limburg-te-hasselt
https://sites.google.com/site/universalfederationback/tony-coonen-hoofd-van-de-voorzorg-limburg-te-hasselt
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/chemische-samenstelling-gardasil-vaccin-voor-baarmoederhalskanker-onbekend-en-wettelijk-verboden
http://www.hetechtenieuws.org/2007-04-02-Ri-&e-rapport-BH-(1)-8-februari-2006.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Material_safety_data_sheet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Veiligheidsinformatieblad
http://www.hetechtenieuws.org/2007-04-02-Ri-&e-rapport-BH-(1)-8-februari-2006.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Material_safety_data_sheet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Veiligheidsinformatieblad
http://www.hbvl.be/ahimgpath/assets_img_hbvl/2012/05/04/2234516/11-000-meisjes-vergeten-gratis-vaccin-baarmoederhalskanker-id2896927-1000x800-n.jpg
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Het baarmoederhalsvaccin (drie inspuitingen gespreid over zes maanden) voorkomt drie op vier 
baarmoederhalskankers. De Vlaamse overheid biedt het vaccin vanaf het schooljaar 2010-2011 gratis 
aan in het eerste jaar van het secundair onderwijs. Die maatregel kent succes: van de ruim 35.000 
meisjes uit het eerste middelbaar heeft 83 procent zich al volledig laten vaccineren. 
 
“Maar wat met de meisjes die ouder zijn, de meisjes tussen 14 en 18 jaar die niet automatisch via hun 
school werden gevaccineerd? Dit is problematisch”, zegt Coonen. 
 
Volgens hem gaat het om zo'n 11.000 meisjes uit die leeftijdscategorie. "Dat is verontrustend. Temeer 
omdat de vaccinatie gratis is." 
 
De Voorzorg heeft de ouders van die 3.721 jonge meisjes alvast een brief gestuurd met tekst en 
uitleg, en een oproep om hun dochter te laten vaccineren. Daarnaast liggen in alle filialen van De 
Voorzorg folders. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 
Voor meer onderbouw hierover verwijzen wij naar de volgende links en deeplinks bij No Cancer 
Foundation (www.nocancerfoundation.org) op de volgende links met deeplinks:  
 

https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/chemische-samenstelling-gardasil-
vaccin-voor-baarmoederhalskanker-onbekend-en-wettelijk-verboden  

 
https://sites.google.com/site/ncfactueel/flaraxin-stccc-phoenix  

 
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower  

 
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij  

 
www.nocancerfoundation.org  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen.  
 
Bij No Cancer Foundation staat op de volgende webpagina:   

 

https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/no-cancer-foundation-nl 
 
over het krijgen van kanker en het natuurproduct “Flaraxin” letterlijk het volgende geschreven:  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------  
 
De Stichting is een humanitaire organisatie die internationaal werkt in de strijd tegen kanker.  

Waarom No Cancer Foundation oprichten?  

In het jaar 2006 onderging Mr. Andrey Bogdan uit Oekraïne een studie op de Universiteit van Hasselt 

(België), deze in verband met het behalen van een dokteraat in Material Engineering.  

We werden vrienden en zo begon het ......  

Stccc Phoenix  
De heer Bogdan verklaarde dat hij samen met andere leden van zijn familie in Oekraïne een 
wetenschappelijk behandelingscentrum voor het genezen van kanker had, genaamd Stccc Phoenix 
"(licentie van het Oekraïense ministerie van Volksgezondheid Seria Лицензия АГ№601212 from 24-
04-11). Dit behandelingscentrum is opgericht in 1996 om onderzoek te coördineren op een uitgebreide 
studie van een nieuw anti-kanker middel van plantaardige oorsprong, genaamd "Flaraxin".  
 
  
 

http://www.nocancerfoundation.org/
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/chemische-samenstelling-gardasil-vaccin-voor-baarmoederhalskanker-onbekend-en-wettelijk-verboden
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/chemische-samenstelling-gardasil-vaccin-voor-baarmoederhalskanker-onbekend-en-wettelijk-verboden
https://sites.google.com/site/ncfactueel/flaraxin-stccc-phoenix
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij
http://www.nocancerfoundation.org/
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/no-cancer-foundation-nl
http://be.linkedin.com/pub/andrey-bogdan/4/1bb/1a8
http://www.imo.uhasselt.be/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Materiaalkunde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oekra%C3%AFne
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschap
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kanker
https://sites.google.com/site/stcccphoenixua/
https://sites.google.com/site/stcccphoenixua/system/errors/NodeNotFound?suri=wuid://defaultdomain/stcccphoenixua/gx:5c25e9625a27735
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/
https://www.sites.google.com/site/stcccphoenixukraine/activities/lic299302.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/flaraxinua/


12 
© 

Flaraxin  
FLARAXIN is in de meeste van de oncologische aandoeningen efficiënt, het is een oplossing van 
plantaardige oorsprong, een niet-giftig anti-tumoraal phytopreparaat, Interferonogeen, het stimuleert 
de tumornecrosefactor en vernietigt het tumorale weefsel. Het is een immuun modulator and 
antioxidant, voorkomt metastatische verspreiding en is recidief. Het meest effectief is FLARAXIN in het 
geval van een kleine tumor. Als vitale organen (lever,nieren) niet verwerpen kan een complete 
respons van de tumor worden bereikt. Het geeft geen bijwerkingen, tenzij de patiënt een 
allergie voor jodium heeft. No Cancer Foundation staat niet enkel achter Flaraxin maar is ook 
overtuigd van de positieve invloed op het doden van kankercellen m.b.t DCA of Laetrile of Dr 
Simoncini zijn Sodium bicarbonate en andere. 
  
Klinische onderzoek  
Het klinische onderzoek van het preparaat "Flaraxin" werd uitgevoerd in het Kiev medisch instituut op 
de afdeling oncologie in de periode vanaf september 1990 tot januari 1991. Door chirurg oncoloog 
Kulik Ivan Anisimovich en zijn team in Kiev Oncologie SRI onder het oncologische proces in het 
stadium van verwaarlozing en verlatenheid bij patiënten met melanoblastoma in de periode van 
december 1992 tot oktober 1993. 
  
Onnodig lijden  
We hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om kanker te behandelen met niet traditionele 
methodes, met de verbazingwekkende conclusie dat deze vreselijke ziekte relatief eenvoudig te 
behandelen is met natuurproducten, zoals Flaraxin. Dit was voor ons onvoorstelbaar na de dood van 
enkele familieleden en kennissen, die voorafgaande aan de dood onmenselijk hebben geleden?   
  
Levens gered  
Een van onze beste vrienden had terminale kanker. Hij besloot zich te behandelen met Flaraxin, met 
als gevolg dat korte tijd daarna de tumoren zijn verdwenen zonder bijwerkingen. Vanaf dat moment 
heeft Flaraxin succesvol terminale patiënten behandeld, ook buiten Rusland en Oekraïene, waaronder 
in Nederland. 
  
Onderzoek  
Dit is volgens No Cancer Foundation een belangrijke reden voor onze overheid een onafhankelijk 
onderzoek in te laten stellen naar deze producten, een onderzoek waar alle burgers ter alle tijden vrij 
toegang tot hebben en waar verschillende onafhankelijke partijen aan deelnemen.  
  
Verklaringen van patiënten in Nederland die behandeld zijn met Flaraxin 
1) Khalid Lazaar was ten dode opschreven tot Flaraxin hem daarvan redde. 
2) Jitske de Vries gebruikt nu Flaraxin i.p.v. een chemokuur met succes. 
3) Frank Kuypers over zijn nier- en blaaskanker en positieve ervaring met Flaraxin. 
  
Kan kanker verdwijnen?  
We waren perplex toen uit ons onderzoek bleek dat kanker in de meeste gevallen volledig kan 
verdwijnen en weg kan blijven, indien men de aanvoer van kankerverwekkende stoffen stopt. Uit de 
analyse van Egyptische mummies blijkt dat kanker een door de mens veroorzaakte ziekte is. 
Wetenschappers van de universiteit van Manchester onderzochten een duizendtal mummies uit het 
Oude Egypte en Zuid-Amerika en concludeerden dat kanker in de oude tijd haast niet voorkwam, 
terwijl de ziekte nu de oorzaak is van één op de drie sterfgevallen. Ook in oude medische teksten 
wordt zelden over kanker gesproken. Onze overheden hebben de plicht om de ware toedracht van het 
bekomen van kanker bloot te leggen en aan hun burgers te vertellen, om vervolgens samen een 
oplossing te vinden. Deze instanties horen de burger te vertegenwoordigen en dienen dan ook in hun 
belang te handelen, niet alleen door goede voeding te promoten en vervolgens deze voeding door 
gaten in de wetgeving onderuit te laten halen. Zoals o.a. met genetische gemanipuleerde 
gewassen en het besproeien van schadelijke chemische kankerverwekkende stoffen en zware 
metalen via de lucht op mens, dier en flora. Nu na meer dan een decennia geeft de VN (na groot maar 
onderdrukt protest van de burgers) toe dat dit plaatsvindt. De impact op onze gezondheid, maar vooral 
voor onze kinderen die hierin zijn opgegroeid zal onmenselijke groot zijn. Ook zijn ze mede 
verantwoordelijk voor de vergiftiging door de aanvoer van kankerverwekkende stoffen via lucht, water, 
bodem, voeding en producten toe te staan. Hierdoor is het helaas onmogelijk kanker van deze planeet 
te verbannen en de kankerpatiënten een langdurige oplossing te garanderen, met welke 
natuurproducten dan ook. (lees: Wat u niet mag weten over uw gezondheid) 

https://sites.google.com/site/flaraxinua/system/errors/NodeNotFound?suri=wuid://defaultdomain/flaraxinua/gx:6eb81b8dc0ad47ce
http://nl.wikipedia.org/wiki/Interferon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tumornecrosefactor
http://nl.wikipedia.org/wiki/Immuunsysteem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Antioxidant
http://nl.wikipedia.org/wiki/Uitzaaiing
http://nl.wikipedia.org/wiki/Recidief
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tumor
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lever
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nier_(biologie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijwerking
http://nl.wikipedia.org/wiki/Allergie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jodium_(element)
http://www.youtube.com/watch?v=TZNMDDdZybk&feature=related
https://sites.google.com/site/canceriscura/laetrile
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/Sodium%20bicarbonate
http://www.youtube.com/watch?v=2fh0RJczTAc
https://sites.google.com/site/flaraxinresearch/
https://sites.google.com/site/flaraxinua/
http://nmu.edu.ua/eng/kaf.php#med1
http://nmu.edu.ua/eng/kaf.php#med1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chemotherapie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chemotherapie
https://sites.google.com/site/canceriscura/
http://www.youtube.com/watch?v=nn_nMVShU3U&feature=player_embedded
http://www.uitdaging.net/gezond/chemotherapie.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Terminaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kanker
https://sites.google.com/site/flaraxinua/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tumor
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijwerking
http://nl.wikipedia.org/wiki/Terminaal
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/samenstellingonbekend
http://nl.wikipedia.org/wiki/Overheid
http://www.youtube.com/watch?v=SaWCR14NIMc
http://www.vimeo.com/13355903
http://www.vimeo.com/13357811
http://nl.wikipedia.org/wiki/Carcinogeen
http://video.google.com/videoplay?docid=940612735261028778
http://video.google.com/videoplay?docid=940612735261028778
http://www.youtube.com/watch?v=te_FOsKL_5Q&feature=player_embedded
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/vn-erkent-chemtrails
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/vn-erkent-chemtrails
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-rampzalige-gevolgen-van-geiempregneerd-hout
http://www.youtube.com/watch?v=bSSWnXQsgOU&feature=player_embedded
http://www.fluoridealert.org/
http://www.sdnl.nl/wolmanzouten.htm
http://www.smaakversterkers.eu/
http://www.aspartaam.nl/
http://www.lenkei.nl/aangeraden-boeken/censuur-wat-u-niet-mag-weten-over-uw-gezondheid.html
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Flaraxin tegen kanker uit de Oekraïne 
Erik Verbeek introduceert het preparaat Flaraxin.  
Erik Verbeek introduceert Flaraxin in Genk, België  
Ing Ad van Rooij evalueert Flarxin in België 
Andrey Bogdan introduceert Tatiana Parshin en Flaraxin Power of Attorney Weergeven Downloaden 
  
Farmaceutische industrie  
Een pharmaceutisch bedrijf kan zijn aandeelhouderswaarde alleen maar vergroten door meer 
medicijnen te verkopen maar dat is in strijd met de werking van die medicijen. Want met werkende 
medicijnen raak je je klanten kwijt: gezonde mensen hebben geen medicijnen nodig. Beter maken is 
dus niet de bedoeling, ook al moet daarvoor een onwerkzaam medicijn worden verkocht. De markt 
wordt tegenwoordig dan ook overspoeld met medicijnen die niet werken of meer ongewenste 
werkingen hebben dan gewenste werking, zoals voormalig wetenschapper Dr John (Rengen) 
Virapen,2,3,4 verklaarde die na 35 jaar in dienst te zijn voor de farmaceutische industrie (Eli Lilly) 
ontslag heeft genomen om het publiek te waarschuwen over de gevaarlijke motieven en kwade 
praktijken van de farmaceutische industrie en psychiatrische medicijnen. 
 
Wist je dat 

 grote farmaceutische bedrijven ± € 35.000 per jaar per praktiserende arts besteden om de 
arts ertoe te bewegen hun producten voor te schrijven? 

 meer dan 75 procent van de vooraanstaande wetenschappers in medicijnen betaald wordt 
door de farmaceutische industrie? 

 er voor veel nieuw toegelaten medicijnen alleen korte termijnonderzoek is gedaan en dat 
niemand de effecten kent op patiënten die de medicijnen over langere periode of zelfs de rest 
van hun leven gebruiken? 

 de farmaceutische industrie ziekten verzint en ze met doelgerichte marketingcampagnes 
promoot om de afzetmarkt voor hun producten te vergroten? 

 er medicijnen in de handel zijn, waarbij omkoperij een rol speelde bij het 
goedkeuringsproces? (lees: Bijwekingen waarvan sommige dodelijk kunnen zijn.) 

  
Vaccins  
In het rijtje onzinnige medicatie's vallen ook het griep-vaccin & het Gardasil-vaccin. HPV zou 
zogenaamd een virus zijn dat baarmoederhalskanker veroorzaakt en HPV-vaccinaties zouden je 
daartegen beschermen. De chemische samenstelling van het Gardasil-vaccin voor 
baarmoederhalskanker is onbekend, en wettelijk verboden ! . De bijwerkingen kunnen de dood tot 
gevolg hebben ,de kans op baarmoederhalskanker is onder Gardasil-gebruikers bijna 50% hoger. 
Uit een document uit 2006 blijkt dat vrouwen (die HPV-seropositief zijn / een onschadelijke HPV 
besmetting hebben) en behandeld worden Gardasil veel en veel meer kans hebben 
baarmoederhalskanker op te lopen dan vrouwen die geen Gardasil gebruiken, daarbovenop geeft de 
Amerikaanse regering toe dat ze door middel van injecties overdraagbare ziekten verspreiden !!!!!  De Gardasil 
activeert het onschuldige HPV naar een schadelijke toestand. Het is feitelijk komen vast te staan dat 
onder voorzitterschap van José Manuel Barroso op 20 september 2006 door 25 Eurocommissarissen 
(één per lidstaat), zonder voorafgaand positief besluit van de verantwoordelijke ministers uit die 25 
lidstaten, aan Sanofi Pasteur MSD vergunning is verleend voor de invoer van de Gardasil HPV-
vaccins, daarom heeft NCF een klacht ingediend bij de Europese commissie (lees: Klacht aan de 
Europese Commissie ) 
  
Europese subsidie  
Wij vinden het dan ook onbegrijpelijk dat miljarden euro’s aan Europese subsidie wordt uitgegeven 
aan met name Nederland, waarmee via geïmpregneerd hout, groene stroom, green bricks, 
vliegascement, milieubeton e.d. de wereldbevolking wordt vergiftigd met miljoenen/miljarden 
kilogrammen levensgevaarlijke kankerverwekkende stoffen als "arseenzuur" en “chroom VI” die 
wettelijk al vanaf 1986 met de best bestaande techniek uit het leefmilieu hadden moeten worden 
geweerd. Wij vinden het nog onbegrijpelijker dat daarbij met behulp van valse etikettering 
(arseenpentoxide op het etiket, arseenzuur in het vat) Europese Verordeningen worden overtreden die 
voorschrijven dat “arseenzuur” vanwege haar uiterst hoge giftigheid geheel niet in water, bodem, lucht, 
voeding en producten mag worden gebracht en dat daartegen niet handhavend en/of strafrechtelijk 
wordt opgetreden. Voor wetenschappelijke achtergrondkennis lees ARCHIEF en bekijk de volgende 
TV-uitzendingen, Officieel Doc UN populatiecontrol, (lees: Alarm ... U wordt vergiftigd!!! )  

http://www.vimeo.com/13357100
http://www.youtube.com/watch?v=y6G3PsbyH2s
http://www.youtube.com/watch?v=wNdcdaKj0yw
http://www.youtube.com/watch?v=xu7RyKCoWrA
http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWxkZXJiZXJnZ2lqemVsaW5nfGd4OjYwZjQ0Mzk3M2QwMTdlOGM
https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/PowerofAttorney.tif?attredirects=0
http://www.youtube.com/watch?v=5zhu8rsumBw&feature=rec-LGOUT-exp_fresh+div-1r-3-HM
http://www.youtube.com/watch?v=cCa6zk_C0Ho&feature=related
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/-ziekmaakmiddel-van-gezonde-kinderen-een-geneesmiddel
http://www.youtube.com/watch?v=TZNMDDdZybk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=TZNMDDdZybk&feature=related
http://video.google.com/videoplay?docid=940612735261028778
http://www.youtube.com/watch?v=B2_S8--oMLw
http://www.youtube.com/watch?v=B2_S8--oMLw
http://www.megablunder.be/
http://www.youtube.com/watch?v=LP39qJLgNw0
http://www.youtube.com/watch?v=LP39qJLgNw0
http://www.youtube.com/watch?v=5bmZmHsZtrA&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=Qmi3ihrUHJU
http://www.youtube.com/watch?v=Qmi3ihrUHJU
http://www.youtube.com/watch?v=2NuAQ-x2Ijc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=7yonLy3BHrc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=d_bTP5cK-J0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=AazObF_pHSU&feature=player_embedded
http://www.johnvirapen.nl/
http://player.omroep.nl/?aflID=8122904
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm
http://www.youtube.com/watch?v=j-U9YRpL348
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/system/errors/NodeNotFound?suri=wuid:gx:5c30b69c3d840f43
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/system/errors/NodeNotFound?suri=wuid:gx:5c30b69c3d840f43
http://www.youtube.com/watch?v=whnwNJA0mAg&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=_13plsrydPY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=whnwNJA0mAg&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=_13plsrydPY&feature=related
http://www.naturalnews.com/downloads/FDA-Gardasil.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=vUtgvaFpFN0&feature=player_embedded
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Manuel_Barroso
http://www.spmsd.nl/
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/klacht-aan-de-europese-commissie
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/klacht-aan-de-europese-commissie
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-23.php
http://www.sdnl.nl/quekel-35.htm
http://www.sdnl.nl/kath-nb27.htm
http://www.sdnl.nl/kath-nb2.htm
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-rampzalige-gevolgen-van-geiempregneerd-hout
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-telegraaf.htm
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-rampzalige-gevolgen-van-geiempregneerd-hout
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-17.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/alarm-u-word-vergiftigd
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/OfficieelDocUNpopulatiecontrol.pdf?attredirects=0
http://www.sdnl.nl/alarm.htm
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Lichtpuntje  
Tegen deze gesubsidieerde vergiftiging heeft het Ecologisch Kennis Centrum B.V. op 29 mei 2006 
een klacht ingediend bij de Europese Commissie, lees hier. Bij brief van 11 juli 2006 berichtte de 
Europese Commissie dat snel met een onderzoek tegen lidstaat Nederland zou worden begonnen, 
lees hier. Ondanks toegezegd onderzoek gebeurde er vier jaar lang niets. Om die reden heeft het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. op 22 juni 2010 daarop een aanvullende klacht ingediend bij de 
Europese Commissie, lees hier. Bij brief d.d. 13 juli 2010 bericht de Europese Commissie dat de 
klacht d.d. 29 mei 2006, aangevuld bij klacht d.d. 22 juni 2010 op zeer korte termijn zal worden 
onderzocht, lees hier. Hopelijk komt er nu op korte termijn, door toedoen van de Europese Commissie, 
een einde aan deze onnodige massale vergiftiging.   
  
Oplossingen  
De oorzaak moet bij de bron aangepakt worden, oplossingen zijn er, het is aan de burger om dit uit te 
laten voeren want de burger kiest zijn vertegenwoordigers en kan dus eisen stellen. De burger moet 
zijn recht opeisen en vervolgens gebruiken, "zo niet" blijft het dweilen met de kraan open en zullen 
we onze kinderen hun toekomst verloren zien gaan ! 
  
Stop!  
Het op deze wijze verspreiden van miljoenen/miljarden kilogrammen levensgevaarlijke stoffen als 
”arseenzuur” en “chroom VI” in water, bodem, lucht, voeding en producten moet worden gestopt. 
Daarmee wordt het massaal krijgen van kanker voorkomen (kankerpreventie). De miljarden euro’s aan 
Europese subsidie dienen ons inziens besteedt te worden aan onderdrukte technologieën en 
medicijnen om onze planeet en het leven erop te reinigen, te zuiveren en te helen. 
  
Verandering  
Wetenschappers, Professoren, Specialisten, Doctoren, Ingenieurs, Juristen, Rechters, Politici, 
Journalisten... en Management van Multinationals, Media, Ziekenhuizen, Sociale zekerheid e.a... 
willen wel verandering maar mogen niet om redenen zoals criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk dat heeft 
verwoord in zijn lezing op 18 december 2008 in het leeuwke te Sint-Oedenrode (Nijnsel) nadat hij het 
boek "Alarm... U wordt vergiftigd! Zal de wereld ondergaan aan gif, milieu en bedrog?" van Ine Veen 
had gelezen. 
  
De gestolen toekomst van onze kinderen  
NCF biedt een internationaal platform voor alle mensen die positieve verandering willen, om 
gezamenlijk een sterk signaal af te geven aan betrokken overheden, artsen en medici (Artseneed & 
eed van Hippocrates) en er op te wijzen dat de burgers bewust zijn van de oorsprong van de huidige 
problematiek. Via NCF reiken deze burgers onze volksvertegenwoordigers & medici de hand toe om 
samen de verantwoording te nemen en bestaande oplossingen aan te bieden.  
Dit door een open debat te voeren met de nodige onderbouwing en samen te werken met betrokken 
specialisten . Dit alles met onafhankelijke partijen in alle openheid met vrije toegang naar de 
gegevens. Zo kan de toekomst van onze kinderen worden gewaarborgd ! 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Bovengenoemd mensenleven reddend werk van No Cancer Foundation vzw vanuit de Stad Hasselt 
kwam de familie Willy Claes, Hilde Claes en Tony Coonen (partner van Hilde Claes) niet goed uit 
omdat dit in strijd is met onder politieke aansturing van Willy Claes (sp.a) in 1994 in Hasselt als pilot 
project opgestarte “Agenda 21” voor geheel België om onder de dekmantels van innovatie, 
duurzaamheid, ecologisch, hergebruik, groene stroom, milieubeton, green bricks, biomassa, CO2-
reductie, "Rio de Janeiro protocol", "Kyoto protocol", “cleantech”, “Closing the Circle” de gehele wereld 
te vergiftigen met miljarden kilogrammen levensgevaarlijk arseenzuur, chroomtrioxide (chroom VI) en 
ander zeer giftige kankerverwekkende stoffen verpakt in bestrijdingsmiddelen, hout, spaanplaat, 
energiepellets, cement, beton, stenen, asfalt, compost, grondverbeteraar, etc, etc, via Belgische 
dekmantelbedrijven als de Machiels Group, waaronder de Remo-stort te Houthalen-Helchteren.  

Dit alles in strijd met de Belgische Grondwet, Europese richtlijnen, verordeningen en arresten om 
daarmee enkele families met honderden miljarden euro’s te verrijken ten koste van het toekomstig 
leven van 11.000.000 Belgen, 506.000.00 Europeanen en 7.000.000.000 wereldbewoners. Belgisch 
Minister van Staat Willy Claes overtreedt daarbij zijn aan Koning Albert II afgelegde ambtseed in zeer 
ernstige mate.  

http://www.sdnl.nl/ekc-europese-commissie.htm
http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWxkZXJiZXJnZ2lqemVsaW5nfGd4OjMzYTQxZTE0ODhjMmU1MGI
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWxkZXJiZXJnZ2lqemVsaW5nfGd4OjcwMjJmNmE1OTNlOTZjMWM
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWxkZXJiZXJnZ2lqemVsaW5nfGd4Ojk0NGJlNmVmNDRjZWY3
http://www.youtube.com/watch?v=mI3227d5Css
http://video.google.com/videoplay?docid=-5348319816058836115
http://www.mstsnl.net/audio/container.mp3
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-telegraaf.htm
http://www.youtube.com/watch?v=J6zYzva3BHw&feature=player_embedded#!
http://www.youtube.com/watch?v=TZNMDDdZybk&feature=related
http://www.mstsnl.net/video/nuloptie.wmv
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.megablunder.be/
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-artseneed-eed-van-hippocrates
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-artseneed-eed-van-hippocrates
http://www.youtube.com/watch?v=LFByILVZ8xc
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_II_van_Belgi%C3%AB
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Dit des te meer Willy Claes als huidig voorzitter van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad 
(VLUHR) ervoor heeft gezorgd dat binnen de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen over 
bovengenoemd gesubsidieerd vergiftigen van 7.000.000.000 wereldbewoners vanuit zijn in 
Vlaanderen gerealiseerde “agenda 21” foutieve opleiding wordt gegeven, waarin jonge afgestudeerde 
academici en ingenieurs hebben geleerd dat het onder de dekmantels van innovatie, duurzaamheid, 
ecologisch, hergebruik, groene stroom, milieubeton, green bricks, biomassa, CO2-reductie, "Rio de 
Janeiro protocol", "Kyoto protocol", “cleantech”, “Closing the Circle” uitroeien van de wereldbevolking 
goed is om te kunnen overleven. Dit verklaart ook dat Tony Coonen (schoonzoon van Willy Claes) 
vanaf maart 2013 voorzitter is geworden van NUHMA de Nutsbedrijven Houdstermaatschappij van de 
Limburgse gemeente die participeert in windenergie en afvalverwerking. 
 
Daarom moest Hilde Claes (als burgemeester van Hasselt en als voorzitter van de politieraad en het 
politiecollege HAZODI) en Tony Coonen (als federaal Secretaris van De Voorzorg Limburg en als 
voorzitter van NUHMA) met misbruik van hun machtspositie ervoor zorgen:  

- dat No Cancer Foundation vzw met als voorzitter Banjac Branka en penningmeester Verbeek 
Erik, gevestigd op de Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt financieel wordt geliquideerd; 

- dat VERIMMOBAN NV, eigenaar van de woning gelegen aan de Paul Bellefroidlaan 16, 3500 
Hasselt financieel wordt geliquideerd, waarna hun woning voor een appel en een ei executoriaal 
kan worden uitverkocht aan de vrijmetselarij vrienden van de familie Willy Claes;  

- dat Banjac Branka, huurder van de woning gelegen aan de Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt, 
met haar gezin financieel wordt geliquideerd; 

- dat Flaraxin als verboden geneesmiddel wordt aangemerkt, ondanks de wetenschap dat het een 
natuurproduct is met genezende werking en wettelijk gezien niet onder de Belgische 
geneesmiddelenwet valt, daar anders alle natuurproducten en cosmetica producten van 
natuurlijke oorsprong onder de Belgische geneesmiddelenwet moeten vallen.  

- dat bij Verbeek Erik vanaf 1 maart 2010 op een meest misdadige wijze al zijn inkomsten zijn 
afgenomen en eerder rechtmatig verkregen inkomsten van 36.485,04 EUR moet worden 
terugbetaald; 

- dat vanuit België het gebruik van Flaraxin wereldwijd wordt verboden en daarmee STCCC & 
Phoenix, scientific and treatment Center for Cancer Curing in Oekraïne financieel om zeep wordt 
geholpen. 

- dat Verbeek Erik, Banjac Branka en mr. Andrey Bogdan (STCCC & Phoenix) als grote 
internationale drugsmisdadigers voor ten minste tien jaar achter de tralies verdwijnen;  

- dat Verbeek Erik, ook nog als verdachte in een moordzaak achter de tralies moet verdwijnen; 
 
Dit alles moest plaatsvinden vanuit het adres woning Torenplein 1, bus 6, 3500 HASSELT op naam 
van Verbeek Erik met behulp van een foute inschrijving in het computerbestand van de politiezone 
HAZODI. Met het indienen van een klacht op 22 augustus 2013 om 20:52 uur bij inspecteur Cleuren 
Berto van de Politie HAZODI onder PV nr: HA.25.L1.015663/2013 is Verbeek Erik van deze foute 
inschrijving in de computer bij de politie HAZODI voor het eerst op de hoogte gekomen (achter tab 7).   
 
Daarmee was voor Verbeek Erik direct glashelder dat rechercheur Laurens Luykx van de politie 
HAZODI in zijn valselijk opgestelde PV HA.60.L1.019356/2009 daarom heeft vermeld (achter tab 4):  
 

VERBEEK Erik, Chris, Mathieu  
Ingeschreven te 3500 HASSELT, Torenplein 1 bus 0006 
Wijze van identificatie; afgeleid uit onderzoek door politie –gevalideerd.   

 

Direct daarna, bij e-mail d.d. 24 augustus 2013 (18:21 uur), heeft Verbeek Erik, daarover zijn klacht 
d.d. 23 augustus 2013 (kenmerk: EV/230813/kl) ingediend bij huidig korpschef Philip Pirard van de 
politiezone HAZODI. Bij brief d.d. 16 september 2013 (kenmerk: BU/001915/2013), gericht aan 
Verbeek Erik, Torenplein 1,6 te 3500 Hasselt, heeft korpschef Philip Pirard de ontvangst van mijn 
klacht bevestigd met de volgende berichtgeving (achter tab 8):  

 
Verbeek Erik 
Torenplein 1, 6 
3500 HASSELT   

 
Onderwerp: Kennisgeving 

 
Geachte 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-augustus-2013-getuigenverklaring-erik-verbeek-in-pv-nr-ha-25-l1-015663-2013-hazodi.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-december-2009-zwendel-verdovende-middelen-pv-nr-ha-60-l1-019356-2009-laurens-luyks-hazodi.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-september-2013-brief-van-korpschef-philip-pirard-aan-verbeek-erik.pdf
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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  

 

Dit betekent dat korpschef Philip Pirard hiervan op 27 augustus 2013 een proces-verbaal met 
nummer: HA.45.L1.15910/2013 heeft opgemaakt, welke gelijk moet zijn aan de inhoud van mijn 
klacht.  
 
De inhoud van dit door korpschef Philip Pirard opgestelde een 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 mij bij brieven d.d. 14 
oktober 2013 als volgt gereageerd (achter tab 9):    

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

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, 
 

Beste Annemie, 
 

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. 

 
 

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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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 

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

Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat onze klacht tegen rechercheur Laurens Luykx van de 
politie HAZODI thans ook in onderzoek is bij verantwoordelijk burgemeester Hilde Claes van Hasselt, 
waarvan ik tot op heden (na 3 weken) nog niets heb 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 ondebouwde verzoekschrift 
d.d. 26 april 2012 van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., welke door mij in het bijzijn van A.M.L. 
van Rooij persoonlijk is overhandigd aan haar secretaris (achter tab 10).   
 

 
Afgegeven met ontvangstbevestiging 

              

 
 
 
 

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

 
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  
Persoonlijk in handen  
Datum: 26 april 2012 
Betalingsreferte (OGM)   
115/1866/74587 

 
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.  

 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-april-2012-brief-aan-hilde-claes-van-aml-van-rooij.pdf
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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.)   
 

Het zijn de opvolgende minister-presidenten Ruud Lubbers (CDA), Wim Kok (PvdA), Jan Peter 
Balkenende (CDA) en Mark Rutte (VVD) van Nederland die onder dictatoriale aansturing van 
burgemeester Peter Maas (CDA), de wethouders Cees van Rossum (partijloos), René Dekkers (VVD) 
en Jeanne Hendriks-van Kemenade (Hart van Rooi/PvdA) en gemeentesecretaris Peet van de Loo 
(D66) van de gemeente Sint-Oedenrode geheel België (als gevolg van het met Nederland gesloten 
Benelux-Verdrag welke niet is getoetst aan de Belgische Grondwet door het Belgisch Grondwettelijk 
Hof) in ’s-Werelds grootste mens-, en milieuvernietigende criminele organisatie hebben getrokken. 
Voor de feitelijke en wettelijke onderbouw lees bijgevoegde nadere motivering d.d. 29 oktober 2013 
met onderbouwende stukken A t/m L en 1 t/m 32 van Van Rooij Adrianus aan behandelend rechter 
mr. B.A.J. Zijlstra van de rechtbank Oost-Brabant in de zaak met procedurenummer: SHE 13 /3985 
GBA V35 (achter tab 11). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als 
herhaald en ingelast te beschouwen. Daarin staat onder meer letterlijk het volgende geschreven:  
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////    

 
 
Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België)  
 

 

 

Aantekenen en per e-mail 

 

De Rechtbank Oost-Brabant 

Afdeling bestuursrecht 

t.a.v. behandelend rechter Mr. B.A.J. Zijlstra  

Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch  
(e-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl)  

 
 

http://groepzuid.nl/GZ/2007/05/13/intrekken-persbericht-stelende-burgemeester/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-april-2013-brief-schadeaansprakelijkstelling-aan-cees-van-rossum.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-benw-sint-oedenrode-einde-dwangsom-10-maart-2011.pdf
http://www.sint-oedenrode.nl/info/college-van-burgemeester-en-wethouders_3311/item/jeanne-hendriks-van-kemenade-wethouder-en-3e-loco-burgemeester_11109.html
http://www.sint-oedenrode.nl/info/college-van-burgemeester-en-wethouders_3311/item/peet-van-de-loo-gemeentesecretaris_22719.html
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/she-13-3985-gba-v35
mailto:info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:'s-Hertogenbosch_-_Paleis_van_Justitie.jpg
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Contactpersonen rechtbank:  

- Thans: Dhr. T. Visser  

- Voorheen: Mevr. M.F.G. Bouwens  

 

Uw procedurenummer:  

- SHE 13 /3985 GBA V35  

 

Ons kenmerk:  

- AvR/280713/B 

 

Nadere motivering met onderbouwende stukken 

op ons beroepschrift d.d. 28 juli 2013, nader 

gemotiveerd bij aangetekende brief d.d. 3 september 

2013 (totaal: 449 blz.), tegen het op 18 juni 2013 bij 

brief d.d. 10 juni 2013 (nummer: 111008-115546) 

verzonden valselijk opgemaakt besluit d.d. 11 juni 

2013 van burgemeester P.M. Maas en wethouders 

van Sint-Oedenrode 

 

Tevens nadrukkelijk verzoek om dit beroepschrift 

op 11 november 2013 om 10.15 uur op een geschikte 

locatie in België te behandelen op grond van de 

feiten, zoals vernoemd in deze nadere motivering aan 

behandelend rechter Mr. B.A.J. Zijlstra van de 

rechtbank Oost-Brabant en dat vóór uiterlijk 6 

november 2013 schriftelijk te hebben bevestigd.  

 

Kopie aan onder meer:  

- 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 ); 
- Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister 

van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

(info@laurette-onkelinx.be);  

- Elio Di Rupo, Eerste Minister van de Belgische 

Federale regering (info@premier.fed.be); 

- Herman van Rompuy, president van de Europese 

Unie (herman.van.rompuy@telenet.be, 

press.president@consilium.europa.eu)     

- 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); 

- Herman De Croo, Belgisch Minister van Staat 

(herman@decroo-desguin.be); 

- Philip Pirard, Korpschef politie HAZODI te Hasselt 

(korpschef@hazodi.be); 

- mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek, President  van de 

rechtbank Oost-Brabant 

(info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl);  

- mr. A.J.A.M. van Nieuwenhuizen, hoofofficier van 

justitie, arrondissementsparket Oost-Brabant (Oost-

Brabant@om.nl en dvomp.denbosch@om.nl); 

- mr. J.P.H. Donner, Vice-President van de Raad van 

State (voorlichting@raadvanstate.nl);  

 

(bevat 46 pagina’s met de producties A t/m L (40 blz.) en 1 t/m 32 (215 blz.), totaal: 301 blz. ) 

  
                                                  Zonhoven 29 oktober 2013  
Geachte behandelend rechter Mr. B.A.J. Zijlstra,  
 
Hierbij laat ondergetekende A.M.L van Rooij, vanaf 22 april 2010 onafgebroken verblijvend in België 
en vanaf 1 januari 2011 onafgebroken wonend op zijn domicilie adres Hazendansweg 36A, 3520 te 
Zonhoven in België als aanvulling op zijn beroepschrift d.d. 28 juli 2013, nader gemotiveerd bij 
aangetekende brief d.d. 3 september 2013 (totaal: 449 blz.), tegen het op 18 juni 2013 bij brief d.d. 10 
juni 2013 (nummer: 111008-115546) verzonden valselijk opgemaakt besluit d.d. 11 juni 2013 van 
burgemeester P.M. Maas en wethouders van Sint-Oedenrode, hieronder de volgende nadere 
motivering met onderbouwende stukken toekomen:  
 
In deze nadere motivering met onderbouwende stukken wil ik aan behandelend rechter Mr. B.A.J. 
Zijlstra expliciet vermelden dat ik mijn beroepschrift d.d. 28 juli 2013 bij aangetekende brief d.d. 3 
september 2013 nader hebben gemotiveerd en dat deze nadere motivering bevat:   
 

((bevat 172 pagina’s met de producties A t/m Y (327 blz.) in het totaal (499 blz.)) 

 
Gezien de telefonische contacten die ik hierover heb gehad met mevrouw mr. W.E. Dijkstra (tel: 073-
6202358) van de rechtbank Oost-Brabant kan ik niet anders oordelen dan dat deze 499 pagina’s 
tellende nadere motivering d.d. 3 september 2013 uit het aan behandelend rechter Mr. B.A.J. Zijlstra 
overlegde dossier is verdwenen. Wij verzoeken u dan ook om hierover contact op te nemen met 
mevrouw mr. W.E. Dijkstra en ervoor te zorgen dat betreffende 499 pagina’s tellende nadere 
motivering d.d. 3 september 2013 in het door u te behandelen dossier zitten. 

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/Laurette_Onkelinx
mailto:info@laurette-onkelinx.be
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elio_Di_Rupo
mailto:info@premier.fed.be)
https://sites.google.com/site/nocancerfoundation/
mailto:herman.van.rompuy@telenet.be
mailto:press.president@consilium.europa.eu
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
mailto:griffie@const-court.be
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/
mailto:jan.wouters@ggs.kuleuven.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
mailto:info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
mailto:Oost-Brabant@om.nl
mailto:Oost-Brabant@om.nl
mailto:dvomp.denbosch@om.nl
mailto:voorlichting@raadvanstate.nl
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Aan nadere onderbouwende stukken vindt u hieronder ingelast onze sommatiebrief d.d. 23 oktober 
2013 aan de “misdaad plegende” administratief medewerkster Mw. C.A.P.M. Ruijters-Snoeijs, 
werkzaam voor het Bureau Kort Gedingen / Beslagrekesten bij de rechtbank Oost-Brabant, met 
bijbehorende producties A t/m L en producties1 t/m 18 aan feitelijke onderbouw (lees blz. 11 t/m 46 
hieronder). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud van die nadere stukken, die inhoud als 
herhaald en ingelast te beschouwen en volledig te betrekken in uw beslissing op ons beroepschrift.   
 
Uit die inhoud kunt u opmaken dat alles wat staat geschreven in onze sommatiebrief d.d. 23 oktober 
2013 aan administratief medewerkster Mw. C.A.P.M. Ruijters-Snoeijs, werkzaam voor het Bureau Kort 
Gedingen / Beslagrekesten bij de rechtbank Oost-Brabant, het gevolg is van het feit dat burgemeester 
en wethouders van Sint-Oedenrode A.M.L. van Rooij vanaf 23 mei 2010 bewust niet uit het 
bevolkingsregister (GBA) van Sint-Oedenrode hebben geschreven met de vermelding: 

 23 mei 2010: “gevlucht naar België naar een onbekend adres”. 

 1 januari 2011: “wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België”.  
waartoe zij overeenkomstig de onherroepelijke uitspraak d.d. 26 maart 2008 in zaaknummer AWB 
07/2522 van de rechtbank ’s-Hertogenbosch (productie 14) en de onherroepelijke hoger beroep 
uitspraak d.d. 18 juli 2012 in zaaknummer: 201110010/1/A3 van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State (productie 15) wettelijk verplicht waren. Dit des te meer A.M.L. van Rooij 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode t.a.v. burgemeester P.M. Maas bij aangetekende 
brief d.d. 17 mei 2010 daarvan persoonlijk op de hoogte heeft gebracht (productie 3).  
 
De oorzaak van dit handelen van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode is volledig terug 
te voeren naar politiek bestuurlijke aard, wat door de bekende Nederlandse criminoloog prof. dr. F. 
Bovenkerk is beoordeeld als “collusie Poisoning for Profit” en “Corporate Crime”, waarin voormalig 
Nederlands Minister Hans Alders van Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, als 
voorzitter van het “Rio de Janeiro protocol” in juni 1992, met de implementatie ervan onder de 
dekmantels van “agenda 21” en “duurzaamheid” en “close the circle” vanuit de Verenigde Naties de 
gehele wereld heeft meegetrokken. Dit enkel om het feit dat de aandeelhouders van Billiton/Shell, 
zijnde o.a. de Nederlandse overheid en het Nederlands Koninklijk Huis, met de vergiftiging van 7 
miljard wereldbewoners vanuit de Benelux en Europa met miljarden kilogrammen valselijk 
geëtiketteerd arseenzuur, chroomtrioxide (chroom VI) e.d. honderden miljarden euro’s hebben kunnen 
verdienen. Dit alles in strijd met alle hierop betrekking hebbende Europese Richtlijnen, Verordeningen 
en Arresten en de Belgische Grondwet.  
 
Miljarden wereldbewoners zullen als gevolg daarvan eerder sterven aan kanker of andere ernstige 
vergiftigingsziekten. Wij kunnen dan ook terecht spreken over “sluipmoordende chemische genocide” 
op miljarden wereldbewoners vanuit Nederland met als grondlegger voormalig milieuminister Hans 
Alders (PvdA), in gang gezet vanuit Kabinet Lubbers I (CDA/VVD) onder aansturing van milieuminister 
Pieter Winsemius (VVD) en minister Neelie Smit-Kroes (VVD) van verkeer en Waterstaat. Dit alles 
voortgezet door de “dubbele agenda” van milieuminister Ed Nijpels (VVD). Voor onderbouw verwijzen 
wij u naar onze sommatiebrief d.d. 15 juli 2013 daarover aan Ivo Opstelten (Nederlands minister van 
veiligheid en justitie) en Annemie Turtelboom (Belgisch minister van justitie) in de volgende link met 
deeplinks aan feitelijke en wettelijke onderbouw:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-juli-2013-verzoekschrift-aan-belgisch-minister-
turtelboom-en-nederlands-minister-opstelten-van-justitie.pdf   

 
In tegenstelling met Belgisch Minister van justitie Annemie Turtelboom, die deze sommatiebrief ter 
afhandeling heeft voorgelegd aan de procureur-generaal parket Antwerpen, heeft Nederlands minister 
van justitie Ivo Opstelten (VVD) daarop nog steeds niet gereageerd. Dat is opmerkelijk te noemen, 
zeker in samenhang met de navolgende bewijsstukken: 
 
Bijgevoegd vindt u (productie 20): 

- Blz. 2 uit een brochure van voormalig houtimpregneerder Carl Tissen Import Export B.V. uit 
Luyksgestel, waarin u kunt lezen dat het door hem gebruikte houtimpregneermiddel 
(wolmanzout), afkomstig van Hickson Garantor BV (voorheen: Van Swaay-Garantor) te 
Nijmegen, is samengesteld uit chemisch afval van Billiton (Shell); 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.uu.nl/NL/Actueel/agenda/Pages/AfscheidscollegeprofdrFrankBovenkerk.aspx
http://www.uu.nl/NL/Actueel/agenda/Pages/AfscheidscollegeprofdrFrankBovenkerk.aspx
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-30.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Earth_Summit
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/artikel-120-als-zelfstandig-artikel-in-de-grondwet-betekent-dat-de-rechter-daaraan-niet-meer-mag-toetsen-en-misbruikt-wordt-voor-de-globale-genocide
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/close-the-circle
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Naties
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-augustus-2012-verzoekschrift-gerecht-eerste-aanleg-europa-sopn.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-02.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-02.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Lubbers_I
http://libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-juni-2013-verzoek-tot-naleving-afgelegde-ambtseed-aan-turtelboom-en-de-gucht.pdf
http://www.sdnl.nl/ed-nijpels-en-zijn-verzwegen-tweede-agenda.htm
http://www.parlement.com/id/vg09lli4zmzh/e_h_th_m_ed_nijpels
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ivo_Opstelten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Annemie_Turtelboom
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-juli-2013-verzoekschrift-aan-belgisch-minister-turtelboom-en-nederlands-minister-opstelten-van-justitie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-juli-2013-verzoekschrift-aan-belgisch-minister-turtelboom-en-nederlands-minister-opstelten-van-justitie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
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- Blz. 3 met 2 voorbladen uit het rapport “‘Duurzaam’ hout Goed Fout” d.d. oktober 1990 van 
voormalig tweede Kamerlid Remi Poppe (SP), waarin u kunt lezen dat het door Carl Tissen 
Import Export B.V. te Luyksgestel en het door Gebr. van Aarle B.V. te Sint-Oedenrode 
gebruikte superwolmanzout CO van Hickson Garantor Nederland B.V. gevaarlijk afval betreft 
afkomstig van Billiton NV (Shell); 

- Brief d.d. 10 augustus 1998 van voormalig Tweede Kamerlid Th. J.M. Hendriks aan voormalig 
milieuminister Jan Pronk (PvdA), waarin u kunt lezen dat het door Hickson Garantor 
Nederland B.V. verkochte superwolmanzout CO, wat onder meer wordt geleverd aan Gebr. 
van Aarle B.V. te Sint-Oedenrode, hoog problematisch gevaarlijk afval betreft van Billiton/ 
Shell. 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. 
 
Bijgevoegd vindt u verder (productie 21): 

- De op 25 september 1975 door voormalig burgemeester mr. F.J.M. (Frank) Houben van 
Luyksgestel aan Carl Tissen te Luyksgestel verleende bouwvergunning voor een 
houtimpregneerinstallatie, waarin stond vermeld dat Carl Tissen wettelijk verplicht was 
arseenhoudende wolmanzouten te gebruiken. Voor elke dag dat hij een ander middel 
gebruikte moest hij daarvoor fl 1000,- boete betalen aan voormalig burgemeester F.J.M. 
(Frank) Houben. 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. 
 
Het is hierbij goed te weten dat de loopbaan van Frank Houben (CDA) er als volgt uitziet: 

- ambtenaar algemene zaken secretarie, gemeente Tegelen, van 1967 tot 1 september 1968; 
- burgemeester van Luyksgestel, van 1 september 1968 tot 1 februari 1977; 
- waarnemend burgemeester van Vessem, Knegsel en Wintelre, van 1971 tot 1972; 
- burgemeester van Etten-Leur, van 1 februari 1977 tot 22 april 1987; 
- Commissaris der Koningin in Noord-Brabant, van 22 april 1987 tot 1 oktober 2003;  

en dat alles wat wij tot op de dag van vandaag hebben moeten meemaken is begonnen op het 
moment Frank Houben commissaris van de Koningin in Noord-Brabant is geworden.      
 
Vanaf dat moment (1987) mocht de Gebr. van Aarle B.V. zonder een vereiste bouwvergunning  
beginnen te bouwen aan een kelder voor een houtimpregneerinstallatie op sterk verontreinigde grond 
(14 maal de saneringswaarde verontreiniging met arseen, koper en zink), in strijd met de 
gemeentelijke bouwverordening en in strijd met het bestemmingsplan buitengebied van Sint-
Oedenrode. Wij hebben al het mogelijke gedaan om deze illegale bouwactiviteiten stilgelegd te 
krijgen. Maar dat lukte niet. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd (productie 22):    

- De brief d.d. 29 augustus 1991 (nr. 91M006379) van Minister-President R.F.M. Lubbers 
(CDA), waarin hij mij heeft medegedeeld dat hij op mijn brief en eventuele toekomstige 
brieven daarover niet zal reageren.  

- De brief d.d. 24 februari 2000 (kenmerk: 00M379324) van Minister-President W. Kok (PvdA), 
waarin hij mij heeft medegedeeld dat hij in navolging van zijn voorganger Ruud Lubbers op 
mijn brief en eventuele toekomstige brieven daarover niet zal reageren. 

- De brief d.d. 26 augustus 2008 (kenmerk: 3370579) van Minister-President J.P. Balkenende 
(CDA), persoonlijke vriend van burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode, waarin hij mij 
heeft medegedeeld dat hij in navolging van zijn voorgangers Ruud Lubbers en Wim Kok op 
mijn brief en eventuele toekomstige brieven daarover niet zal reageren. 

- De brief d.d. 12 maart 1992 (kenmerk: SBM/26292002) van voormalig verantwoordelijk 
Nederlands milieuminister J.G.M. Alders (PvdA) met mijn onderliggende brief, waarin aan mij 
werd medegedeeld dat op mijn brief d.d. 16 februari 1992 niet zal worden gereageerd en ook 
op mijn toekomstige brieven geen inhoudelijke behandeling meer zal plaatsvinden. 

- De brief d.d. 31 maart 1992 van voormalig verantwoordelijk Nederlands milieuminister J.G.M. 
Alders (PvdA) aan de voorzitter van de vaste Commissie van Milieubeheer Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, waarin wordt kenbaar gemaakt dat ook het Kabinet der Koningin, de heer 
drs. F.E.R. Rhodius, als ook de Nationale Ombudsman mr. drs. M. Oosting, niet meer op de 
brieven van A.M.L. van Rooij zal reageren, wat door de gehele Tweede Kamer van Nederland 
vanaf 31 maart 1992 is overgenomen.  

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. 

http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-01.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.parlement.com/id/vg09llz91jzk/f_j_m_frank_houben
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-13.php
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
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Met bovengenoemde voorkennis heeft verantwoordelijk milieuminister Hans Alders (PvdA) op 20 mei 
1992 de “circulaire betreffende werkprogramma milieumaatregelen bij houtimpregneerbedrijven” laten 
uitgaan aan alle Nederlandse houtimpregneerbedrijven en betrokken gemeentebesturen met de 
mededeling: dat overeenkomstig deze circulaire aan de binnen hun gemeente aanwezige 
houtimpregneerbedrijven een milieuvergunning moet worden gegeven die geen rekening mag houden 
met de gebruiks- en afvalfase van het door deze bedrijven geproduceerde geïmpregneerde hout of 
houten producten daarvan (productie 23).  
 
Op deze wijze heeft verantwoordelijk milieuminister Hans Alders (PvdA) weten te realiseren dat via de 
Nederlandse houtimpregneerbedrijven als dekmantel tientallen miljoenen kilogrammen valselijk 
geëtiketteerd arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) op een ongecontroleerde wijze in water, 
bodem en lucht werden gedumpt. Dit met de wetenschap dat het “zwarte lijststoffen” betreffen die 
gezien hun milieuschadelijke stofeigenschappen, zoals: giftigheid – waaronder carcinogeniteit, 
mutageniteit en teratogeniteit – afbreekbaarheid en (bio)accumulatie, die een ernstig risico inhouden 
in internationaal verband al vanaf 1984 via een maximaal brongerichte aanpak (niet in hout persen 
dus) uit het milieu moeten worden geweerd (productie 24). 
 
Wat dit enkel in Nederland al tot gevolg heeft kunt u lezen in bijgevoegd artikel “ Aan die MIO kilo 
Arsenicum en die 30 MIO kilo Chroom VI kan het niet gelegen hebben” van Nederlands bekende 
(plotseling overleden?) journalist Pamela Hemelrijk (productie 25).                               
 
Met bovengenoemde voorkennis heeft verantwoordelijk Nederlands milieuminister Hans Alders (PvdA) 
als voorzitter van het “Rio de Janeiro protocol” in juni 1992 weten te realiseren dat de Verenigde 
Naties het op deze wijze vergiftigen van 7 miljoen wereldbewoners onder de dekmantels van “agenda 
21” en “duurzaamheid” en “close the circle” in strijd met onder meer de Belgische Grondwet 
wereldwijd verplicht is geworden. Het is dan ook van cruciaal belang dat A.M.L. van Rooij op alle 
mogelijke wijze moet worden uitgeschakeld en zo nodig moet worden vermoord in navolging van Pim 
Fortuyn. Hoe ver men daarmee gaat kunt u in de volgende bijgevoegde stukken lezen. 
 
Bijgevoegd vindt u de brief d.d. 2 september 1992 van de gemeente Sint-Oedenrode van de in 
opdracht van de officier van justitie Guus Bos van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch op 18 
augustus 1992 onder zijn voorzitterschap gehouden geheime bespreking over A.M.L. van Rooij 
samen met (productie 26):  

 Mr. G. Broeren, parketsecretaris bij het Arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch.  

 Dr. H.A.M.A. de Vries, Regionaal Inspecteur van VROM van Noord Brabant.  

 Mr. H. Artz, juridisch medewerker van de provincie Noord Brabant.  

 Mr. V. Ditters, hoofd algemene zaken van het Waterschap De Dommel.  

 P. Schriek, burgemeester van de gemeente Sint Oedenrode.  

 H. van Dijk-Eerhart, milieuwethouder van de gemeente Sint Oedenrode.  

 C. Kerstholt, hoofd van de afdeling B&M van de gemeente Sint Oedenrode.  

 G. van Aarle, milieutechnisch medewerker van de gemeente Sint Oedenrode.  

 I. Valk, wachtmeester bij de Rijkspolitie te Sint Oedenrode.  

 M. Saris, wachtmeester bij de Rijkspolitie te Sint Oedenrode. 

Dit geheime overleg is gehouden precies op het moment buurbedrijf Gebr. van Aarle op het adres 
Ollandseweg 159 het Superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. (is hoogproblematisch 
gevaarlijk afval van Billiton/Shell)(video) uit Nijmegen is gaan gebruiken in een 
houtimpregneerinstallatie die is gebouwd zonder een vereiste bouwvergunning in strijd met het 
bestemmingsplan buitengebied van Sint-Oedenrode op sterk verontreinigde grond in strijd met de 
bouwverordening en in gebruik is genomen zonder een daarvoor vereiste Milieuvergunning van de 
gemeente Sint-Oedenrode, zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning van het Waterschap De 
Dommel en vanwege de opslag van meer dan 500 kg arseenzuur zonder een vanuit de post-Seveso-
richtlijn wettelijk vereist extern veiligheidsrapport en rampenbestrijdingsplan die de omgeving moet 
beschermen tegen een chemische ramp tot op 500 meter van betreffende locatie.  
 

http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-02.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/
http://libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/
http://www.sdnl.nl/pamela-fotoreportage.htm
http://www.sdnl.nl/columns.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.parlement.com/id/vg09llnkd0ze/j_g_m_hans_alders
http://en.wikipedia.org/wiki/Earth_Summit
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2013-brief-van-ncf-en-ekc-aan-verenigde-naties-in-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2013-brief-van-ncf-en-ekc-aan-verenigde-naties-in-belgie.pdf
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/artikel-120-als-zelfstandig-artikel-in-de-grondwet-betekent-dat-de-rechter-daaraan-niet-meer-mag-toetsen-en-misbruikt-wordt-voor-de-globale-genocide
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/artikel-120-als-zelfstandig-artikel-in-de-grondwet-betekent-dat-de-rechter-daaraan-niet-meer-mag-toetsen-en-misbruikt-wordt-voor-de-globale-genocide
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/close-the-circle
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juli-2012-rechtzaak-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-14.php
http://www.bastionoranje.nl/index.php?pagina=nieuws&categorie=305
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-02.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-02.php
http://www.youtube.com/watch?v=SUYgbt9ozcU
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-verzetschrift-aan-president-wiertz-wezenbeek-rechtbank-oost-brabant.pdf
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In dit geheim overleg is besloten dat voormalig burgemeester Piet Schriek (CDA) van Sint-Oedenrode 
GGD-arts Henk Jans (die ook geheel België heeft vergiftigd) op A.M.L. van Rooij moest afsturen om 
hem voor 100% geestesziek te laten verklaren. Dit alles buiten zijn directeur GGD-arts H.A.J.M. van 
Bakel om, waarvoor Henk Jans van commissaris mr. F.J.M. Houben van Noord-Brabant op 7 
december 1993 de milieuprijs van Noord-Brabant heeft uitgereikt gekregen. Voor bewijs lees de 
volgende stukken (productie 27): 

- Artikel “burgemeester schakelt vertrouwensarts in” uit Eindhovens dagblad van 1 september 
1992; 

- Brief d.d. 3 september 1992 (nummer: Dir/MvB/SW u92-4662) van H.A.J.M. van Bakel, 
directeur GGD Stadsgewest Breda aan A.M.L. van Rooij; 

- Uitnodiging uitreiking milieuprijs voor drs. H.W.A. (Henk) Jans van mr. F.J.M. Houben, 
commissaris van de koningin voor Noord-Brabant;  

 
Het is dan ook niet voor niets dezelfde milieuofficier van justitie mr. G.C.M. Bos, een persoonlijke 
vriend van Frank Houben, geweest die bij brief d.d. 13 januari 1995 (kenmerk: 1/0010/95) aan A.M.L. 
van Rooij heeft bericht dat op basis van “opportuniteitsgronden” geen strafrechtelijk onderzoek zal 
worden ingesteld tegen bovengenoemde al maar liefst 28 jaar lang gepleegde misdrijven door 
buurbedrijf Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159 te Sint-Oedenrode  (productie 28).  
 
Na het bestuderen van mijn uitgebreid dossier is criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk tot de conclusie 
gekomen dat hier sprake is van collusie “poisoning for profit”, waarover hij bij brief d.d. 21 juni 1993 
(kenmerk: A-22-89 FB/am) aan voormalig verantwoordelijk hoofdofficier van justitie mr. C.R.L.R.M. 
Ficq van het arrondissementparket ’s-Hertogenbosch heeft verzocht daarnaar een onderzoek in te 
stellen. Tot op de dag van vandaag, na maar liefst 20 jaar, heeft hoofdofficier mr. Ficq als ook al zijn 
opvolgende hoofdofficieren van justitie van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch, waaronder 
thans mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen, daarop nog steeds niet gereageerd, wat door alle rechters van de 
rechtbank ’s-Hertogenbosch (thans: Oost-Brabant) al die jaren is afgedekt (productie 29).  
 
Ook weigeren alle rechters van de rechtbank ’s-Hertogenbosch (thans: Oost-Brabant) tegen buurman 
Gebr. van Aarle al maar liefst 28 jaar lang civielrechtelijk op te treden, ondanks de wetenschap dat 
voormalig milieuminister Margaretha de Boer (PvdA) bij brief d.d. 19 augustus 1996 daarover 
houtimpregneerbedrijf Carl Tissen Import Export B.V. te Luyksgestel heeft bericht dat niet de Staat der 
Nederlanden maar betreffend houtimpregneerbedrijf product- en risico- aansprakelijk is voor alle 
milieu en gezondheidsschade die zijn bedrijf (en daarmee alle houtimpregneerbedrijven) heeft 
aangericht als gevolg van het door zijn bedrijf geproduceerde en verkochte geïmpregneerde hout die 
ontstaat gedurende de gebruiks- en afvalfase van dat hout. Voormalig milieuminister Margaretha de 
Boer (PvdA) verwijst daarbij naar de artikelen 185 t/m 193 en artikel 175 en 176 uit het Nieuw 
Burgerlijk Wetboek (productie 30).  
 
Wat dit alles aan mens- en milieuvernietigende grensoverschrijdende misdrijven tot gevolg heeft 
gehad, met rampzalige gevolgen voor met name België in strijd met de Belgische Grondwet, kunt u 
lezen in het volgende bijgevoegde verdiepingsonderzoek d.d. 10 maart 2013 (ref: XB895.3-07018 
AvR) van Philips safety manager A.M.L. van Rooij aan het bestuur van Philips Medical Systems 
Nederland B.V., Veenpluis 6, 5684 PC te Best (productie 31). Wij verzoeken u kennis te nemen van 
de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.  
 
Voor meer feitelijke en wettelijke onderbouw verwijzen wij u naar de volgende links en deeplinks op 
“Het Echte Nieuws” (www.hetechtenieuws.org), “Sociale Databank Nederland” (www.sdnl.nl) en “No 
Cancer Foundation” (www.nocancerfoundation.org): 
 

http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php  
 
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php  

 
http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-philips.htm  

 
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm  

 
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij  

 

http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-van-geel.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-26.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-maart-2012-deskundigenrapport-xentari-wg.pdf
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-26.php
http://www.parlement.com/id/vg09llz91jzk/f_j_m_frank_houben
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.bastionoranje.nl/index.php?pagina=nieuws&categorie=305
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-januari-1995-beslissing-g-bos.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-30.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-30.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Ficq
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Ficq
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Ficq
http://almanak.overheid.nl/13349/VenJ/Arrondissementsparket_Oost-Brabant/mr._A.J.A.M._Nieuwenhuizen/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.parlement.com/id/vg09llhjlsxz/m_margreeth_de_boer
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-14.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/productie-3-bij-klacht-tegen-advocaat-mr-aab-gaalman-30-8-09.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/
http://www.sdnl.nl/
http://www.nocancerfoundation.org/
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-philips.htm
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij
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https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/close-the-circle  
 
https://sites.google.com/site/nocancerfoundation/eu  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen.  
 
Voormalig milieuminister Hans Alders (PvdA) heeft zijn hierboven genoemde op 20 mei 1992 
voorgeschreven “circulaire betreffende werkprogramma milieumaatregelen bij 
houtimpregneerbedrijven” niet laten toetsen aan de Belgische Grondwet door het Belgisch 
Grondwettelijk Hof, waartoe hij op grond van het met België afgesloten Benelux-Verdrag wettelijk 
verplicht was. Dit betekent dat de Staat der Nederlanden verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de 
algehele vergiftiging van België en vanuit Nederland en België van nagenoeg de gehele wereld.  
 
Als gevolg daarvan zullen miljarden wereldbewoners vroegtijdig sterven aan kanker of andere 
vergiftigingsziekten wat met geen geld meer te betalen valt. Het zijn de Nederlandse banken en door 
toedoen van Nederland de Europese Centrale Bank en Wereldbanken die in deze massale vergiftiging 
van de wereld hebben geïnvesteerd. Daarom moet bij de familie Van Rooij door de Nederlandse SNS- 
Staatsbank al zijn geld en eigendommen op de hierboven beschreven misdadige wijze worden 
afgenomen.  
 
Op grond van bovengenoemde feiten heeft de gemeente Sint-Oedenrode onder aansturing van 
burgemeester Peter Maas (CDA), de wethouders Cees van Rossum (partijloos), René Dekkers (VVD) 
en Jeanne Hendriks-van Kemenade (Hart van Rooi/PvdA) en gemeentesecretaris Peet van de Loo 
(D66): 

- de gehele Nederlandse regering (koning Willem Alexander, alle ministers en alle 
staatssecretarissen);  

- de gehele Nederlandse Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal; 
- alle Nederlandse Gemeenten, Provincies en Waterschappen; 
- alle Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven; 
- de Nederlandse Raad van State en Hoge Raad;  
- de Nederlandse politieke partijen CDA, VVD, PvdA en D66; 
- de Nederlandse Nationale Ombudsman; 

volledig gegijzeld in hun dictatoriale vergiftigingsmacht.  
 
Mies en Robert van den Biggelaar moeten in opdracht van deze georganiseerde misdaad A.M.L. van 
Rooij vermoorden onder de dekmantel van een burenruzie. Voor twee pogingen daartoe hebben de 
gemeente Sint-Oedenrode en de rechtbank Oost-Brabant (voorheen: rechtbank ’s-Hertogenbosch) de 
familie Van Den Biggelaar indirect met honderdduizenden euro’s beloond. Het arrondissementsparket 
Oost-Brabant (voorheen: arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch) zorgt er vervolgens voor dat de 
daartegen door A.M.L. van Rooij gedane strafaangiften nooit in behandeling worden genomen. 
Tevens zorgt het arrondissementsparket Oost-Brabant ervoor dat vanuit deze gewelddadige 
georganiseerde misdaad in opdracht van een “anonieme officier van justitie”, die werkzaam is binnen 
hetzelfde gebouw als waarin de rechtbank Oost-Brabant is gehuisvest, vanaf 26 september 2010 
(strabisnr: 402255477) tegen A.M.L. van Rooij een arrestatiebevel loopt, welke tot 20 september 2015 
van kracht blijft (productie 5). 
 
Naar deze extreem gewelddadige vanuit de het arrondissementsparket Oost-Brabant en de rechtbank 
Oost-Brabant ontstane wereldvernietigende grensoverschrijdende misdaad, met als centrum de 
gemeente Sint-Oedenrode, loopt in België vanaf 12 juni 2013 een strafrechtelijk onderzoek met 
burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter van de rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt, 
aldaar gekend onder de nummers: referte FD66.99.2/11  (federaal parket te Brussel), 
referte: 1998/PGA/1130-2011/AE23/27 (parket bij het hof van beroep te Antwerpen), referte: 
FD30.99.15-12 (federaal parket te Brussel) en Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 (het parket te Hasselt), 
welke getoetst moet worden aan de Belgische Grondwet door het Belgische Grondwettelijke Hof.  
 
Ook hebben wij tegen deze (door onder meer de SNS-Staatsbank betaalde) wereldvernietigende 
grensoverschrijdende misdaad vanuit Nederland, met als centrum de gemeente Sint-Oedenrode, die 
bij de familie Van Rooij en hun ondernemingen al hun geld en eigendommen wil stelen in België tegen 
de SNS Bank NV (Nederlandse Staatsbank) op 22 oktober 2013 een dagvaarding in kortgeding laten 

https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/close-the-circle
https://sites.google.com/site/nocancerfoundation/eu
http://www.energiepodium.nl/nieuws/item/hans-alders-op-energiepodium-debat
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-02.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-02.php
http://www.senate.be/doc/const_nl.html
http://www.const-court.be/nl/common/home.html
http://www.const-court.be/nl/common/home.html
http://www.benelux.int/nl/bnl/bnl_nieuwVerdrag.asp
http://www.fx.nl/banken/
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
http://www.bis.org/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.nu.nl/economie/3542792/staat-hoge-raad-in-zaak-gedupeerden-sns.html
http://www.nu.nl/economie/3542792/staat-hoge-raad-in-zaak-gedupeerden-sns.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2013-zienswijzen-wijzigingsplan-t-achterom-5-5a-te-sint-oedenrode.pdf
http://groepzuid.nl/GZ/2007/05/13/intrekken-persbericht-stelende-burgemeester/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-april-2013-brief-schadeaansprakelijkstelling-aan-cees-van-rossum.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-benw-sint-oedenrode-einde-dwangsom-10-maart-2011.pdf
http://www.sint-oedenrode.nl/info/college-van-burgemeester-en-wethouders_3311/item/jeanne-hendriks-van-kemenade-wethouder-en-3e-loco-burgemeester_11109.html
http://www.sint-oedenrode.nl/info/college-van-burgemeester-en-wethouders_3311/item/peet-van-de-loo-gemeentesecretaris_22719.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/SNS_Bank
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uitgaan, welke op 21 november 2013 om 9.00 uur door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg van Hasselt wordt behandeld. Betreffende dagvaarding in kortgeding d.d. 22 oktober 2013 
(dossier: 0014668-AR) vindt u bijgevoegd (productie 32). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud 
en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.  
 
Met bovengenoemde en ondergenoemde feiten heb ik onmiskenbaar feitelijk bewezen dat de 
rechtbank Oost-Brabant en het arrondissementsparket Oost-Brabant, werkzaam in hetzelfde gebouw, 
hebben veroorzaakt dat A.M.L. van Rooij op 21 april 2010 Nederland heeft moeten uitvluchten om 
door Mies en Robert van den Biggelaar niet te worden vermoord onder de dekmantel van een 
burenruzie. Ook heb ik daarbij onmiskenbaar feitelijk bewezen dat als ik op 11 november 2013 naar 
de rechtbank Oost-Brabant kom overeenkomstig het tot 20 september 2015 van kracht zijnde 
arrestatiebevel zal worden gearresteerd en in een penitentiaire inrichting zal worden opgesloten, waar 
ik gezien genoemde feiten zo goed als zeker niet meer levend zal uitkomen.  
 
Onder deze door de rechtbank Oost-Brabant en het arrondissementsparket Oost-Brabant gecreëerde 
omstandigheden is het voor mij onmogelijk om mij in het bijzijn van de gemeente Sint-Oedenrode 
tegenover de behandelend rechter mr. B.A.J. Zijlstra te verdedigen.  
 
Ik heb recht om hierover gehoord te worden in het bijzijn van de gemeente Sint-Oedenrode op 
een veilige plaats. Onder deze door de rechtbank Oost-Brabant en het arrondissementsparket Oost-
Brabant gecreëerde omstandigheden bent u als behandelend rechter ingevolge het Benelux-Verdrag 
dan ook wettelijk verplicht om deze zaak op Belgisch grondgebied te behandelen.  
 
Ik richt aan de behandelend rechter mr. B.A.J. Zijlstra dan ook het nadrukkelijke verzoek om voor de 
behandeling van deze zaak op 11 november 2013 om 10.15 uur een geschikte locatie in België te 
regelen en mij vóór uiterlijk 6 november 2013 kenbaar te maken waar dat is, zodat ik daar naartoe 
kan komen om in het bijzijn van de gemeente Sint-Oedenrode tegenover u als behandelend rechter te 
worden gehoord.  
 
Op grond van bovengenoemde feiten kan het in geding zijnde besluit van burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode nooit in stand blijven en is de rechtbank Oost-Brabant wettelijk 
verplicht om:  
 

I. het in geding zijnde besluit d.d. 11 juni 2013 van burgemeester P.M. Maas en wethouders 
van Sint-Oedenrode te vernietigen; 
 

II. te beslissen dat burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode de GBA van A.M.L. van 
Rooij overeenkomstig de onherroepelijke uitspraak d.d. 26 maart 2008 in zaaknummer AWB 
07/2522 van de rechtbank ’s-Hertogenbosch (zie productie 14) en de onherroepelijke hoger 
beroep uitspraak d.d. 18 juli 2012 in zaaknummer: 201110010/1/A3 van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie productie 15) corrigeert, wat betekent dat 
daarin moet worden vermeld: 

 23 mei 2010: “gevlucht naar België naar een onbekend adres”. 

 1 januari 2011: “wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België”  
Dit des te meer A.M.L. van Rooij burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode t.a.v. 
burgemeester P.M. Maas bij aangetekende brief d.d. 17 mei 2010 daarvan persoonlijk op de 
hoogte heeft gebracht (productie 3). 

 
III. burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode te veroordelen in alle materiele, 

immateriële, financiële en vermogensschade die zij hebben aangericht bij A.M.L. van Rooij, 
J.E.M. van Rooij van Nunen, hun gezin, camping en pensionstal ‘Dommeldal’, Van Rooij 
Holding B.V., het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en de politieke partij De Groenen, afdeling 
Sint-Oedenrode die daarvan het gevolg is.  

 
Ik verzoek u dan ook als zodanig te beslissen, na ondergetekende hierover op 11 november 2013 om 
10.15 uur op een door uw rechtbank geregelde locatie in België te hebben gehoord.  
 
In afwachting van uw spoedig bericht vóór uiterlijk 6 november 2013, waar ondergetekende A.M.L. 
van Rooij op Belgisch grondgebied kan worden gehoord in het bijzijn van de gemeente Sint-
Oedenrode, verblijf ik; 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-oktober-2013-bijbehorende-productie-32.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
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12. Blz. 1 t/m 16 uit de bij aangetekende brief d.d. 4 september 2013 aan de door de SNS Bank 
gemachtigde advocaten mr. F.R. Richel en mr. R.L. Ubels van Van Keulen Benthum & Keulen 
NV verstuurde sommatiebrief met bewijs van ontvangst op 5 september 2013 (17 blz.); 

13. De door de SNS Bank gemachtigde advocaat mr. R.L. Ubels van Van Keulen Benthum & 
Keulen NV verstuurde brief aan de bewoners van ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Olland (2 blz.);  

14. Onherroepelijke uitspraak d.d. 26 maart 2008 in zaaknummer AWB 07/2522 van de rechtbank 
’s-Hertogenbosch (3 blz.); 

15. Onherroepelijke hoger beroep uitspraak d.d. 18 juli 2012 in zaaknummer: 201110010/1/A3 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (2 blz.); 

16. Uitnodigingen aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven van de rechtbank 
Oost-Brabant voor de behandeling ter zitting op 11 november 2013 van het beroep in de zaak 
met SHE 13 / 3985 GBA V35, met onderliggende blz. 1 t/m 11 uit de bij aangetekende brief 
d.d. 3 september 1013 toegezonden gronden van het beroep met ontvangstbevestiging op 4 
september 2013 (13 blz.);  

17. Uitnodiging aan Van Rooij Adrianus en Van Nunen Johanna, Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven van de arbeidsrechtbank Hasselt voor de behandeling ter zitting op 18 oktober 
2013 van het beroep met referte: A.R. nr. 2132190 (2 blz.); 

18. Bewijs van strafklacht met burgerlijke partijstelling, met bijgevoegd het betalingsbewijs onder 
referentie COR/1680 PB 1300039, op 12 juni 2013 bij de onderzoeksrechter van de rechtbank 
Eerste Aanleg te Hasselt tegen betrokken personen binnen de gemeenten Sint-Oedenrode 
(Nederland) en Zonhoven (België) en overig betrokken personen in Nederland en België 
gekend onder de nummers: referte FD66.99.2/11 (federaal parket te Brussel), referte: 
1998/PGA/1130-2011/AE23/27 (parket bij het hof van beroep te Antwerpen), referte: 
FD30.99.15-12 (federaal parket te Brussel) en Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 (het parket te 
Hasselt)( 3 blz.);  

19. Besluit d.d. 9 september 2013, procedurenummer: SHE 13/3341, van de rechtbank Oost-
Brabant (4 blz.); 

20. Blz. 2 uit brochure Carl Tissen Import Export B.V. (1 blz.), Blz 3 met 2 voorbladen uit het 
rapport “‘Duurzaam’ hout Goed Fout” d.d. oktober 1990 van voormalig Tweede Kamer lid 
Remi Poppe (3. blz.) en brief d.d. 10 augustus 1998 van voormalig Tweede Kamerlid Th. J.M. 
Hendriks aan voormalig milieuminister Jan Pronk (1 blz.); 
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21. De op 25 september 1975 door voormalig burgemeester mr. F.J.M. (Frank) Houben van 
Luyksgestel aan Carl Tissen te Luyksgestel verleende bouwvergunning voor een 
houtimpregneerinstallatie (2. blz.);  

22. Brief d.d. 29 augustus 1991 (nr. 91M006379) van Minister-President R.F.M. Lubbers (1 blz.), 
brief d.d. 24 februari 2000 (kenmerk: 00M379324) van Minister-President W. Kok (1 blz.), brief 
d.d. 26 augustus 2008 (kenmerk: 3370579) van Minister-President J.P. Balkenende (1 blz.), 
brief d.d. 12 maart 1992 (kenmerk: SBM/26292002) van voormalig Nederlands milieuminister 
J.G.M. Alders (PvdA) met de onderliggende brief d.d. 16 februari 1992 van A.M.L. van Rooij (4 
blz.) en brief d.d. 31 maart 1992 van voormalig verantwoordelijk Nederlands milieuminister 
J.G.M. Alders (PvdA) aan de voorzitter van de Vaste Commissie van Milieubeheer Tweede 
Kamer der Staten-Generaal (5 blz.); 

23. De op 20 mei 1992 door Nederlands milieuminister Hans Alders uitgebrachte “circulaire 
betreffende werkprogramma milieumaatregelen bij houtimpregneerbedrijven” aan alle 
Nederlandse houtimpregneerbedrijven en betrokken gemeentebesturen (13 blz.); 

24. Blz 1, 52 t/m 55 uit het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990 van 17 
september 1985, Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19204, nrs. 1-2 (5 blz.);  

25. Artikel “ Aan die MIO kilo Arsenicum en die 30 MIO kilo Chroom VI kan het niet gelegen 
hebben” van Nederlands bekende (plotseling overleden?) journalist Pamela Hemelrijk (6 blz.);  

26. Verslag d.d. 2 september 1992 van milieuambtenaar G. van Aarle van de gemeente Sint-
Oedenrode van de op 18 augustus 1992 in het geheim gehouden vergadering over A.M.L. van 
Rooij onder voorzitterschap van de milieuofficier van justitie mr. G. Bos van het 
arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch (2 blz.); 

27. Artikel “burgemeester schakelt vertrouwensarts in” uit Eindhovens dagblad van 1 september 
1992 (1 blz.), Brief d.d. 3 september 1992 (nummer: Dir/MvB/SW u92-4662) van H.A.J.M. van 
Bakel, directeur GGD Stadsgewest Breda aan A.M.L. van Rooij (1 blz.), Uitnodiging uitreiking 
milieuprijs voor drs. H.W.A. (Henk) Jans van mr. F.J.M. Houben, commissaris van de koningin 
voor Noord-Brabant (1 blz.); 

28. Brief d.d. 13 januari 1995 (kenmerk: 1/0010/95 ) van de officier van justitie mr. G. Bos aan 
A.M.L. van Rooij (1 blz.); 

29. Brief d.d. 21 juni 1993 (kenmerk: A-22-89 FB/am) van criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk aan 
voormalig verantwoordelijk hoofdofficier van justitie mr. C.R.L.R.M. Ficq, van het 
arrondissementparket ’s-Hertogenbosch (2 blz.); 

30. Brief d.d. 19 augustus 1996 (kenmerk: IBP96040460) van milieuminister Margaretha de Boer 
daarover aan Carl Tissen Import Export B.V. te Luyksgestel (1 blz.); 

31. Verdiepingsonderzoek d.d. 10 maart 2013 (ref: XB895.3-07018 AvR) van Philips safety 
manager A.M.L. van Rooij aan het bestuur van Philips Medical Systems Nederland B.V. (15 
blz.);  

32. De door Gerechtsdeurwaarder OMERUS te Hasselt betekende dagvaarding in kortgeding 
(dossier: 0014668-AR) aan de SNS Bank NV welke op 21 november 2013 om 9.00 uur door 
de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Hasselt wordt behandeld (13 blz.).  

 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Tegen deze vanuit de Nederlandse Staat onder aansturing van de gemeente Sint-Oedenrode en de  
Belgische Staat onder aansturing van de gemeente Zonhoven 7 miljard wereldbewoners vergiftigende  
grensoverschrijdende misdaad loopt vanaf 12 juni 2013 vanuit België onder de nummers: referte 
FD66.99.2/11 (federaal parket te Brussel), referte: 1998/PGA/1130-2011/AE23/27 (parket bij  
het hof van beroep te Antwerpen), referte: FD30.99.15-12 (federaal parket te Brussel) en Not. Nr. 
HA.45.F1.7961-12 (het parket te Hasselt) reeds een strafklacht met burgerlijke partijstelling bij de 
onderzoeksrechter van de correctionele rechtbank van Hasselt tegen de volgende personen  
(achter tab 12):    
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

S T R A F K L A C H T  M E T  B U R G E R L I J K E  P A R T I J S T E L L I N G 

Strafklacht (48 blz.) met producties 1 t/m 29 (totaal: 626 blz.) afgeleverd in twee lichtblauwe ordners  

            
                   Zonhoven: 12 juni 2013  

Aan de Heer Onderzoeksrechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt, 

https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-juni-2013-strafklacht-met-burgelijke-partijstelling-van-aml-van-rooij-bij-rechtbank-eerste-aanleg-hasselt.pdf
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Geachte Onderzoeksrechter  
 

1. Van Rooij, Adrianus, Marius, Lambertus, wonende te 3520 Zonhoven, Hazendansweg 36A, en 
 

2. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. met ondernemersnummer: 16090111, gevestigd op het adres ’t 
Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);  
 

wensen bij deze strafklacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen in de zaak gekend onder de nummers:  

- referte FD66.99.2/11 van het federaal parket te Brussel; 

- referte: 1998/PGA/1130-2011/AE23/27 van het parket bij het hof van beroep te Antwerpen; 

- referte: FD30.99.15-12 van het federaal parket te Brussel; 

- Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 van het parket te Hasselt;  

 
tegen:  
 

1. Het LIMBURGS ASSURANTIE EN HYPOTHEEKKANTOOR (L.A.K.), voorheen gevestigd op de 

Tongersesteenweg 187, 3723 Guighoven. Is later opgegaan in BVBA VANOPPEN INVESTMENT 

GROUP. 

 

2. De BVBA VANOPPEN INVESTMENT GROUP, met ondernemingsnummer 0406.094.260, waarin het 

L.A.K. later is opgegaan en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3501 Hasselt 

(Wimmertingen), Smetstraat 16,  
 

3. Mevrouw MARTENS Christiane, Tongersesteenweg 187, 3723 Guighoven, gewezen zaakvoerster van 

het LIMBURGS ASSURANTIE EN HYPOTHEEKKANTOOR (L.A.K.), Tongersesteenweg 187, 3723 

Guighoven.   
 

4. De Heer VANOPPEN Stephan, gewezen zaakvoerder van de BVBA VANOPPEN INVESTMENT GROUP, 

wonende te 3501 Hasselt (Wimmertingen), Smetstraat 16, 
 

5. Mevrouw BOELEN Annick, actueel zaakvoerder van de BVBA VANOPPEN INVESTMENT GROUP, 

wonende te 3501 Hasselt (Wimmertingen), Smetstraat 16, 
 

6. Voormalig burgemeester H. Philtjens, de schepenen F. Libotte, W. Claes en G. Nijs en  secretaris 

Etienne Scherman van de gemeente Kortessem (H. Philtjens, en W. Claes zijn thans nog raadslid in 

de gemeente Kortessem).  
 

7. Huidig burgemeester, schepenen en secretaris van Kortessem, zijnde: Tom Thijssen, Luc Dullaers, 

Ernest Eckelmans, Camille Cuyx, Peter Valkeneers,  Ria Reweghs-Steegmans en Caroline 

Penders.  

 

8. Elke VERHEYDEN (gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur), Kristiaan VANDERBIEZEN (gewestelijk 

stedenbouwkundig inspecteur) en Gina VANBRABANT (plv. gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur 

voor het Grondgebied van het Vlaamse Gewest).  
 

9. Robert PALMANS, beëdigd landmeter, Kruislaan 58, B3700 te Tongeren.    

 

10. Burgemeester Johny De Raeve, gemeentesecretaris Bart Telen en wnd. gemeentesecretaris Marie-Claire 

Hulsmans van de Gemeente Zonhoven; 

 

11. Ellen De Wolf, werkzaam als attaché voor Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke 

Integratie, bij Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59B, 100 Brussel; 

 

12. Burgemeester Peter Maas, de wethouders Cees van Rossum, René Dekkers en Jeanne Hendriks-van 

Kemenade, huidig secretaris Peet van de Loo, huidig ambtenaar G. Veldmeijer als ook voormalig 

wethouder Henriëtte van den Berk van den Laar, voormalig burgemeester Piet Schriek, voormalig 

secretarissen Freek Compagne en John Jorritsma van de gemeente Sint-Oedenrode in Nederland;  
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13. Mies van de Biggelaar, wonend op het adres ’t Achterom 5a, 5491 XD, te Sint-Oedenrode in Nederland en 

zijn zoon Robert van den Biggelaar vanwege het aanrichten van vernielingen, het laten uitgaan van 

bedreigingen en plegen van pogingen tot doodslag op A.M.L. van Rooij en zijn moeder J.M. van Rooij van 

der Heijden;  
 

14. Erik van Aarle, directeur van Van Aarle Houtbedrijf B.V., Ollandseweg 159, 5491 XB, te Sint-Oedenrode 

als ook voormalig directeuren Ad en Leo van Aarle van Gebr. van Aarle B.V. dat is gevestigd op 

Ollandseweg 159, 5491 XB, te Sint-Oedenrode, vanwege het in werking hebben en houden van een 

houtimpregneerbedrijf zonder de vereiste vergunningen in strijd met het ter plaatse geldende 

bestemmingsplan buitengebied en vanwege het verontreinigen van de grondeigendommen (6,5 ha) van 

A.M.L. van Rooij met onder meer valselijk geëtiketteerd uiterst kankerverwekkend arseenzuur en 

chroomtrioxide (chroom VI) op zijn voormalige woonadres ’t Achterom 9-9a, 5491 XD Sint-Oedenrode in 

Nederland;   
 

15. F.M. Van Hoek en A.M.E. Kneepkens, Hoevensestraat 11 te 5262 LN, Vught in Nederland als ook hun 

paardenadvocaat mr. S.A. Wensing, Parallelweg 45, 7741 KA Coevorden, als ook Menno van der 

Donk medewerker bij de rechtbank Oost-Brabant, als ook Mw. C. Kooistra verantwoordelijk beheerster 

van dossiernummer: 241200494/COR/cor, werkzaam voor Groenewegen en Partners, Amerikaweg 2, 

postbus 469, 9400 AL, Assen in Nederland;  
 

16. Medisch Milieukundig arts Henk Jans p/a B GMV / GGD’en Brabant-Zeeland, Postbus 3166, 5203 DD 

Den Bosch;  
 

17. Voormalig directeur Roel Fonville, voormalig plantmanager Jan Oerlemans, voormalig HRM manager 

Patrick Wertelaers, voormalig OR vertegenwoordiger Ferry Rondeel, huidig advocaat Dries Duynstee 

van Philips Medical Systems Nederland B.V., VEENPLUIS 4-6 5684 PC Best in Nederland, als ook hun 

ingeschakelde advocaat mr. A.A.B. Gaalman, werkzaam voor AK, Flight Forum 1, 5657 DA Eindhoven; 

 

18. De opvolger van de door Philips Medical Systems Nederland B.V. ingehuurde reeds overleden 

bedrijfsarts Harry Mol werkzaam voor Achmea Vitale, die A.M.L. van Rooij om “corporate crime 

redenen” vanaf 24 september 2007 voor de rest van zijn leven voor 100% arbeidsongeschikt  heeft 

verklaard, zonder tussenkomst van zijn huisarts en/of psychiater, buiten zijn andere parttime werkgever 

Van Rooij Holding B.V. om in strijd met de door A.M.L. van Rooij met Philips Medical Systems Nederland 

B.V. ondertekende arbeidsovereenkomst en Philips CAO.  

 

19. Huidig algemeen directeur F.A.J. Kraakman en bedrijfsjurist Toon Spaninks, werkzaam voor IAK 

Verzekeringen B.V., postbus 90165, 5600 RV Eindhoven; 
 

20. Voor overig betrokken personen, organisaties en instanties, lees de hieronder bijgevoegde feitelijke 

onderbouwing Deel 1 t/m Deel 3.  

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

 
Tegen deze vanuit de Nederlandse Staat onder aansturing van de gemeente Sint-Oedenrode en de  
Belgische Staat onder aansturing van de gemeente Hasselt 7 miljard wereldbewoners vergiftigende  
grensoverschrijdende misdaad loopt vanaf 20 september 2013 vanuit België onder de nummers: 
referte: FD30.99.15-12 (federaal parket te Brussel) en Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 (het parket te 
Hasselt) reeds een strafklacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter van de 
correctionele rechtbank van Hasselt tegen de volgende personen (achter tab 13):  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
   

S T R A F K L A C H T  M E T  B U R G E R L I J K E  P A R T I J S T E L L I N G 

Strafklacht (53 blz.) met producties 1 t/m 27 bestaande uit 376 blz. aangeleverd in zwarte ordner. 

                Kroatië: 20 september 2013 

Heer Onderzoeksrechter Kris Gruyters bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt, 

Geachte Onderzoeksrechter,   

https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-september-2013-strafklacht-burgerlijke-partijstelling-verbeek-erik.pdf
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1. Verbeek Erik, wonende te Kroatië, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac;  
2. Banjac Branka, wonende op het adres Paul Bellefroidlaan 16, 3500 te Hasselt;  
3. No Cancer Foundation vzw, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 te Hasselt; 
4. VERIMMOBAN NV, Dikke Linde 10, 3640 te Kinrooi;  

 

wensen bij deze strafklacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen in de zaak gekend onder de nummers:  

- referte: FD30.99.15-12 van het federaal parket te Brussel; 

- Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 van het parket te Hasselt;  

 
tegen:  
 

1. LUYKX Laurens, Rechercheur OGP/HPK, behorende tot de Politiezone HAZODI.  

2. Hilde Claes als burgemeester van de gemeente Hasselt en als voorzitter van de politieraad en het 

politiecollege van de Politiezone HAZODI.  

3. Michel Beckers, voormalig korpschef van de politiezone HAZODI.  

4. Tony Coonen, federaal Secretaris van De Voorzorg Limburg en als voorzitter van NUHMA. 

5. Arlette Geuens, adjunct federaal Secretaris van De Voorzorg Limburg. 

6. Willy Claes, als betaald adviseur van de Group Machiels, als voorzitter van de Vlaamse Universiteiten en 

Hogescholenraad (VLUHR) en als Belgisch Minister van Staat.       

7. Tom van der Wal namens de Nederlandse ‘Stichting Diagnose Kanker’  

8. Bart Ceyssens, Inspecteur verbonden aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 

Gezondheidsproducten, 

9. Joseph Op de Locht , Gerechtelijk Commissaris, Officier van Gerechtelijke Politie te Hasselt. 

10. Jan Beelen, gerechtsdeurwaarder Jan Beelen, Thonissenlaan 25, 3500 te Hasselt. 

11. Voor overig betrokken personen, organisaties en instanties, lees de hieronder bijgevoegde feitelijke 

onderbouwing.  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
 
De oorzaak dat het zo ver heeft kunnen komen moet gezocht worden in het feit dat het Belgische en 
Nederlandse parket overenkomstig het Fedland-protocol vanaf maart 2009 meer zijn gaan 
samenwerken. Als bewijs daarvoor vindt u hieronder ingelast het artikel “Belgisch en Nederlands 
parket gaan meer samenwerken” in het dagblad De Morgen van 11 maart 2009, waarin letterlijk het 
volgende staat geschreven:  
 

 

Belgisch en Nederlands parket gaan meer samenwerken 

11/03/09, 15u29  

Het Belgische en Nederlandse parket zullen in de toekomst een pak nauwer samenwerken. De 
federaal procureur van België, Johan Delmulle, en de hoofdofficier van het Landelijk Parket van 
Nederland, A.J.A.M. Nieuwenhuizen hebben de samenwerkingsovereenkomst 'Fedland' 
ondertekend. Beide landen willen "een gesynchroniseerde gerechtelijke aanpak" en zullen 
daarvoor onder meer om de drie maanden overleggen en gemeenschappelijke onderzoeksteams 
opstarten. 
 
Internationale aanpak 
Omdat criminele organisaties nog altijd gretig misbruik maken van de obstakels die de 
landsgrenzen opwerpen, groeide het idee om te komen tot een internationale gesynchroniseerde 
gerechtelijke aanpak, luidt het woensdag in een mededeling van het federaal parket. De nadruk 
zal daarbij onder meer liggen op synthetische drugs, bedrijfsmatige cannabisplantages en 
daarmee samenhangende zware vormen van georganiseerde criminaliteit. 
 
Nationale grenzen afgeschaft 
Het Fedland-protocol hanteert de filosofie dat nationale grenzen niet langer bestaan en dat 
strafonderzoeken in beide landen in nauw onderling overleg gevoerd moeten worden. Het doel 
wordt vooraf gemeenschappelijk bepaald en juridische problemen worden gezamenlijk 

http://www.demorgen.be/
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besproken en opgelost. In plaats van een sporadische samenwerking door middel van de 
uitwisseling van rechtshulpverzoeken zal met andere woorden gestreefd worden naar het 
opstarten van gemeenschappelijke onderzoeksteams en spiegelonderzoeken die kunnen leiden 
tot het ontmantelen van een hele criminele organisatie. 
 
Overleg onderzoeken 
De parketten bestendigen daarmee een samenwerking die de voorbije maanden tot enkele 
succesvolle tussenkomsten in het Belgisch-Nederlandse drugsmilieu leidde. Het is de bedoeling 
dat er een driemaandelijks overleg over concrete onderzoeken, afwisselend in België en 
Nederland, zal plaatsvinden. De andere actoren in het gerechtelijke landschap, zoals de lokale 
parketten en politiediensten, zullen daarbij betrokken worden. (belga/vsv)  

Het is deze samenwerking van België met Nederland die heeft veroorzaakt dat het door rechercheur 
Luykx Laurens valselijk opgemaakte PV HA.60.L1.019356/2009 als waarheid is aangenomen en door 
substituut procureur des konings Ann Durwael is gebruikt om vanaf 01/11/2009 tegen VERBEEK Erik 
een strafrechtelijk onderzoek op te starten als hoofdverdachte in een wereldwijd opererende 
drugsbende. Als bewijs daarvoor vindt de hieronder ingelaste vordering d.d. 26 februari 2010 tot het 
instellen van een gerechtelijk onderzoek van de Procureur des Konings Ann Durwael (achter tab 14).  

 
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 processen-verbaal 
 
VORDERT dat de onderzoeksrechter behage over te gaan tot gerechtelijk onderzoek en meer bepaald 
 
Een telefoonbewaking (tap) te willen afleveren voor de telefoonnummer 0032-487/50.41.82, 0032-
487/50.41.99 en 0032-487/50.49.88. 
 
Tevens na het volbrengen van de nodige opdrachten, hem de stukken der rechtspleging mede te 
delen opdat zou worden gevorderd zoals het behoort. 
 
Hasselt, 26 februari 2010 
De procureur des Konings 
Ann Durwael 

      
Dit heeft onder meer tot gevolg gehad het navolgend Proces-verbaal HA.59.F1.002931/10 van  
5 november 2010 van inspecteur Bart Ceyssens van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen 
en Gezondheidsproducten, vallend onder verantwoordelijkheid van Laurette Onkelinx, Belgisch Vice-
Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, waarin letterlijk het volgende staat 
geschreven (achter tab 3): 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-februari-2010-vordering-van-ann-durwael-aan-verbeek-erik.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-april-2011-proces-verbaal-ha-59-f1-002931-10-van-bart-ceysens.pdf
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F    Toegezonden aan de Procureur des Konings te Hasselt op 27/04/’11 
AFMPS      PRO – JUSTITIA 
G     Navolgend Proces-verbaal aan in rand vermeld dossier 
G     
Federaal Agentschap voor 
Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten  Wij ondergetekende, Bart Ceyssens, Inspecteur verbonden aan het 
    Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, 
    Delen mee aan uw ambt hetgeen volgt: 
Eurostation II 
Victor Hortaplein 40/40 
B- 1060 Brussel   Op maandag 11 april werden wij telefonisch gecontacteerd door mevrouw 
    Arlette Geuens, die spreekt in naam van ziekenfonds ‘De Voorzorg - 
Tel.: 02/524 80 00  Limburg te capucienenstraat 10; 3500 Hasselt. 
Fax.: 02/524 80 01   
www.fagg.be   Zij wenste namens voornoemd ziekenfonds klacht in te dienen lastens Erik 
    Verbeek en de organisatie ‘NoCancerFoundation’ wegens het op de markt 
HA.59.F1.002931/10  brengen van het geneesmiddel Flaraxine, dat op de website van 
NoCancerFoundation aangeprezen wordt als werkzaam bij vele 
PV n°S10I018/BCS/PV001  oncologische aandoeningen. 
    De heer Verbeek zou De Voorzorg benaderd hebben met de vraag om het 
    Product Flaraxine aan te bieden aan hun leden.  
Ten laste van:    
    Op donderdag 14 april ontvingen wij van mevrouw Geuens een email die 
Naam en adres:   dit verhaal nogmaals resumeert. Kopie van deze email gaat in bijlage aan 
No Cancer Foundation  dit proces-verbaal. 
Paul Bellefroidlaan 16    
3500 Hasselt   Gezien er voor het product Flaraxine geen vergunning voor het in de 
    handel brengen afgeleverd werd, is het in de handel brengen, evenals het 
    maken van reclame voor dit product, in strijd met de bepalingen van de 
Bijlagen : 6   geneesmiddelenwet van 25 maart 1964. 
    Voor details betreffende de inbreuken verwijs ik naar voorgaand proces- 
Kopie aan :    verbaal met nummer S10I018/BCS/PV001. 
      
    Waarvan akte, 
    Bart Ceyssens 
    Inspecteur 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

From: Geuens, Arlette [Arlette.Geuens@devoorzorg be] 
Sent: donderdag 14 april 2011 12:58 
To: Ceyssens Bart 
Cc: Coonen, Tony 
Subject: Dossier Flaraxin – no cancer – foundation – Vertrouwelijk 

 
Beste mijnheer Ceyssens, 

 
Aansluitend op ons telefonisch onderhoud van vorige maandag kan ik u het volgende bevestigen. 
Naar aanleiding van de afhandeling van zijn dossier in het kader van de verplichte ziekteverzekering 
Hadden wij recent regelmatig contacten met Verbeek Erik. 
Hierin meldde deze ons dat zijn organisatie “No Cancer Foundation” een product Flaraxin (zogezegd 
“effectief in de behandeling van oncologische ziekten”) aanbiedt. 
Via de website van bedoelde organisatie en via verschillende stukken die door betrokkene en een 
zekere Ad van Rooij bij onze diensten (soms met de nodige herrie) ingeleverd werden, stellen wij vast 
dat betrokkene een lastercampagne tegen ons en onze secretaris, Dhr. Tony Coonen, begonnen is 

http://www.fagg.be/
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o.w.v. het feit dat wij niet bereid zijn om het product Flaraxin aan onze leden aan te bieden. Onze 
secretaris werd hierover twee keer publiekelijk in een restaurant lastig gevallen door betrokkenen. 
O.i. is het aanbod van Flaraxin door hoger vermelde organisatie in strijd met de wet. 
Wij hielden eraan u hiervan in kennis te stellen. 
Steeds tot nadere toelichting bereid, teken ik, 

 
Met vriendelijke groeten, 
Arlette Geuens 
Adjunct Federaal Secretaris, Directie 

 
De voorzorg-Limburg 
Capucienenstraat 10, 3500 Hasselt 
Tel.: 011/24.99.11 Fax.: 011/23.35.62 Website: www.devoorzorg.be 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dit door Bart Ceyssens, Inspecteur verbonden aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen 
en Gezondheidsproducten, valselijke opgemaakte proces-verbaal is het gevolg van de door de 
adjunct secretaris Arlette Geuens in opdracht van de federaal secretaris Tony Coonen van De 
Voorzorg Limburg valselijk opgemaakte verstuurde klacht per e-mail d.d. 14 april 2011 (12:58 uur) aan 
Bart Ceyssens.  
 
Voor onderbouw verwijzen wij u onder meer naar bijgevoegde aangetekende brief d.d. 29 juni 2012 
die Ad van Rooij vanuit zijn functie als safety manager van Philips daarover heeft laten uitgaan aan 
Tony Coonen, federaal Secretaris van De Voorzorg te Hasselt (achter tab 15). Wij verzoeken u 
kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.  
Tot op heden (na maar liefst 1,5 jaar) heeft Tony Coonen daarop nog steeds niet gereageerd, 
waarmee hij impliciet heeft bevestigd te werken voor een grote grensoverschrijdende criminele 
organisatie die tot doel heeft 7 miljard wereldbewoners te vergiftigen met miljarden kilogrammen 
kankerverwekkende stoffen als valselijk geëtiketteerd arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) en 
levensgevaarlijke vaccinaties in strijd met alle daarop betrekking hebbende Europese richtlijnen, 
verordeningen en arresten.  
 
Omdat dit alles in gang is gezet onder verantwoordelijkheid van burgemeester Hilde Claes van de 
gemeente Hasselt en als voorzitter van de politieraad en het politiecollege van de Politiezone HAZODI 
maakt duidelijk dat zij in nauwe afstemming met haar partner Tony Coonen dit alles bij Verbeek Erik, 
Banjac Branka, No Cancer Foundation vzw en VERIMMONAN NV heeft veroorzaakt, waarvoor de 
gemeente Hasselt als ook De Voorzorg Limburg volledig verantwoordelijk en aansprakelijk zijn.  
 
Hoever Tony Coonen vanuit zijn functie als federaal secretaris van De Voorzorg te Hasselt in 
onderlinge afstemming met zijn partner burgemeester Hilde Claes van Hasselt daarmee gaat maakt 
het bij het Arbeidshof te Gent bij brief d.d. 10 januari 2013 door Verbeek Erik neergelegde verzoek om 
in de zaak met A.R. nummer: 2012/AG/143 de door advocaat mr. Eva BRAL op 9 oktober 2012 
valselijk neergelegde SYNTHESECONCLUSIE op de terechtzitting van 14 januari 2013 te vernietigen 
glashelder (achter tab 16). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als 
herhaald en ingelast te beschouwen. Uit de inhoud kunt u opmaken dat de in opdracht van Tony 
Coonen door zijn advocaat mr. Eva BRAL op 9 oktober 2012 neergelegde SYNTHESECONCLUSIE is 
gebaseerd op een vals dossier waaruit de ordners A, B1, B2, B3, C1, D, E, F en G met daarin de 
volgende inhoud bewust zijn verdwenen: 
 
Ordner A, ,    

- (vóór tab 1) Conclusies voor de 7
e
 Kamer van de Arbeidsrechtbank te Gent, zitting: 15 juli 

2011. A.R. 10/1278/A (67 blz.)     
- (na tab 1) Verzoekschrift d.d. 17 februari 2011 (kenmerk: EV/170211/VM) aan het NVSM t.a.v. 

Federaal Secretaris Tony Coonen (24 blz.)     
- (na tab 2) Bezwaarschrift d.d. 19 maart 2011 (kenmerk: EV/190311/VM/BZ) aan het NVSM 

t.a.v. Federaal Secretaris Tony Coonen (128 blz.) 
- (na tab 3) Strafaangifte d.d. 17 februari 2011 (kenmerk: EV/170211/SA ) bij federaal procureur 

Johan Delmulle van het federaal parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel ( 9 blz.) 

http://www.devoorzorg.be/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-juni-2012-philips-sommatiebrief-aan-tony-coonen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-januari-2013-verzoekschrift-arbeidshof-te-gent.pdf
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- (na tab 4) Brief d.d. 12 mei 2011 van adjunct federaal procureur Philippe Meire dat de onder tab 
3 genoemde strafaangifte in behandeling is genomen onder notitienummer FA3/6/11(1 blz.)  

- (na tab 5) Aanvullende strafaangifte d.d. 26 mei 2011 (kenmerk: EV/170211/SA ) bij federaal 
procureur Johan Delmulle van het federaal parket, notitienummer FA3/6/11 (158 blz.) 

- (na tab 6) Brief d.d. 26 mei 2011 van secretaris Gert Van Wanzeele van de federaal procureur 
dat de aanvullende strafaangifte in behandeling is genomen (1 blz.)  

- (na tab 7) Brieven d.d. 12 oktober 2004 van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan Erik 
Verbeek, Balkan Trading NV en Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, verstuurd 
vanuit contactpersoon Olivier WautersBrief d.d. 26 mei 2011 (3 blz.)  

- (na tab 8) Brief d.d. 21 december 2004 van advocaat mr. Thierry Bielen (advocaat van Erik 
Verbeek) aan Rijksdienst voor Sociale Zekerheid t.a.v. kontactpersoon Olivier Wauters (1 blz.) 

- (na tab 9) Brief d.d. 19 maart 2010 van De Voorzorg aan het Arbeidsauditoraat Opgeëistenlaan 
401/D, 9000 Gent (3 blz.)  

- (na tab 10) Controlerapport d.d. 15 april 2010 van het RIZIV (ref: 003110CE00049200) aan 
NVSM (3 blz.)  

- (na tab 11) Brief d.d. 16 april 2010 van de juridische dienst van het NVSM aan De Voorzorg 
Limburg t.a.v. Jacgues Leten (1 blz.)  

- (na tab 12) Brief d.d. 27 april 2004 van De Voorzorg, met onderbouwende berekening van 
federaal scretaris Tony Coonen aan Erik Verbeek met het verzoek tot terugbetaling van een 
bedrag van € 36.485,04 aan De Voorzorg (5 blz.)  

- (na tab 13) Beroepschrift d.d. 12 mei 2010 van Erik Verbeek aan Arbeidsrechtbank Gent (1 blz.)  
- (na tab 14) Brief d.d. 25 mei 2010 (kenmerk: 410/10-W) van het Auditoraat bij de 

Arbeidsrechtank aan de voorzitter van het NVSM (1 blz.)  
- (na tab 15) Brief d.d. 21 juni 2010 van De Voorzorg aan het Arbeidsauditoraat Opgeeistenlaan 

401/D, 9000 Gent Beroepschrift d.d. 12 mei 2010 (3 blz.)  
- (na tab 16) E-mail d.d. 21 juni 2010 van Johnny Schildermans van De Voorzorg aan Dirk 

Debreuck (1 blz.)  
- (na tab 17) Brief d.d. 21 juni 2010 van federaal secretaris Tony Coonen van De Voorzorg aan 

Advocaat Eva Bral (B.V.B.A. Van den Bossche-Bral) te Gent (1 blz.)  
- (na tab 18) E-mail d.d. 15 juli 2010 van Olivier Wauters van RSZ aan Davy Vansimpsen van De 

Voorzorg (2 blz.)  
- (na tab 19) Bij brief d.d. 1 september 2010 door de RSZ toegezonden onderzoeksverslagen d.d. 

30/08/2003 en 25/08/2004 aan het Rijksinstituut Voor Ziekte- En invaliditeitsverzekering, inzake 
Erik Verbeek (24 blz.) 

- (na tab 20) Controlerapport d.d. 27 oktober 2010 (ref: 003110CF00155700) van het RIZIV aan 
het NVSM (2 blz.) 

- (na tab 21) Brief d.d. 29 oktober 2010 van de juridische dienst van het NVSM aan De Voorzorg 
Limburg t.a.v. Jacgues Leten (1 blz.) 

- (na tab 22) Conclusie d.d. 18 november 2010 van advocaat mr. Eva Bral namens het NVSM 
ingeleverd tijdens de rolzitting op 18 november 2010 bij de Arbeidsrechtbank Gent (3 blz.) 

- (na tab 23) Brief d.d. 25 februari 2011 van federaal secretaris Tony Coonen van De Voorzorg 
aan Advocaat Eva Bral (B.V.B.A. Van den Bossche-Bral) te Gent (1 blz.) 

- (na tab 24) Proces-verbaalnummer 214447/05 d.d. 22-06-05, opgemaakt door JACOBS Daniel, 
Commissaris, officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings te 
BRUSSEL (3 blz.) 

- (na tab 25) Medisch verslag (Broj: INZ-458494) van de behandelend arts dr.sc. Damilo Hodoba 
in Croatië als gevolg van het auto-ongeval van Erik Verbeek (4 blz.) 

- (na tab 26) Proces-verbaal (PV002702/2011) van het verhoor van Erik Verbeek (2 blz.) 
- (na tab 27) proces-verbaal (PV 002777/2011) verhoor van zijn raadsman Ad van Rooij (2 blz.) 
- (na tab 28) Verzoekschrift d.d. 22 april 2011 aan onderzoeksrechter Davy Jordens (38 blz.) 
- (na tab 29) E-mail d.d. 6 april 2011 van Bart Ooms Federal Police Computer Crime Unit te 

Brussel met bijbehorende beschikking van 4 april 2011 (notitienummer: HA.60.L1.19356-09) van 
onderzoeksrechter Davy Jordens (4 blz.) 
 

Ordner B1,    

- (vóór tab 1) Verzoekschrift d.d. 21 juli 2011 (kenmerk: EU/21072011/VZ) aan het Gerecht van 
de Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen (50 blz.)     

- (na tab 1) Artikel “Collaboratie Tweede-Wereldoorlog / Heulen met de vijand”  van Journalist  Jan Bezemer 
in dagblad Trouw 29/06/06 (4 blz.)  
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- (na tab 2) Artikel “Een compromis met de duivel” van Peter Breedveld SER Magazine, 
november 2003 (2 blz.)  

- (na tab 3) Artikel “Philips en de gevangenen” andere tijden, aflevering 8 april 2003; (9 blz.)  
- (na tab 4) Artikel  “Ruim 4 miljard subsidie in 16 jaar; Steun aan Philips zonder resultaat” uit het 

NRC van maart 1998 (2 blz.)  
- (na tab 5) Arikel “Het uranium van Houthalen” uit het dagblad De Morgen van 8 juli 2011 (2 blz)  
- (na tab 6) Artikel “Provincies negeren verbod Raad van State op houtversnippering” uit het 

Algemeen Dagblad van 31 juli 1999“ (1 blz.) 
- (na tab 7) Artikel “Totaal verbod op het vermalen van verduurzaamd hout” uit de Cobouw van          

5 / 7 september 1998 (2 blz.)  
- (na tab 8) Artikel “Belgisch bedrijf verwerkt giftig hout uit Nederland” uit de Gazet van 

Antwerpen” van 19 november 1999 (1 blz.) 
- (na tab 9) Artikel “Giftige stoffen via lucht lozen mag niet meer” uit de Leeuwarder Courant van 

7 oktober 1999 (1 blz.) 
- (na tab 10) Artikel “Vergunning voor spuiten met gif” uit het Algemeen Dagblad van 16 oktober 

1999 (1 blz.) 
- (na tab 11) Artikelen 4 en  60 besluit van 21 september 1948, herziene Grondwet (4 blz.) 
- (na tab 12) Artikel 4 en 60 uit herziene Grondwet 1953 (3 blz.) 
- (na tab 13) Verslag Grondwetscommissie-Kranenburg, plenair, 1955-04-18 (26 blz.) 
- (na tab 14) Plenaire verslag van 16 september 1950 van de Grondwetscommissie- Van Eysinga 

(23 blz.) 
- (na tab 15) Brief d.d. 10 april 1996 (nummer: 96/1807 HPK/HPK) van het college voor de 

toelating van bestrijdingsmiddelen aan A.M.L. van Rooij met bijbehorende brief d.d. 2 september 
1996 (kenmerk: GZB/C&O/963400) van Staatssecretaris Erica Terpstra van Volksgezondheid 
en Welzijn aan A.M.L. van Rooij (7 blz.) 

- (na tab 16) Brief d.d. 5 april 2011 van De Groenen aan minister Piet Hein Donner van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarop nog niet is gereageerd (11 blz.) 

- (na tab 17) Brief d.d. 8 april 2011 van De Groenen aan Raymond de Roon, Voorzitter Vaste 
commissie voor veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer der Staten Generaal, waarop niet is 
gereageerd ( 8 blz.) 

- (na tab 18) Beklag d.d. 29 juni 2011 met bijlagen van A.M.L (Ad) van Rooij bij het Gerechtshof 
’s-Hertogenbosch (156 blz.) 

- (na tab 19) Brief d.d. 21 januari 1991 (kenmerk: SR/29N0274) van minister J.G.M. Alders van 
VROM aan Remi Poppe van de Socialistische Partij (4 blz.)  

- (na tab 20) Brief d.d. 21 januari 1991 (kenmerk: SR/29N0274) van voormalig Minister-President 
Ruud Lubbers aan A.M.L. van Rooij (1 blz.)  

- (na tab 21) Besluit d.d. 6 april 1992 van Staatssecretaris Hans Simons (PvdA) van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur waarbij in het bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-CO van 
Hickson Garantor Nederland B.V. 374 g/l arseenzuur is vervalst in 304 g/l arseenpentoxide om 
daarmee de rechtstreeks aan lidstaat Nederland opgelegde Europese Verordening (EG) nr. 
142/97 (PbEGL25) te overtreden (1 blz.) 

- (na tab 22) Artikel “Grootste milieuschandaal ooit ontmaskerd” uit Kleintje Muurkrant van 19 
december 2003 (2 blz.)  

- (na tab 23) Artikel “D66 Tommel en de milieumaffia” uit Kleintje Muurkrant van 29 maart 2002  
(2 blz.)    

- (na tab 24) Brief d.d. 24 februari 2000 (nr. 00M379324) van voormalig Minister-President               
W. Kok aan A.M.L. van Rooij (1 blz.)  

- (na tab 25) Brief d.d. 26 augustus 2008 Kenmerk: 3370579)  van voormalig Minister-President 
Jan Peter Balkenende aan A.M.L. van Rooij (1 blz.)  
 

Ordner B2,    

- (vóór tab 1): Brief d.d. 17 juli 2008 (kenmerk: Philips/Klei/17078/VZ) van ing. A.M.L. van Rooij 
,Philips manager PMSN-Best aan G. Kleisterlee, President van de Koninklijke Philips NV, Royal 
Philips Electronics, Postbus 77900, 1070 MX Amsterdam (43 blz.); 

- (na tab 1) komen een 35-tal tabs aan feitelijk onderbouwende informatie ten behoeve van 
bovengenoemde brief d.d. 17 juli 2008 aan G. Kleisterlee, President van de Koninklijke Philips 
NV. Vanuit die brief wordt verwezen naar die tabs. Het aantal blz. per tab is: (tab-1, 1 blz.), (tab-
2, 1 blz.), (tab-3, 11 blz.), (tab-4, 25 blz.), (tab-5, 2 blz.), (tab-6, 1 blz.), (tab-7, 5 blz.), (tab-8, 2 
blz.), (tab-9, 5 blz.), (tab-10, 7 blz.), (tab-11, 24 blz.), (tab-12, 7 blz.), (tab-13, 8 blz.), (tab-14, 2 
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blz.), (tab-15, 1 blz.), (tab-16, 1 blz.), (tab-17, 2 blz.), (tab-18, 2 blz.), (tab-19, 7 blz.), (tab-20, 1 
blz.), (tab-21, 3 blz.), (tab-22, 1 blz.), (tab-23, 4 blz.), (tab-24, 1 blz.), (tab-25, 1 blz.), (tab-26, 2 
blz.), (tab-27, 56 blz.), (tab-28, 18 blz.), (tab-29, 1 blz.), (tab-30, 63 blz.), (tab-31, 2 blz.), (tab-32, 
2 blz.), (tab-33, 7 blz.), (tab-34, 1 blz.), (tab-35, 2 blz.).      

 

Ordner B3,    

- (na tab 1): Beschikking d.d. 2 juli 2008 in zaaknummer: 55642-08/383 heeft kantonrechter mr. 
R.R.M. de Moor van de rechtbank ’s-Hertogenbosch (15 blz.); 

- (na tab 2): Brief d.d. 12 mei 2009 van het UWV aan A.M.L. van Rooij (4 blz.); 
- (na tab 3): Brief d.d. 12 mei 2009 van het UWV aan Van Rooij Holding B.V. (3 blz.);   
- (na tab 4): Nota’s d.d. 5 juli 2010 van advocaat E. Pasman (8 blz.); 
- (na tab 5): Verzoek tot het nemen van een besluit d.d. 14 maart 2010 (kenmerk: 

C&P/140311/VZ) van A.M.L. van Rooij aan de Staat der Nederlanden (8 blz.);  
- (na tab 6): Verzoek tot het nemen van een besluit d.d. 10 maart 2010 (kenmerk: 

C&P/100311/VZ) van A.M.L. van Rooij aan burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
(7 blz.).  

- (na tab 7) Apersingsbrief d.d. 7 juli 2011 voor maar liefst € 50,000,- van burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode (2 blz.); 

- (na tab 8) Apersingsbrief d.d. 15 juli 2011 voor maar liefst € 50,000,- van burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode (2 blz.);  

- (na tab 9) Afpersingsbrief d.d. 6 juli 2011 voor maar liefst € 1.946,90 van advocaat mr. H.G.J. 
Jacobs te Waalre in opdracht van IAK-Verzekeringen B.V. te Eindhoven (1 blz.);  

- na tab 10) Afpersingsbrief d.d. 29 april 2011 voor € 148,95 van het Centraal Justitieel 
Incassobureau (2 blz.); 

- na tab 11) Afpersingsbrief d.d. 29 juni 2011 voor € 148,95 van het Centraal Justitieel 
Incassobureau (1 blz.); 

- (na tab 12): Onherroepelijke uitspraak d.d. 20 mei 2009 (nr: 200807464/1/H3) van de Raad van 
State ( 8 blz.);  

- (na tab 13): Risico-inventarisatie en -evaluatie d.d. 8 februari 2007 van Safety Manager A.M.L. 
van Rooij (9 blz.); 

- (na tab 14): Bezwaarschrift d.d. 8 maart 2011 van De Groenen bij het centraal stembureau van 
de provincie Noord-Brabant (16 blz.);  

- (na tab 15): Asiel aanvraag d.d. 6 mei 2010 van A.M.L. van Rooij bij Federaal minister Joelle 
Milquet, belast met het Migratie- en asielbeleid (54 blz.);  

- (na tab 16): Strafaangifte d.d. 27 februari 2011 bij de hoofdofficier van justitie mr. G.W. van der 
Burg bij het Landelijk Parket Rotterterdam (98 blz.);   

- (na tab 17): Rapport “ De Constitutionele bepalingen over verdragen die van de Grondwet 
afwijken en de opdracht van bevoegdheden aan internationale organisaties” van de Universiteit 
Utrecht, Kamerstuk 27 484 (R 1669), veragaderjaar 2002-22003. nr. 289 (63 blz.) 
 

Ordner C1,    

- (vóór tab 1) Conclusies voor de 7
e
 Kamer van de Arbeidsrechtbank te Gent, zitting: 2 

september 2011. A.R. 10/1278/A (93 blz.)     
- (na tab 1) Conclusies voor de 7

e
 Kamer van de Arbeidsrechtbank te Gent, zitting: 15 juli 2011. 

A.R. 10/1278/A, ingeleverd op 29 juli 2011 (67 blz.)     
- (na tab 2) Onze op 1 september 2011 bij uw rechtbank ingeleverde brief die aan het dossier is 

toegevoegd (1 blz.)     
- (na tab 3) Beschikking van 04/04/2011 van onderzoeksrechter D. Jordens met voorbrief van 

Bart Ooms aan GOOGLE INC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. (4 
blz.)  

- (na tab 4) Arrest d.d. 31 mei 2011 van het Hof van beroep te Antwerpen (3 blz.)  
- (na tab 5) Verzoekschrift d.d. 7 augustus 2011 (kenmerk: EU/21072011/VZ) aan het Gerecht 

van de Europese Unie (93 blz.)      
- (na tab 6) Zienswijzen d.d. 24 augustus 2011 (kenmerk: MvH/240811/is) op het 

Ontwerpbestemmingsplan buitengebied 2010 en PlanMER aan de gemeenteraad van Sint-
Oedenrode inzake M.R.G.H. van den Heuvel (90 blz.)  
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Ordner D,    

- (vóór tab 1) Nadere stukken voor de 7
e
 Kamer van de Arbeidsrechtbank te Gent voor de 

openbare zitting met pleidooi op 27 oktober 2011 A.R. 10/1278/A (98 blz.)     
- (na tab 1) Brief d.d. 13 april 2001 (kenmerk: TEK/13041/VZ) met bijbehorend 15-tal bijlagen van 

het Ecologisch Kennis Centrum B.V. aan de 150 Tweede Kamerleden en 75 Eerste Kamerleden 
der Staten-Generaal in Nederland (56 blz.)(deel 1)(deel 2)(deel 3)(deel 4)(deel 5)     

- (na tab 2) Besluit d.d. 25 september 1975 van burgemeester mr. F.J.M. Houben en wethouders 
van de gemeente Luyksgestel aan C. Tissen te Luyksgestel (2 blz.)     

- (na tab 3) strafaangifte d.d. 28 december 1994 aan de officier van justitie mr. G.C.M. Bos van 
het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch, met bijbehorende brief d.d. 16 november 1994 
aan de gemeenteraad van Sint-Oedenrode met bijbehorend 3-tal producties aan bijlagen (8 blz.)  

- (na tab 4) Brief met beslissing d.d. 13 januari 1995 (kenmerk: 1/0010/95) van de officier van 
justitie mr. G.C.M. Bos van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch (1 blz.)  

- (na tab 5) De krantenartikelen “Provincies negeren verbod Raad van State op 
houtversnippering” uit het Algemeen Dagblad van 31 juli 1999 en “Totaal verbod op vermalen 
van verduurzaamd hout” uit de Cobouw van 5/7 september 1998 en “Belgisch bedrijf verwerkt 
giftig hout uit Nederland” uit de Gazet van Antwerpen van 19 november 1999 (4 blz.)      

- (na tab 6) Brief d.d. 8 november 1995 van A.M.L. van Rooij aan mr. M. van Traa, voorzitter van 
parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethode, met bijbehorende bijlagen en met 
bijbehorende voorbrief d.d. 9 november 1995 aan alle politieke partijen in Nederland (39 blz.) 
(deel 1)(deel 2)(deel 3)(deel 4).   

- (na tab 7) De krantenartikelen “Giftige stoffen via lucht lozen mag niet meer” uit de 
Leeuwarder Courant van 7 oktober 1999 en “Vergunning voor spuiten met gif” uit het 
Algemeen Dagblad van 16 oktober 1999 (2 blz.)      

- (na tab 8) Drie voorbladen, blz 170 t/m 175 en eindblad uit het boek “Moord namens de ‘kroon?, 
Het ultieme leven van Pim Fortuyn” van Ine Veen, uitgever Aspekt (11 blz.)  

- (na tab 9) Klacht d.d. 29 mei 2006 (kenmerk: SBN/SBL/290506/KL) van het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen t.a.v de Secretaris-
Generaal (20 blz.)(deel 1)(deel 2).  

- (na tab 10) Verdiepingsonderzoek d.d. 10 maart 2007 (ref: XB895.3-07018 AVR) van Ad van 
Rooij vanuit zijn functie als safety manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V. (15 blz.) 

- (na tab 11) Verzoekschrift d.d. 28 juli 2008 (kenmerk: Philips/Klei/MP/28078/VZ) aan Minister 
President Jan Peter Balkenende (39 blz.) 

- (na tab 12) Verzoekschrift d.d. 8 september 2011(kenmerk: EV/080911/VZ) onder de volgende 
dossiernummers: Nr. Not: 012386/11, Nr. Not: 10145/11, Nr. Not. 09674/11, Nr. Not: 05801/11 
aan de eerste substituut-procureur des Konings D. Aerts van Hasselt (132 blz.) 

- (na tab 13) Beëdigde vertaling vanuit het Servisch/Kroatisch naar het Nederlands van het 
essentiële gedeelte uit het verslag (Broj: INZ-458494) van de behandelend arts dr.sc. Damilo 
Hodoba in Croatië als gevolg van het auto-ongeval van Erik Verbeek (2 blz.) 
      

Ordner E,    

- (vóór tab 1) Pleidooi d.d. 27 oktober 2011 voor de 7
e
 Kamer van de Arbeidsrechtbank te Gent 

voor de openbare zitting van 14.00 uur in zaak A.R. 10/1278/A (98 blz.)     
- (na tab 1) Bief d.d. 3 maart 2011 (ref: FD66.99.2/11 EB/IVS) van het Federaal Parket aan 

A.M.L. (Ad) van Rooij, directeur van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (1 blz.);      
- (na tab 2) Beslissing d.d. 24 oktober 2011 van voorzitter A.M. Langeraert aan Erik Verbeek 

inzake het voeren van het woord door A. van Rooij (1 blz.)     
- (na tab 3) Afgelegde verklaring Swannet Herman, werkgever Verbeek Erik bij Balkan Trading 

NV en MITF bvba (1blz.); arbeidsovereenkomst Verbeek Erik met Balkan Trading NV (2 blz.); 
bewijs van terwerkstelling van Verbeek Erik bij Balkan Trading NV (1 blz.); bewijs van einde 
arbeidsovereenkomst van Verbeek Erik bij Balkan Trading NV (1 blz.); arbeidsovereenkomst 
Verbeek Erik met M.I.T.F. BVBA (2 blz.); loonbrieven van Verbeek Erik bij Balkan Trading NV (9 
blz.); loonafrekeningen van Verbeek Erik bij MITF BVBA (4 blz.); loonafrekening ziekte Verbeek 
Erik bij MITF BVBA (10 blz.); individuele rekening met staat der bezoldigingen van het jaar 2000 
van Verbeek Erik bij MITF BVBA (2 blz.); loonfiche jaar 2000 Verbeek Erik bij MITF BVBA (1 
blz).  

- (na tab 4) Onze op 14 oktober 2011 aanvullende strafklacht bij inspecteur Luts Gert, PV nr.: 
HA.45.L1.016400/2011, etc. bij politie HAZODI te Hasselt (18 blz.).       
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- (na tab 5) Onze bij voorzitter Jose Manuel Barroso van de Europese Commissie ingediende 
aanvullende klacht d.d. 20 oktober 2011 met schade aansprakelijkheidsstelling en sommatie (30 
blz.).  

- (na tab 6) Onze bij Secretaris Generaal Anders Fogh Rasmussen van de NATO bij brief d.d. 20 
oktober 2011 ingediende sommaties tevens schade aansprakelijkheidsstelling (9 blz.). 
 

Ordner F,  

- (vóór tab 1) Nadere stukken voor de 7
e
 Kamer van de Arbeidsrechtbank te Gent voor de 

openbare zitting met pleidooi op 5 januari 2012 A.R. 10/1278/A (49 blz.)     
- (na tab 1) Artikel “ De belangen van Limburg Steve Stevaert de val van het wonderkind” uit de 

HUMO van 29 november 2011 (6 blz.);      
- (na tab 2) Proces-verbaalnummer 214447/05 d.d. 22-06-05, opgemaakt door JACOBS Daniel, 

Commissaris, officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings te 
BRUSSEL (3 blz.);       

- (na tab 3) Brief d.d. 2 december 2011 van secretaris Tony Coonen van De Voorzorg te Hasselt 
aan Erik Verbeek (1 blz.);   

- (na tab 4) Beëdigde vertaling vanuit het Servisch/Kroatisch naar het Nederlands van het 
onderzoek op 08/08/2011 om 9.30u (Broj: INZ-458494 Br. Dn.919/11) van de behandelend arts 
dr.sc. Martina Sunic-Omeje (6 blz.).  
 

Ordner G,    

- (vóór tab 1) Pleidooi d.d. 5 januari 2012 voor de 7
e
 Kamer van de Arbeidsrechtbank te Gent 

voor de openbare zitting van 14.00 uur in zaak A.R. 10/1278/A (44 blz.)     
- (na tab 1) Overtuigend bewijs hoever het binnen de Belgische rechtstaat mis (17 blz.);  
- (na tab 2) Proces-verbaalnummer 214447/05 d.d. 22-06-05, opgemaakt door JACOBS Daniel, 

Commissaris, officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings te 
BRUSSEL (3 blz.); 

- (na tab 3) Afgelegde verklaring Swannet Herman, werkgever Verbeek Erik bij Balkan Trading 
NV en MITF bvba (1blz.); arbeidsovereenkomst Verbeek Erik met Balkan Trading NV (2 blz.); 
bewijs van terwerkstelling van Verbeek Erik bij Balkan Trading NV (1 blz.); bewijs van einde 
arbeidsovereenkomst van Verbeek Erik bij Balkan Trading NV (1 blz.); arbeidsovereenkomst 
Verbeek Erik met M.I.T.F. BVBA (2 blz.); loonbrieven van Verbeek Erik bij Balkan Trading NV (9 
blz.); loonafrekeningen van Verbeek Erik bij MITF BVBA (4 blz.); loonafrekening ziekte Verbeek 
Erik bij MITF BVBA (10 blz.); individuele rekening met staat der bezoldigingen van het jaar 2000 
van Verbeek Erik bij MITF BVBA (2 blz.); loonfiche jaar 2000 Verbeek Erik bij MITF BVBA (1 
blz).  

- (na tab 4) Brief d.d. 2 december 2011 van secretaris Tony Coonen van De Voorzorg te Hasselt 
aan Erik Verbeek (1 blz.);   

- (na tab 5) Beëdigde vertaling vanuit het Servisch/Kroatisch naar het Nederlands van het 
onderzoek op 08/08/2011 om 9.30u (Broj: INZ-458494 Br. Dn.919/11) van de behandelend arts 
dr.sc. Martina Sunic-Omeje (6 blz.).  

 
Op grond van deze in opdracht van Tony Coonen door zijn advocaat mr. Eva BRAL op 9 oktober 2012 
bij het Arbeidshof valselijk neergelegde SYNTHESECONCLUSIE heeft het Arbeidshof te Gent op 8 
april 2013 onder A.R. nr: 2012/AG/143 arrest gewezen waarin is beslist dat Verbeek Erik maar liefst  
€ 36.059,50 euro aan de NVSM aan rechtmatig verkregen invaliditeitsuitkering moet terugbetalen met 
daar bovenop € 320,65 euro aan rechtsplegingsvergoeding (achter tab 2). Dit boven op de vanaf 1 
maart 2010 (reeds 3,7 jaar lang) onrechtmatig ingehouden invaliditeitsuitkering.  
 
Hiermee is onmiskenbaar feitelijk komen vast te staan dat door Tony Coonen als federaal secretaris 
van De Voorzorg te Hasselt met misbruik van grote bedragen aan gemeenschapsgeld de 
Arbeidsrechtbank te Gent en het Arbeidshof te Gent heeft misbruikt als dekmantel om daaruit op basis 
van een valselijk opgemaakte SYNTHESECONCLUSIE een arrest te verkrijgen om daarmee 
honderdduizenden euro’s te stelen bij Verbeek Erik. Ik richt dan ook aan verantwoordelijk voorzitter 
Beatrix DEWAEL van de Arbeidsrechtbank van Hasselt het verzoek om bovengenoemde ordners A, 
B1, B2, B3, C1, D, E, F en G op te vragen bij het Arbeidshof te Gent en de inhoud ervan volledig mee 
te nemen in uw beslissing op dit beroepschrift. 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-april-2013-arrest-arbeidshof-te-gent-inzake-verbeek-erik-en-nvsm.pdf
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Vanuit dit valselijk verkregen arrest van het Arbeidshof te Gent heeft federaal secretaris Tony Coonen 
(sp.a) van De Voorzorg te Hasselt niet alleen vanaf 1 maart 2010 het inkomen van Verbeek Erik 
gestolen maar daarboven op via de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) nog eens € 36.485,04 
aan rechtmatig verkregen invaliditijdsuitkering wil terugvorderen. Dit wordt door federaal secretaris 
Tony Coonen in zijn brief d.d. 2 december 2011 aan Verbeek Erik persoonlijk toegeven. Daarin heeft 
hij namelijk letterlijk het volgende geschreven (achter tab 17):  
 
 

Dhr.  Verbeek Erik 
Seovacki, Put 43 
755 Pakrac Kroatië 

     
   

Hasselt, 2 december 2011  
 

Geachte heer, 
 

Betreft: erkenning – arbeidsongeschiktheid 
 

Het Nationaal Verbond voor Socialistische Mutualiteiten meldde 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,  

 
        Met de meeste hoogachting 

 
T. Coonen  
Secretaris  

  
Omdat het Ecologisch Kennis Centrum B.V., namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij (mede vanuit 
zijn functie als Europees erkend safety manager), mij van meet af aan juridisch heeft bijgestaan, verzoek 
ik om toe te staan dat hij benevens mij ook het woord mag voeren tijdens de behandeling ter zitting van 
dit beroepschrift en mij dat schriftelijk te bevestigen. 
 
Met inachtneming van bovengenoemde feiten verzoek ik de arbeidsrechtbank van Hasselt te 
beslissen:  
 

1. dat de door Tony Coonen van De Voorzorg te Hasselt op 6 augustus 2013 namens het Nationaal 
Verbond van Socialistische Mutualiteiten te Brussel genomen beslissing wordt vernietigd;  
 

2. dat De Voorzorg te Hasselt de vanaf 1 maart 2010 onrechtmatig ingehouden achterstallige 
invaliditeitsuitkering vanaf 1 maart 2010, met daarbovenop de wettelijke rente, alsnog zal moeten 
betalen aan Verbeek Erik; 

 
3. dat De Voorzorg te Hasselt alle door Verbeek Erik gemaakte kosten van juridische bijstand van 

het Ecologisch Kennis Centrum B.V., namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij, wonende 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven, zal moeten vergoeden;  

 
4. dat De Voorzorg te Hasselt alle door Verbeek Erik, Banjac Branka, No Cancer Foundation vzw en 

Verimmoban NV aangerichte materiele, immateriële, financiële en vermogensschade zal moeten 
vergoeden, waarvan de hoogte van die schade moet worden bepaald door een door de 
Arbeidsrechtbank te Hasselt aan te wijzen erkende deskundige;  
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In afwachting van uw hopelijk zo spoedig mogelijke uitnodiging voor de behandeling ter zitting, verblijf ik;     
 
Hoogachtend, 

 
 
 
 
 
 

Verbeek Erik  
 
 
Bijbehorende producties: 
  

- (achter tab 1) De bij aangetekende brief d.d. 6 augustus 2013 (ref: ZCJA01 / 322 /00262092 / 

969112816932 / 2010/I/01275) door federaal secretaris Tony Coonen van De Voorzorg te Hasselt aan 
Verbeek Erik, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac te Kroatië verzonden terugvorderingsbeslissing (7 blz.); 

- (achter tab 2) Op 8 april 2013 gewezen arrest A.R.Nr.: 2012/AG/143 van het Arbeidshof te Gent (9 blz.);  
- (achter tab 3) Het navolgend Proces-verbaal HA.59.F1.002931/10 van inspecteur Bart Ceysens op 

27/04/11 toegezonden aan de Procureur des Konings te Hasselt (2 blz.);  
- (achter tab 4) De door politiebeambte Laurens Luyks van PZ HAZODI bij akte op 11 december 2009 

opgenomen PV HA.60.L1.019356/2009 (2 blz.); 
- (achter tab 5) Gewaarmerkt getuigschrift van woonst d.d. 23/08/2013 met Historie van Verbeek Erik van 

gemachtigd beambte Francis Bielen van de gemeente Hasselt (4 blz.); 
- (achter tab 6) Brief d.d. 23 september 2013, met bijbehorende 4 bijlagen, van Verbeek Erik en No Cancer 

Foundation vzw aan advocaat mr. Christophe Bielen, Hendrik Van Veldekesingel 148, 3500 Hasselt, in de 
zaak met parketnummer: HA.60.L1.19356-09 (10 blz.);     

- (achter tab 7) De door Verbeek d.d. 22 augustus 2013 om 20:52 uur door inspecteur Cleuren Berto van de 

Politie HAZODI onder PV nr: HA.25.L1.015663/2013 opgenomen getuigenverklaring van een op 20 
augustus 2013 omstreeks 12.15 uur gepleegd misdrijf door gerechtsdeurwaarder Jan Beelen te Hasselt op 
de locatie Hazendansweg 36A, 2520 te Zonhoven waar twee anonieme politiebeambten van de politie 
HAZODI Van Rooij Adrianus en Van Rooij van Nunen Johanna onder dwang hebben verplicht tot het in 
ontvangst nemen van een op 20 augustus 2013 valselijk opgemaakte BETEKENING-AKTE VAN AFGIFTE 
(ref dos A25049-13) uit handen van gerechtsdeurwaarder Jan Beelen te Hasselt (29 blz.); 

- (achter tab 8) Brief d.d. 16 september 2013 (kenmerk: BU/001915/2013) van korpschef Philip Pirard aan 

Verbeek Erik, Torenplein 1,6 te 3500 Hasselt (1blz.);  
- (achter tab 9) 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.);  

- (achter tab 10) Verzoekschrift d.d. 26 april 2012 van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. aan 

burgemeester Hilde Claes van Hasselt (25 blz.);  
- (achter tab 11) Nadere motivering d.d. 29 oktober 2013 met onderbouwende stukken A t/m L en 1 t/m 32 

van Van Rooij Adrianus aan behandelend rechter mr. B.A.J. Zijlstra van de rechtbank Oost-Brabant in de 
zaak met procedurenummer: SHE 13 /3985 GBA V35 (301 blz.);  

- (achter tab 12) Bewijs strafklacht met burgerlijke partijstelling van A.M.L. van Rooij en het Ecologisch 

Kennis Centrum B.V. met bijgevoegd het betalingsbewijs onder referentie COR/1680 PB 1300039, op 12 
juni 2013 bij de onderzoeksrechter van de rechtbank Eerste Aanleg te Hasselt ( 3 blz.);  

- (achter tab 13) Bewijs strafklacht met burgerlijke partijstelling van Verbeek Erik, No Cancer Foundation 

met bijgevoegd het betalingsbewijs onder referentie COR/2406 PB 1300070, op 20 september 2013 bij de 
onderzoeksrechter van de rechtbank Eerste Aanleg te Hasselt ( 2 blz.);  

- (achter tab 14) Vordering d.d. 26 februari 2010 tot instellen van een gerechtelijk onderzoek van  Procureur 

des Konings Ann Durwael in de zaak met Notitienummer: HA60.LI.19356-09 (1 blz.)  
- (achter tab 15): Aangetekende brief d.d. 29 juni 2012, met bijbehorende 4 bijlagen, die Ad van Rooij vanuit 

zijn functie als safety manager van Philips heeft verstuurd aan Tony Coonen, federaal Secretaris van De 
Voorzorg te Hasselt (25 blz.);  

- (achter tab 16) Brief d.d. 10 januari 2013 van Verbeek Eric aan Arbeidshof te Gent met het verzoek om in 

de zaak met A.R. nummer: 2012/AG/143 het door advocaat mr. Eva BRAL op 9 oktober 2012 valselijk 
neergelegde SYNTHESECONCLUSIE op de terechtzitting van 14 januari 2013 te vernietigen (30 blz.). 

- (achter tab 17) Brief d.d. 2 december 2011 van federaal secretaris Tony Coonen van De Voorzorg van 

Hasselt aan Verbeek Erik, Seovacki, Put 43, 755 Pakrac Kroatië (1 blz.);       
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