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             Afgegeven met ontvangstbevestiging. 
                                                                                          
      
    De heer D. Aerts  
    Eerste substituut-procureur des Konings  
    Rechtbank eerste aanleg te Hasselt 
    Thonissenlaan, 75 
    3500, HASSELT  
 
       

            Hasselt, 8 september 2011 
 
 
Ons kenmerk: EV/080911/vz  
 
Uw dossiers: 

- Nr. Not: 012386/11 
- Nr. Not: 10145/11 
- Nr. Not. 09674/11 
- Nr. Not: 05801/11   

 
Betreft:  
VERBEEK ERIK / NO CANCER FOUNDATION  
Verzoek om bij beslissing opgemelde vier dossiers te seponeren om niet medeplichtig te worden aan 
de hieronder beschreven feitelijk bewezen totalitaire oligarchie die onder regie en in opdracht van 
procureur des Konings Marc Rubens van Hasselt wordt uitgeoefend op Eric Verbeek, No Cancer 
Foundation en Verimmoban NV: 
 
Sommatie aan eerste substituut-procureur des Konings D. Aerts tot het doen van een 
strafklacht bij federaal procureur des konings Johan Delmulle vóór uiterlijk 15 september 2011. 

- Dit omdat met de inhoud van dit vezoekschrift behandelend eerste substituut-procureur des 
Konings D. Aerts kennis heeft van het feit dat procureur des Konings Marc Rubens van Hasselt 
vanuit een totalitaire oligarchie samen met vele anderen zich schuldig maakt aan 
sluipmoordende genocide op 6,5 miljard wereldbewoners, waarvan met name Verbeek Erik en 
No Cancer Foundation het slachtoffer zijn. Dit omdat in het Belgisch en Nederlands Strafrecht 
staat vermeld dat “Ieder die kennis draagt van een der misdrijven, voor zover daardoor 
levensgevaar is veroorzaakt, verplicht is daarvan onverwijld aangifte te doen bij een 
opsporingsambtenaar.”  Met de inhoud van dit verzoekschrift draagt u kennis van deze vanuit 
een totalitaire oligarchie plegende sluipmoordende genocide op 6,5 miljard wereldbewoners die 
in België wordt afgedekt en bevorderd door procureur des Konings Marc Rubens van Hasselt.   

 
 
Geachte heer Aerts,  
 
Mede namens Erik Verbeek, wonende Seovacki Put 43, KR-34550 PAKRAC (KROATIE) en No 
Cancer Foundation gevestigd op het adres: Paul Bellefroidlaan 16,  3500 te Hasselt (Belgium) 
verzoeken wij u om bij beslissing opgemelde vier dossiers te seponeren om niet medeplichtifg te 
worden aan de hieronder beschreven feitelijk bewezen totalitaire oligarchie die onder regie en in 
opdracht van procureur des Konings Marc Rubens van Hasselt wordt uitgeoeffend op Eric Verbeek, 
No Cancer Foundation en Verimmoban NV:    
 

De feiten zijn als volgt:  
 
Erik Verbeek woont in Kroatië en moet noodgedwongen naar België komen omdat hij daartoe wordt 
verplicht vanwege de mensvernietigende en geldstelende corruptie die op hem en No Cancer 
Foundation wordt gepleegd onder regie en in opdracht van procureur des Konings Marc Rubens van 
Hasselt, zoals u hieronder ingelast kunt lezen in ons e-mailbericht d.d. 6 september 2011 (10:40 uur) 
aan Koningin Beatrix en in onze op 2 september 2011 ingeleverde conclusie bij de arbeidsrechtbank 
te Gent in zaaknummer A.R. 10/1278/A en de daarmee samenhangende informatie: 

 

http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
https://sites.google.com/site/uflaatsteactueelnieuws/home
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oligarchie
http://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oligarchie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oligarchie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oligarchie
http://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
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Heeft Koningin Beatrix nagenoeg de gehele wereld vergiftigd met onder meer miljarden 
kilogrammen uiterst giftig kankerverwekkend arseenzuur en Chroom VI? Lees en oordeel zelf.  
 
Aan: Hare Majesteit Koningin Beatrix, als Staatshhoofd en als Voorzitter van de Raad van State  
Verstuurd via de hierboven op de foto zichtbare twee persvootlichters van de Raad van State, zijnde 
mr. Wendy van der Sluijs (tel: 070 - 426 48 12 / 06 - 23 31 75 06) en mr. Sabine Heijstek-van Leussen 
( 070 - 426 45 20 /06 - 52 07 70 00)(e-mail: voorlichting@raadvanstate.nl)    
 
Lieve Koningin 
 
Ik ben Ad van Rooij en ben lijsttrekker van De Groenen in Sint-Oedenrode (Nederland). Ik ben 58 
jaar, getrouwd met Annelies en vader van 2 kinderen Jos en Lisette. Wij wonen in Olland (gemeente 
Sint-Oedenrode) waar ik geboren en getogen ben. Om politieke redenen heb ik vanaf 22 april 2010 
moeten vluchten vanuit Nederland naar België en daar politiek asiel aangevraagd. 
Tijdens mijn verblijf in België vanaf 22 april 2010 tot op heden heb ik moeten constateren dat 
Nederland haar buurland België gebruikt als dekmantel voor het vergiftigen van de wereld (waaronder 
de Belgen zelf) met miljarden kilogrammen uiterst giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur 
en chroomtrioxide en daarbij alle Europese richtlijnen, verordingen en verdragen overtreedt. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_der_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_der_Nederlanden
http://www.kb.nl/dossiers/beatrix/beatrixalsstaatshoofd.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Raad_van_State_(Nederland)#Voorzitter
http://www.raadvanstate.nl/pers/pers_contacten/
http://www.raadvanstate.nl/pers/pers_contacten/
mailto:voorlichting@raadvanstate.nl
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.sdnl.nl/groenen-ad-van-rooij.htm
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Groenen_(Nederland)
http://www.hetechtenieuws.org/2010-04-29.php
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/
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Met het Benelux-verdrag zit België hier zodanig mee ingetrokken dat die samenwerking met 
Nederland, ook vanwege strijdigheid met het Europees-verdrag, onmiddellijk dient te worden 
verbroken. Mede om die reden is de roep naar een nieuwe politieke beweging in België groot en is 
een nieuwe politieke beweging “De Groenen” in België ontstaan. Hoe ernstig het is met de vergiftiging 
van wereld (waaronder België) vanuit Nederland, en hoever daarbij wordt gegaan om dat uit het 
nieuws te houden, kunt u lezen op de volgende website: 
 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/  
 
Hierbij wil ik u nogmaals herinneren aan mijn hieronder ingevoegd e-mailbericht d.d. 7 augustus 2011 
(16: 21 uur). Heden na maar liefst een maand heb ik van u (ook niet via de persvoorlichters van de 
Raad van State) daarop een reactie mogen ontvangen:  
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////     
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 7 augustus 2011 16:21 
Onderwerp: Bericht van Ad van Rooij aan Hare Majesteit Koningin Beatrix persoonlijk. 
Aan: voorlichting@raadvanstate.nl 
 
Aan Hare Majesteit Koningin Beatrix  
Als Voorzitter van de Raad van State en als Staatshoofd.  

(e-mail: voorlichting@raadvanstate.nl)  
  

 
Lieve Koningin,  
 
Via uw zeer gewaardeerde persvoorlichters mr. Wendy van der Sluijs en mr. Sabine Heijstek-van 
Leussen laat ik (Ad van Rooij) u het volgende bericht toekomen:     

  
Jan Donner (grootvader), André Donner (vader) en huidig verantwoordelijk minister Piet Hein 
Donner (zoon) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zijn verantwoordelijk voor artikel 120 in 
de Nederlandse Grondwet (vanaf 1983) en artikel 60 in de Grondwet (vanaf 1953) en daarmee 
verantwoordelijk voor alle chemische dumpingen vanuit agrarische (o.a. Monsanto) en niet agrarische 
(o.a wolmanzouten) bestrijdingsmiddelen vanaf 1962 tot heden (49 jaar lang) waaruit sluipmoordende  
genocide is ontstaan en nog zal ontstaan (in de vorm van het krijgen van kanker of andere ernstige 
vergiftiging ziekten) op miljarden wereldbewoners. Voor feitelijke en wettelijke onderbouw lees onze 
brief d.d. 7 augustus 2011 aan het Gerecht van de Europese Unie t.a.v. griffier Emmanuel Coulon, 

Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg (lees: http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-
augustus-2011-brief-aan-gerecht-europese-unie.pdf)  
  

Wanneer moet verantwoordelijk minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties daarvoor verantwoording afleggen tegenover koningin Beatrix als 
voorzitter van de Raad van State en als Staatshoofd?  

 
Graag vernemen ik van spoedig uw antwoord daarop:  
 
Mijn lieve Groet 
Ad van Rooij   
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////    
 
Uw al maar liefst 22 jaar lang blijvend zwijgen baart mij grote zorgen. Voor bewijs lees de volgende 
bewijsstukken:   

http://www.politie.nl/PolitieABC/Internationaal/benelux_verdrag.asp
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Lissabon
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
mailto:voorlichting@raadvanstate.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_der_Nederlanden
mailto:voorlichting@raadvanstate.nl
http://www.raadvanstate.nl/pers/pers_contacten/
http://www.raadvanstate.nl/pers/pers_contacten/
http://www.raadvanstate.nl/pers/pers_contacten/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Donner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Donner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_Donner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_Donner
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://nl.wikipedia.org/wiki/Genocide
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-2011-brief-aan-gerecht-europese-unie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-2011-brief-aan-gerecht-europese-unie.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_Donner
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk
http://www.hetechtenieuws.org/2007-02-21.php
http://www.raadvanstate.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staatshoofd
https://sites.google.com/site/ncfactueel/europees-erkend-safety-manager
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Wat daarvan de oorzaak is en de gevolgen zijn kunt u lezen in ons verzoekschrift d.d. 21 juli 2011 
aangevuld bij brief d.d. 7 augustus 2011 aan het Gerecht van de Europese Unie t.a.v. griffier 
Emmanuel Coulon, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg. Lees daarvoor de volgende 
links met deeplinks:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-juli-2011-verzoekschrift-gerechtvan-eerste-aanleg-
europese-hof.pdf  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-2011-brief-aan-gerecht-europese-unie.pdf  
  
Wat daarvan de gevolgen zijn kunt u ook lezen in mijn hieronder bijgevoegd persbericht aan No 
Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org) waarop Philips President Frans van Houten 
weigert te reageren.  
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  

Persinformatie                                                                                 
 
 

    

 
No Cancer Foundation te Hasselt (België) 
t.a.v. Erik Verbeek  
Website: www.nocancerfoundation.org  
 
Geachte heer Verbeek, 
 
Heden 30 augustus 2011 is Ad van Rooij nog steeds werkzaam als safety manager van Philips 
Healthcare te Best echter vanaf 25 oktober 2007 (4 jaar lang) zonder salaris doorbetaald te krijgen 
waartoe Philips op grond van haar eigen CAO wettelijk verplicht is.  
 
Philips-President Gerard Kleisterlee heeft nooit gereageerd op mijn brief d.d. 17-juli-2008, lees: (blz-1-
15) (blz-16-30) (blz-31-43) met bijbehorend 35-tal tabs aan bijlagen (tab-1) (tab-2) (tab-3) (tab-4-1) 
(tab-4-2) (tab-4-3) (tab-5) (tab-6) (tab-7) (tab-8) (tab-9) (tab-10) (tab-11-1) (tab-11-2) (tab-11-3) 
(tab-12) (tab-13) (tab-14) (tab-15) (tab-16) (tab-17) (tab-18) (tab-19) (tab-20) (tab-21) (tab-22) (tab-
23) (tab-24) (tab-25) (tab-26) (tab-27-1) (tab-27-2) (tab-27-3) (tab-27-4) (tab-27-5) (tab-28-1) (tab-
28-2) (tab-29) (tab-30-1) (tab-30-2) (tab-30-3) (tab-30-4) (tab-30-5) (tab-31) (tab-32) (tab-33) (tab-
34) (tab-35) waartoe hij overeenkomstig het Arbo Management Syteem van Philips Healthcare 
wettelijk verplicht is. Ik raad u aan om dit alles uit te printen en in een ordner onder te brengen met 
een 35 tab-bladen aan achterliggende bewijsstukken c.q. onderbouwing.  
         
De gevolgen daarvan zijn rampzalig voor miljoenen/miljarden wereldbewoners, hetgeen u kunt lezen 
op de website van No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org)  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-juli-2011-verzoekschrift-gerechtvan-eerste-aanleg-europese-hof.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-juli-2011-verzoekschrift-gerechtvan-eerste-aanleg-europese-hof.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-2011-brief-aan-gerecht-europese-unie.pdf
http://www.nocancerfoundation.org/
http://managementscope.nl/manager/frans-van-houten
http://www.nocancerfoundation.org/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/kam-point-philips-in-beeld-juli-2008.pdf
http://www.healthcare.philips.com/nl_nl/
http://www.healthcare.philips.com/nl_nl/
http://www.vhp2.nl/UserFiles/CAO%20Philips%202010(1).pdf
http://managementscope.nl/manager/gerard-kleisterlee
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee-blz-1-15.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee-blz-1-15.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee-blz-16-30.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee-blz-31-43.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-1-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-2-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.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-4-1-3-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-4-2-3-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-4-3-3-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-5-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-6-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-7-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-8-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-9-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-10-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-11-1-3-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-11-2-3-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-11-3-3-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-12-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-13-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-14-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-15-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-16-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-17-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-18-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-19-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-20-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-21-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-22-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-23-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-23-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-24-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-25-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-26-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-27-1-5-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-27-2-5-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-27-3-5-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-27-4-5-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-27-5-5-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-28-1-2-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-28-2-2-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-28-2-2-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-29-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-30-1-5-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-30-2-5-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-30-3-5-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-30-4-5-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-30-5-5-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-31-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-32-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-33-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-34-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-34-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-35-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/mexicaansegriep-arbo-management-organisatie-philips.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/mexicaansegriep-arbo-management-systeem-philips.pdf
http://www.nocancerfoundation.org/
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Ik wil u vragen om deze “Philips Persinformatie” bij No Cancer Foundation op de website te 
plaatsen en deze door te sturen aan huidig Philips-President Frans van Houten met het verzoek 
bovengenoemde brief d.d. 17 juli 2008 aan zijn voorganger Gerard Kleisterlee alsnog inhoudelijk te 
beantwoorden en daarover in overleg te treden met haar safety manager van Philips Healthcare in 
ballingschap Ad van Rooij.  
 
Bij voorbaat mijn dank daarvoor.       
 
Met vriendelijke groeten 
Ad van Rooij 
Safety manager van Philips Haelthcare  
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Uw 22 jaar lang, in samenspanning met de opvolgende minister-presidenten Ruud Lubbers (CDA), 
Wim Kok (PvdA) en Jan Peter Balkenende (CDA), niet reageren op mijn maar liefst 30-60 brieven 
aan u persoonlijk heeft tot gevolg gehad dat nagenoeg de gehele wereld is vergiftigd met ondermeer 
miljoenen/ miljarden kilogrammen  valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen 
als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van 
met name Billiton/Shell.    
 
Hiervoor bent u, zijnde Koningin Beatrix, als Staatshhoofd en als Voorzitter van de Raad van State 
persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk. 
 
Ik wil u vragen om niet de gehele wereld te vergiftigen en onnodig 6,5 miljard mensen uit te roeien en 
na 22 jaar eens persoonlijk inhoudelijk te reageren op dit e-mailbericht, verstuurd via uw 
persvoorlichters van de Raad van State.     
 
In afwachting op uw inhoudelijk antwoord (na 22 jaar) verblijf ik;  
 
Met vriendelijke groeten 
Ad van Rooij 
Safety manager van Philips Haelthcare  
  
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 6 september 2011 10:40 
Onderwerp: Heeft Koningin Beatrix nagenoeg de gehele wereld vergiftigd met onder meer miljarden 
kilogrammen uiterst giftig kankerverwekkend arseenzuur en Chroom VI? Lees en oordeel zelf. 
Aan: voorlichting@raadvanstate.nl  
Cc: kabinet.lieten@vlaanderen.be, kabinet.schauvliege@vlaanderen.be, 
kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be, kabinet.muyters@vlaanderen.be, 
kabinet.peeters@vlaanderen.be, kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be, 
kabinet.bourgeois@vlaanderen.be, kabinet.crevits@vlaanderen.be, a.fleere@chello.n, 
achterhetnieuws@hotmail.com, r.vraak@tweedekamer.nl, m.agema@tweedekamer.nl, 
aartsbisdom@kerknet.be, "Anton F. P. van Putten" <anton37.putten@wxs.nl>, arlette heskes 
<arletteheskes@hotmail.com>, Burgers in Actie <burgersinactie@hotmail.com>, Gerard Beukeveld 
<gjj.beukeveld@inter.nl.net>, De Groenen België <de.groenen.belgie@gmail.com>, bianca 
<bianca.van.dijk.fitters@gmail.com>, bosgroep wieteke van Dort <wieteke@wietekevandort.nl>, 
bvroomen <bvroomen@moskovic.org>, Rita De Bont <ritadebont@telenet.be>, "C. Zoete" 
<czoete@home.nl>, "Sap J.C.M." <j.sap@tweedekamer.nl>, micha kat <drsmkat@yahoo.com>, Otto 
ter Haar <degroenen@planet.nl>, Partij voor de Dieren <fractie@partijvoordedieren.nl>, 
dikke_lol_maker@hotmail.com, "drs. J. Poot" <jp@visionplaza.nl>, d66secretariaat@tweedekamer.nl, 
ericdonk@hotmail.com, "E. Pasman" <e.pasman@pvbs-advocaten.nl>, "els.van.rijsbergen" 
<els.van.rijsbergen@gmail.com>, No cancer Foundation <nocancerfoundation@gmail.com>, Farida 
Gillot <gillot.fm@gmail.com>, jan fieten <jan_fieten@hotmail.com>, katohliek nieuwsblad 
<henk@katholieknieuwsblad.nl>, "R.KAHLMAN" <r.kahlman@quicknet.nl>, kareldewerd@kpnmail.nl, 
Henk Krol <h.krol@gk.nl>, "Kr.Trouw" <redactie@trouw.nl>, "Ferrier, K." <k.ferrier@tweedekamer.nl>, 
"jan.vd.laar" <jan.vd.laar@ziggo.nl>, info@mooirooi.nl, milquet@milquet.belgium.be, Henk 
Niggebrugge <henkn@hetechtenieuws.org>, nvvk@veiligheidskunde.nl, booh@xs4all.nl, Pierre 
Schreuder <pierre.schreuder.sr@gmail.com>,  

https://sites.google.com/site/uflaatsteactueelnieuws/home
http://managementscope.nl/manager/frans-van-houten
http://managementscope.nl/manager/gerard-kleisterlee
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/kam-point-philips-in-beeld-juli-2008.pdf
http://www.healthcare.philips.com/nl_nl/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/kam-point-philips-in-beeld-juli-2008.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruud_Lubbers
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wim_Kok
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Peter_Balkenende
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-02.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_der_Nederlanden
http://www.kb.nl/dossiers/beatrix/beatrixalsstaatshoofd.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Raad_van_State_(Nederland)#Voorzitter
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/kam-point-philips-in-beeld-juli-2008.pdf
mailto:voorlichting@raadvanstate.nl
mailto:kabinet.lieten@vlaanderen.be
mailto:kabinet.schauvliege@vlaanderen.be
mailto:kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be
mailto:kabinet.muyters@vlaanderen.be
mailto:kabinet.peeters@vlaanderen.be
mailto:kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be
mailto:kabinet.bourgeois@vlaanderen.be
mailto:kabinet.crevits@vlaanderen.be
mailto:a.fleere@chello.n
mailto:achterhetnieuws@hotmail.com
mailto:r.vraak@tweedekamer.nl
mailto:m.agema@tweedekamer.nl
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Jan Pasterkamp <info@jpasterkamp.nl>, Alexander Pechtold <a.pechtold@tweedekamer.nl>, 
Persdienst Platform Herstel Rechtsorde <persdienst@platformherstelrechtsorde.nl>, Ronald van Uden 
<ronald.van.uden@gmail.com>, info@omroepbrabant.nl, julius vischjager <julius601@hotmail.com>, 
wolbrin Veen <ine.veen@quicknet.nl>, Monique van 't Hooft <mvthooft@wostenvanthooft.nl>, "A,M,L 
Van Rooij" <ekc.avanrooij@gmail.com>, sp jan de wit <jdewit@sp.nl>, Zembla <zembla@vara.nl>, 
arend@argusoog.org, kleintje stelling <kleintje@stelling.nl>, Redactie@katholieknieuwsblad.nl, 
redactie@eenvandaag.nl, redactie@gpd.nl, redactie@refdag.nl, redactie@argusoog.org, 
redactie@nieuwemedianieuws.nl, redactie@nos.nl, redactie@nu.nl, redactie@metronieuws.nl, ANP 
redactie <redactie@anp.nl>, redactie@brabantsdagblad.nl, redactie@volkskrant.nl, Nederland Vrij 
<redactie@nederlandvrij.com>, SDN <sdn@planet.nl>, Jager Jikke <info@jikkejager.nl>, gerard 
kucharek <kucharek0@gmail.com>, tony.coonen@devoorzorg.be, federaal.parket@just.fgov.be, 
kabinet.gouverneur@limburg.be, jbrouns@raadlimburg.be, jcleeren@raadlimburg.be, 
acuypers@raadlimburg.be, lfransen@raadlimburg.be, sgovaerts@raadlimburg.be, 
mhanssen@raadlimburg.be, mhoogmartens@raadlimburg.be, mjanssen@raadlimburg.be, 
clucas@raadlimburg.be, mmondelaers@raadlimburg.be, anagels@raadlimburg.be, 
bnijs@raadlimburg.be, lpollet@raadlimburg.be, mramaekers@raadlimburg.be, 
mreynders@raadlimburg.be, fsmeets@limburg.be, fsmets@raadlimburg.be, 
bspreeuwers@raadlimburg.be, ethijs@raadlimburg.be, rtruyens@raadlimburg.be, 
svanbaelen@raadlimburg.be, mvandeput@raadlimburg.be, dvossius@raadlimburg.be, 
vwithofs@raadlimburg.be, dakdemir@raadlimburg.be, abusselen@raadlimburg.be, 
wcremers@limburg.be, ddeneuker@raadlimburg.be, fdirkx@raadlimburg.be, 
mgiebens@raadlimburg.be, egraulus@raadlimburg.be, akenzeler@raadlimburg.be, 
fkeunen@raadlimburg.be, ikonings@raadlimburg.be, slieten@raadlimburg.be, 
klinsen@raadlimburg.be, sluyckx@raadlimburg.be, lmoonen@raadlimburg.be, 
cmoyaerts@raadlimburg.be, jpeuskens@raadlimburg.be, vschoenmaekers@raadlimburg.be, 
tvandenhoudt@raadlimburg.be, ewagemans@raadlimburg.be, hbiets@raadlimburg.be, 
ebijnens@raadlimburg.be, jclaessens@raadlimburg.be, jdalemans@raadlimburg.be, 
nancy.dexters@pandora.be, eheleven@raadlimburg.be, jlavigne@raadlimburg.be, 
pnelissen@raadlimburg.be, iphiltjens@raadlimburg.be, mrenders@raadlimburg.be, 
lrutten@raadlimburg.be, gvanbaelen@raadlimburg.be, cwillems@raadlimburg.be, 
kverheyen@raadlimburg.be, vbartels@raadlimburg.be, hbartolomivis@raadlimburg.be, 
rbeckers@raadlimburg.be, gcoenegrachts@raadlimburg.be, rdebecker@raadlimburg.be, 
wdemeester@raadlimburg.be, rkeunen@raadlimburg.be, gniesten@raadlimburg.be, 
kooms@raadlimburg.be, isimons@raadlimburg.be, jvanbree@raadlimburg.be, 
svangeneugden@raadlimburg.be, evleghels@raadlimburg.be, abonne@raadlimburg.be, jd-
ultremont@raadlimburg.be, bdewispelaere@raadlimburg.be, yvandooren@raadlimburg.be, 
burgemeester@hasselt.be, brigitte.smets@hasselt.be, paul.debellefroid@hasselt.be, 
brigitta.grosemans@hasselt.be, dirk.stockmans@hasselt.be, nadja.vananroye@hasselt.be, 
carlo.gysens@hasselt.be, ivo.konings@hasselt.be, christa.tuch@skynet.be, lieve.pollet@hasselt.be, 
dr.lenssen@telenet.be, mia.marchal@hasselt.be, lieve.gelders@skynet.be, 
yvescruysberghs@yahoo.com, jean.lambrecks@hasselt.be, ivo.belet@hasselt.be, 
ivo.belet@europarl.europa.eu, katleen.martens@hasselt.be, marijke.jordens@hasselt.be, 
theo.boosten@hasselt.be, ponceletlotte@gmail.com, koen.beulen@telenet.be, 
annemie.roppe@gmail.com, frieda.brepoels@hasselt.be, fbrepoels@europarl.eu.int, 
livia.stas@hasselt.be, peter.ramaekers@hasselt.be, frankkeunen@scarlet.be, 
marianne1.verbist@hotmail.com, an@anbonne.be, eddy.ghijsebrechts@telenet.be, 
kevin.schouterden@telenet.be, anne.moons@hasselt.be, derya.erdogan@hasselt.be, 
secretarie@hasselt.be, toon.hermans@hasselt.be, karolien.mondelaers@hasselt.be, 
laurence.libert@hasselt.be, michiel.liefsoens@hasselt.be, tom.vandeput@hasselt.be, 
valerie.delre@hasselt.be, rob.beenders@hasselt.be  
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 

Voor iedereen die ooit een geliefde heeft zien lijden of definitief 
verloren heeft door kanker zal dit moeilijk te verteren zijn.  
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De meeste links die niet werkende zijn worden door het parket van Hasselt of overheid 
onderdrukt, waarvoor onze verontschuldiging, NCF probeert dit dan ook naar het best mogelijke te 

herstellen en rekenen hiervoor op u begrip? Waarvoor onze dank Video). 
   

No Cancer Foundation, levensnoodzakelijke oplossingen en Verbeek Erik door 
corruptie onderdrukt! (video)   
  
29/07/11 Conclusie E. Verbeek voor de Arbeidsrechtbank te Gent 
02/09/11 ingeleverde Conclusie bij de Arbeidsrechtbank te Gent in de zaak met als nummer: A.R. 
10/1278/A 
  

Mede oprichter No Cancer Foundation (Verbeek 
Erik) (video) doet al vele jaren pogingen (video) om 
burgers en verantwoordelijke bewust te maken van 
de huidige problematiek (video1) 
(video2) (video3) om zo de nog 
bestaande mensenrechten te laten gelden 
en onderdrukte oplossingen zoals Flaraxin aan te 
bieden, een zeer efficiënt niet-giftig anti-tumoraal 
phytopreparaat van plantaardige oorsprong dat de 
onmenselijke lijdensweg in de strijd tegen kanker 
met chemicaliën kan tegengaan met lage kosten, 
maar vanwege belangenverstrengeling onderdrukt 
wordt (video1) (video2). Patiënten krijgen dan ook 
niet de hulp (video1) waar ze recht op hebben 
(video1) (video2).  
  
"Kanker" Genocide veroorzaakt door de massale 

vergiftiging vanuit o.a Nederland(video) die op 

diverse manieren (video1) (video2) bewust en met 

zeer grote winsten globaal (waaronder 

China) verspreid wordt door corruptie binnen de 

overheden in opdracht van Bilderbergleden, 

N.A.T.O en de Verenigde Naties 

(video1) (video2) om zo met (ECO) leugens en 

grote winsten de wereldbevolking te 

reduceren (video) en hun ten ondergaande machtspositie te kunnen behouden, dit heeft als gevolg 

dat echte oplossingen zoals de Nuloptie (video), Flaraxin (video) en vele andere ... onderdrukt 

worden. Troonopvolger van Bilderberg Beatrix, Prince William of Orange reist de wereld rond als 

voorzitter van de Verenigde Naties adviesgroep voor Water en Sanitatie.  

Dit om in werkelijkheid een andere Bilderberg dubieuze agenda te helpen uitvoeren (video). Het 

Nederlands Koningshuis heeft door positief advies uit te brengen op 21 april 1962 ook het drinkwater 

wereldwijd vergiftigd met o.a Arseenzuur & Chroomtrioxide. Vervolgens verklaart Secretaris-generaal 

van de Verenigde Naties (VN) Ban Ki-moon dat water een marktprijs moet hebben. 

   

Voor feitelijke en wettelijke onderbouw lees: Verzoekschrift, EU-

Hof d.d. 21 Juli 2011 aanvullend onze brief d.d. 7 augustus 2011 

aan het Gerecht van de Europese Unie t.a.v. griffier Emmanuel 

Coulon, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg. 

Nederland heeft dan ook met de hulp van Nazi en 

Bilderbergoprichter Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld (video1) 

het Nazi regime in stand gehouden (video2) (video3) en in stealth 

helpen voortzetten (video)   

  

Zijn alle rechters werkelijk zo onafhankelijk als men ons doet geloven?  

(video1) (video2) (video3) (video4)  

https://2277834516568963994-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/infobackupdocumenten/NoCancerFoundation%2CFederaalComputerCrimeUnit%28AanvraagonderzoeksrechterJordens060411%29.pdf?attachauth=ANoY7cq1F4pZKSduvc4NMO117PqZt1scALMIPSFOHCrChNoFnSBYuasvVJMQ9Jca9M8CtL8cmC77zrbzXItgpiSI542Neerh-dPumQ-7lhzF3aSnWUz5bRBy5LsM89XzSE9wn4xsCEZUe8UOHw1LxzQZWm89kOrifA_And1uyGTNFCmFpLalih7H3ouHuNRph3tfi_Po750Id7cYTURQtyFxBnM2CdOyJfmN5A9-nIl8UE8t0qiISdaMlDNeEWeGOLO9_xD4c-C649_13RXGcfz3mYi-GLB1vP4Q4o2Tmyvbw3UqGCyq4fRs1sJhwilsjAqtVqBRv4mo&attredirects=0
https://2277834516568963994-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/infobackupdocumenten/HofvanberoepAntwerpenbeklagErikVerbeek23-05-11.pdf?attachauth=ANoY7cpnt-KtSeB6Of3Tl_m1YaCk75SdTsopuPc8pLL6evKMDkgemAeWDwab2rKel8mMakmKe-Y3yNeO7l5eq96yCZVS-NRm2Stk4lR2uqt5q78uvxegnrAu00Z54V_ueQwUPpiux2cqzxRdJIWd-0djzLkenHiLk5NVke1PBhCyXOnbgN_evJZ0Q7UXJKe3Q2svTjGGQqgDtrw1beyTPuvk5cTfZ_9YkvsmodW9Uo78DFoMSicNNqzsT6p9pqUAhuIz3OJ-Rb9p&attredirects=0
http://www.youtube.com/watch?v=xR8c7vG-0t8
http://www.youtube.com/watch?v=BO4lQ_Nmap8
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpbmZvYmFja3VwMmRvY3VtZW50ZW58Z3g6NzYyYTA1NTIwOTAyMTQ5NQ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpbmZvYmFja3VwMmRvY3VtZW50ZW58Z3g6MWI2ZTJhZWIyMjhmZWRkNg&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpbmZvYmFja3VwMmRvY3VtZW50ZW58Z3g6MWI2ZTJhZWIyMjhmZWRkNg&pli=1
http://www.vimeo.com/13357100
http://www.youtube.com/watch?v=b-WqT7bF1DY
http://www.youtube.com/watch?v=HXp_rBZsQ9Q
http://www.youtube.com/watch?v=Rhg1cJkx3ps
http://www.youtube.com/watch?v=iDMX__9jtBc&feature=related
https://sites.google.com/site/ncfactueel/kanker-bestrijden-met-flaraxin
http://www.vimeo.com/13355903
http://www.vimeo.com/13357811
http://www.youtube.com/watch?v=0QqAzs0TF6A&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=X_cko-UUpek
http://www.youtube.com/watch?v=iJtV3YuP-rs
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/vliegtuigen-besproeien-burgers
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/vliegtuigen-besproeien-burgers
http://www.youtube.com/watch?v=61UAY2OOfFs&feature=player_embedded
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/kankerverwekkende-kinderspeeltoestellen
http://www.youtube.com/watch?v=XT2OaUZmUmg
http://www.youtube.com/watch?v=lUGfXsYEr7o&feature=related
http://www.sdnl.nl/icct.htm
http://www.sdnl.nl/icct.htm
http://www.youtube.com/watch?v=hK6l3nqIfeg
http://www.youtube.com/watch?v=xmmzab0dsGI
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wat-is-eco-terrorisme
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/het-fors-verminderen-van-de-wereldbevolking-is-het-1e-gebod-van-de-10-geboden-van-de-nieuwe-wereld-orde
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/het-fors-verminderen-van-de-wereldbevolking-is-het-1e-gebod-van-de-10-geboden-van-de-nieuwe-wereld-orde
http://www.youtube.com/watch?v=OEBa9vWVjF0&feature=player_embedded
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/milieuproblemen-bestaan-niet
http://www.youtube.com/watch?v=24dxwHmg7dE
http://www.stccc-phoenix.com/
http://www.youtube.com/watch?v=b-WqT7bF1DY
http://www.nwp.nl/nieuws/index.php?we_objectID=10876
http://www.nwp.nl/nieuws/index.php?we_objectID=10876
http://www.youtube.com/watch?v=61UAY2OOfFs&feature=player_embedded
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/hoe-is-het-eco-terrorisme-ontstaan
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/hoe-is-het-eco-terrorisme-ontstaan
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-rampzalige-gevolgen-van-geiempregneerd-hout
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/08/04/ban-ki-moon-water-heeft-een-prijs
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/08/04/ban-ki-moon-water-heeft-een-prijs
https://4321304267861674179-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/universalfederationncf/21-juli-2011-verzoekschrift-gerechtvan-eerste-aanleg-europese-hof%5B1%5D.pdf?attachauth=ANoY7cr4UM3_MjDfpCEHB05VsQpgowMsE9_MJhJYa8qETQg3sTiMWQoqWq4HQVVUo2vRkUTZDJ0EqYNuuNX2-5Sj2RHNYaGDCPyORtuF4LRJgy5IB-BKLGzcDkgJNp93wS1wXGcsFBwdX0YLna9Ly85WyncHVw8yiCZg-r5oYdQmVvPUm389Dg23729av_Ui1O2KmmhrXSNaJkMwZa4f9miTWOoec-2HaI4HrSLgIRbc9SanNWwprtivfxT2sS3u2e18wOdFdC768scQ3wuTMMnkoZ4unkIRvZzeg4TqU0mhmgivprlCEF0%3D&attredirects=0
https://4321304267861674179-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/universalfederationncf/21-juli-2011-verzoekschrift-gerechtvan-eerste-aanleg-europese-hof%5B1%5D.pdf?attachauth=ANoY7cr4UM3_MjDfpCEHB05VsQpgowMsE9_MJhJYa8qETQg3sTiMWQoqWq4HQVVUo2vRkUTZDJ0EqYNuuNX2-5Sj2RHNYaGDCPyORtuF4LRJgy5IB-BKLGzcDkgJNp93wS1wXGcsFBwdX0YLna9Ly85WyncHVw8yiCZg-r5oYdQmVvPUm389Dg23729av_Ui1O2KmmhrXSNaJkMwZa4f9miTWOoec-2HaI4HrSLgIRbc9SanNWwprtivfxT2sS3u2e18wOdFdC768scQ3wuTMMnkoZ4unkIRvZzeg4TqU0mhmgivprlCEF0%3D&attredirects=0
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-2011-brief-aan-gerecht-europese-unie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-2011-brief-aan-gerecht-europese-unie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-2011-brief-aan-gerecht-europese-unie.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bernhard_van_Lippe-Biesterfeld
http://www.youtube.com/watch?v=-m4s8VTZpEo
http://www.youtube.com/watch?v=hK6l3nqIfeg
http://www.youtube.com/watch?v=xmmzab0dsGI
http://www.youtube.com/watch?v=Nc1VikGRw9Y
http://www.mstsnl.net/audio/lampe.wav
http://www.youtube.com/watch?v=oLjDcmGNh-k
http://www.youtube.com/watch?v=r9OC7L9JQ1Q&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lFQ1FTi8Hc8&feature=related
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
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Ondanks al onze inspanningen om onze mensenrechten te 

laten respecteren waar het Parket van (Hasselt (België) van op de 

hoogte was, liet Procureur Rubens (Hasselt) op 26/02/10 een 

onderzoek starten betreffende verdovende middelen, 

volgens leden van de gerechtelijke politie van (Hasselt) omdat 

Verbeek Erik gecontacteerd werd door een kennis van een 

terminale kankerpatiënt die behandeld werd met Flaraxin.  

 

Op 09/11/10 start deze een bijkomend onderzoek om www.nocancerfoundation.org (Hasselt) van het 

internet te halen en vervolgens Verbeek Erik achter de tralies te krijgen, zodat de door Procureur 

Rubens afgedekte criminaliteit waaronder (Remo-stort) van Machiels Group, (Hasselt) met 

als adviseur voormalig secretaris-generaal vd N.A.T.O Willy Claes (Hasselt) en voormalig 

burgemeester Gouveneur Steve Stevaert (Hasselt) niet naar boven zou komen. 

 

In Mei 2010 doet hetzelfde parket samen met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 

Gezondheidsproducten (FAGG) dat zelf zwaar de wet overtreedt (video1) (video2) en ernstige 

misdrijven pleegt (video1) (video2) een binnenval bij No Cancer Foundation (Hasselt), ondanks dat 

Pieter Neels van Het FAGG zeer goed door No Cancer Foundation op de hoogte was gehouden, en 

zelfs op 12-12-10 samen met de overheid was uitgenodigd voor het deskundige panel op de No 

Cancer Foundation conferentie waar o.a Flaraxin gepresenteerd werd. 

  

              

Procureur Rubens beticht de stichting dan ook van fraude en bedrog alhoewel men vanwege 

betreffende onderzoek zeer goed weet dat Flaraxin een werkend natuur product is dat officieel 

gedocumenteerd (clinical trial submission/phase1/phase2/phase2EX) en klinisch, wetenschappelijk 

onderbouwd door wetenschappers en oncologen) de door vanaf 1962 vanuit Nederland vergiftigde 

kankerpatiënten kan helpen. Dit parket seponeert bijna de helft van al de vastgestelde milieudelicten 

waaronder uiterst giftig en problematisch afval dat massaal, illegaal gedumpt wordt (video) met 

Belgische overheidssteun (video). De oorzaak van dit alles ligt bij de OVAM en de procureur des 

Konings van Hasselt Marc Rubens, lees interpolatie debat uit 1984 over Remo-Stort. Zij dekken zo de 

meest ernstige crimenaliteit af, mede veroorzaakt door Bilderbergleden als Willy Claes en Koningin 

Beatrix van Nederland (video1) (video2) hier samen te zien op een Bilderberg bijeenkomst 

   

Het zal u dan ook niet verbazen dat Procureur Rubens nauw 

samenwerkt (video) met dit Nederlandse Nazi regime waaronder 

de Justitie waarvan de Secretaris-Generaal (video) Joris 

Demmink (video) met pedofiele feiten genoemd (video) en 

beschermd (video) wordt, en de minister van Justitie Mr. Dr. Ernst 

Hirsch Ballin in mei 1994 moest aftreden vanwege de IRT-affaire 

(video) (Het massaal door laten van drugs onder regie van 

politie en justitie) Ondanks werd minister Donner in 2003 weer 

op de vingers getikt en de voor IRT verantwoordelijke Mr. Dr. Ernst Hirsch Ballin op 22 september 

2006 weer Nederlandse minister van Justitie. 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkZWdyb2VuZW5iZWxnaWV8Z3g6NzY0OTM5MzFkYTRhZWMzYQ
http://www.nocancerfoundation.org/
https://sites.google.com/site/ncfactueel/no-cancer-foundation-uit-de-lucht-de-waarheid-mag-het-licht-niet-zien-vandaar-nieuwe-ncf-website
https://sites.google.com/site/ncfactueel/no-cancer-foundation-uit-de-lucht-de-waarheid-mag-het-licht-niet-zien-vandaar-nieuwe-ncf-website
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/beklag-hof-van-beroep-antwerpen-erik-verbeek-23-mei-2011.pdf
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://www.youtube.com/watch?v=LFByILVZ8xc
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willy_Claes
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steve_Stevaert
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/-fagg-big-farma
https://sites.google.com/site/universalfederationback/22-09-10-het-lot-van-alle-met-het-gardasil-vaccin-te-injecteren-meisjes-van-12-tot-18-jaar-binnen-de-europese-unie-is-in-handen-van-een-27-tal-ambtenaren-een-per-land-in-belgie-is-dat-pieter-neels-van-het-fagg
http://www.youtube.com/watch?v=X_cko-UUpek
http://www.youtube.com/watch?v=iJtV3YuP-rs
https://sites.google.com/site/universalfederationback/15-11-10-het-fagg-overtreed-arbo-kaderrichtlijn-89-391-eeg
http://www.youtube.com/watch?v=QqzYqzqHqx8
http://www.youtube.com/watch?v=Xu7bXfgtrS8
https://sites.google.com/site/universalfederationback/02-12-10-no-cancer-foundation-nodigt-alle-belgische-en-nederlandse-inwoners-waaronder-huisartsen-homeopaten-en-andere-deskundigen-uit-voor-de-bijeenkomst-op-zondag-12-december-2010-die-op-termijn-niet-willen-overlijden-aan-kanker-alle-belgische-en-nederlandse-politici-zullen-worden-uitgenodigd
http://www.hbvl.be/limburg/hasselt/no-cancer-foundation-verdacht-van-oplichting-met-geneesmiddelen.aspx
https://sites.google.com/site/ncfactueel/flaraxin-onderdrukt
https://sites.google.com/site/ncfactueel/kanker-bestrijden-met-flaraxin
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2ZhY3R1ZWVsfGd4OjQ3ZDhkYjQzM2Y3Yjk0OGE
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2ZhY3R1ZWVsfGd4OjgwYThiNzRhYzJiNTM2MQ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2ZhY3R1ZWVsfGd4OjE1ZjkyZDEwODg2NTFmOTI
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2ZhY3R1ZWVsfGd4OjZjY2Q0YmQyY2FlNDYzYmY
https://4321304267861674179-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/universalfederationncf/21-juli-2011-verzoekschrift-gerechtvan-eerste-aanleg-europese-hof%5B1%5D.pdf?attachauth=ANoY7crC6AWgTqKHNNKNqPBwGx4OepGNsrzWwbJhjSQqHl3Q5pWEJwWXjam3-5Dz2nP7xsTQgzxK1kDzay1a-q9GRUHCqGvHlI_FI5b8Ct4xkTlpSMj41wYUG3fvjzWyR6sjLbRhT1cK_B5OHK8KyQZ0x47S6ksOrFsRgMsLdx0s-CGb_pouuB9mFZs4k6IheIY3geKcsFogZpKGhu-TkPPyNR1wLX4d_bsKLa9t9PgFaxswpRmxgWJJNo-i5I9kJqVo3rW1SX-DuuQeKu6nUqHW6RXqsye6bE9svYc100WxSAwGx8L0TYY%3D&attredirects=0
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DB27V9H4
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://www.youtube.com/watch?v=xTRw3DvkoKs
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-aan-koning-albert-etc-pier-byloos.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=KuXAFSwMKWo
https://sites.google.com/site/infobackup2documenten/interpolatiedebatuit1984overRemo-Stort.pdf?attredirects=0
http://www.youtube.com/watch?v=hK6l3nqIfeg
http://www.youtube.com/watch?v=xmmzab0dsGI
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
http://www.youtube.com/watch?v=26h4TLmpe0A
http://www.youtube.com/watch?v=eroQl9BfQLo
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
https://www.demminkdoofpot.nl/downloads/files/productie-01-16-06-07-topambtenaren-in-pedonetwerk-seksdossiers-in-doofpot-beland.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=Z_Ye7l4yYHY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=FhZ6jkgnBWY&feature=related
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/politiek/8795-hirsch-ballin-ernst-kennis-is-macht-corruptie-is-vergeten.html
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/politiek/8795-hirsch-ballin-ernst-kennis-is-macht-corruptie-is-vergeten.html
http://retro.nrc.nl/W2/Lab/IRTvervolg/960201.html
http://www.youtube.com/watch?v=f0xzjzhdHpc
http://www.hpdetijd.nl/2011-08-27/wikileaks-amerikanen-waren-ontevreden-over-donner
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/politiek/8795-hirsch-ballin-ernst-kennis-is-macht-corruptie-is-vergeten.html
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Handel in harddrug is dan ook een zeer oude traditie van de Nederlandse overheid (video) met een 

eigen Cocaine Fabriek (video) dat uitgroeide tot het grootste cokefabriek ter wereld en In de jaren 70 

werd overgenomen door AkzoNobel, met een andere naam, NCF Holding BV (video).  

  

Gezamenlijk dekt men de meest ernstige internationale 

criminaliteit af met sluipmoordende genocide als gevolg, waarvan 

voormalig Gouveneur Socialist Steve Stevaert (Group 

Machiels) (Hasselt) en huidig Gouverneur Reynders (Hasselt) 

van op de hoogte zijn. Dit is dan ook zeer ernstig te 

noemen. Erger nog dat men al meer dan 10 jaar Europese 

arresten overtreedt. Wij hebben dan ook het Ecologisch Kennis 

Centrum B.V. verzocht om van dit verzoekschrift een kopie te laten toekomen 

aan de procureur des Konings Marc Rubens van (Hasselt) omdat Frank 

Smeets, gedeputeerde Leefmilieu van Limburg dit heeft goedgekeurd. Een 

zeer giftig zwaar kankerverwekkend produkt waarmee al 10 jaar onze groente 

en fruit illegaal wordt bespoten met zeer ernstige kankerverwekkende 

gevolgen voor de burgers. Daarbovenop helpt Procureur Rubens om 

levensreddende oplossingen zoals Flaraxin en No Cancer Foundation 

(Hasselt) onderuit te halen en probeert hij NCF oprichter Verbeek Erik achter 

de tralies te krijgen.  

 

Ad van Rooij (Lid van No Cancer Foundation) en Europees erkend safety 

manager had Pim Fortuin op 02/05/2002 op de hoogte gebracht, 4 dagen later 

werd hij op de zelfde manier als John. F Kennedy  vermoord (video) (Brief van Ad van rooij aan Pim 

Fortuyn). Pim Fortuyn zijn moord hangt hier dan ook rechtstreeks mee samen waarover Ine Veen een 

boek heeft geschreven (video).   Onderzoeksrechter Davy Jordens (Hasselt) weigert dan ook dossiers 

te ontvangen voor Verbeek Erik zijn verdediging als ook de gerechtelijke politie van 

(Hasselt) weigert proces-verbaal voor Verbeek Erik op te maken. Vanwege deze en andere ernstige 

schendingen van de burgerrechten heeft Verbeek Erik een beklag voor het Hof van Beroep te 

Antwerpen op 23 mei 2011 proberen neer te leggen 

  

Ambtenaren worden corrupt en chantable gemaakt door affaires, 

corruptie en pedofilie, (video) maar ook simpelweg omdat 

onderzoeksrechter Davy Jordens te Hasselt (onder politieke druk!) 

weigert het beroep van Verbeek Erik in ontvangst te nemen ondanks 

het feit dat hij dat wettelijk verplicht is. Hij heeft daarmee een 

fundamenteel grondwettelijk recht van Verbeek Erik afgenomen, 

waarmee Jordens zijn collega's ambtenaren en rechters verplicht 

heeft om aan deze zeer ernstige criminele wetsovertreding deel te 

nemen en daarop door het Hof van Beroep te Antwerpen arrest te 

laten wijzen. Daarmee heeft hij het Hof van Beroep te Antwerpen 

feitelijk corrupt en chantable gemaakt. Ambtenaren dienen volgens de 

wet alle misdrijven aan te geven, wat tot op heden niet is 

gebeurd, ondanks mijn nadrukkelijke verzoek aan het Hof van Beroep te Antwerpen om betreffende 

ambtenaren te verhoren.  

 

Op aandringen van onderzoeksrechter Davy Jordens heeft Verbeek Erik betreffend beroep vervolgens 

ingediend met een P.V. vanwege weigering van in ontvangstname door Davy Jordens. Davy Jordens 

heeft er dus zelf voor gezorgd dat het Hof van Beroep in Antwerpen mijn beroep niet ontvankelijk heeft 

verklaard omdat het niet rechtmatig zou zijn neergelegd.  

 

http://caraibischeletteren.blogspot.com/2010/07/het-dubbele-gezicht-van-de-koloniaal.html
http://www.youtube.com/watch?v=pFhlcUbBOxM
http://socialisme.nu/blog/nieuws/14389/nederlands-cocaine-imperium-interview-met-conny-braam/
http://www.youtube.com/watch?v=G8UgiOuGbgM&feature=player_embedded
http://nl.wikipedia.org/wiki/AkzoNobel
http://www.youtube.com/watch?v=pFhlcUbBOxM
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steve_Stevaert
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://www.clint.be/actua/binnenland/deed-hasseltse-politietop-melding-huiselijk-geweld-bij-gouverneur-verdwijnen
https://sites.google.com/site/ncfactueel/no-cancer-foundation-betrapt-belgiee-op-overtreden-europees-arrest
https://sites.google.com/site/ncfactueel/no-cancer-foundation-betrapt-belgiee-op-overtreden-europees-arrest
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DB27V9H4
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=0I37BBCE
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=0I37BBCE
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/beklag-hof-van-beroep-antwerpen-erik-verbeek-23-mei-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/beklag-hof-van-beroep-antwerpen-erik-verbeek-23-mei-2011.pdf
https://sites.google.com/site/ncfactueel/europees-erkend-safety-manager
https://sites.google.com/site/ncfactueel/europees-erkend-safety-manager
http://www.youtube.com/watch?v=W_EbYg7FhxY
https://sites.google.com/site/infobackupdocumenten/BriefaanPimFortuyn1AdvanRooij.bmp?attredirects=0
https://sites.google.com/site/infobackupdocumenten/BriefaanPimFortuyn2AdvanRooij.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/infobackupdocumenten/BriefaanPimFortuyn2AdvanRooij.jpg?attredirects=0
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/beklag-hof-van-beroep-antwerpen-erik-verbeek-23-mei-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/beklag-hof-van-beroep-antwerpen-erik-verbeek-23-mei-2011.pdf
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/verantwoordelijke-gegijzeld-door-corruptie-en-pedofilie
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/verantwoordelijke-gegijzeld-door-corruptie-en-pedofilie
http://www.youtube.com/watch?v=nn6lGBAEdaA
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/beklag-hof-van-beroep-antwerpen-erik-verbeek-23-mei-2011.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_Grondwet
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/beklag-hof-van-beroep-antwerpen-erik-verbeek-23-mei-2011.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpbmZvYmFja3VwMmRvY3VtZW50ZW58Z3g6MWZiNjE5ZWQ0MmMwMGE4OQ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpbmZvYmFja3VwMmRvY3VtZW50ZW58Z3g6MWZiNjE5ZWQ0MmMwMGE4OQ
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De weigering binnen het parket van Hasselt, waar 3 personen en betrokken ambtenaren getuigen van 

zijn geweest waaronder onderzoeksrechter Davy Jordens, de voorzitter, griffier, hoofdgriffier, 

ambtenaren van het kabinet van procureur Rubens, security en kantoor medewerkers, hebben zich 

daarmee medeschuldig gemaakt aan dit meest ernstige ambtsmisdrijf daar zij daarvan geen 

strafklacht hebben ingediend. Wij zijn dan ook genoodzaakt om hiervan zelf een strafklacht in te 

dienen. Ter onderbouwijng van die strafklacht zal dit bericht met links en deeplinks aan feitelijke 

onderbouw worden overlegd.  

  
Hooggeplaatste zijn dan ook op verschillende 
manieren chantable, zoals o.a. Secretaris-Generaal van Justitie 
in Nederland Joris Demmink (video1) (video2) vanwege 
kindermisbruik (video). Verantwoordelijken worden zo vervolgens 
afgeperst en gegijzeld en indien men tegenwerk vermoord 
(video). Onthullingen (artikel) wijzen er zelfs op dat op de 
Bilderberg-conferenties „doodvonnissen‟ worden uitgesproken 
(video). Vele verantwoordelijken zijn dan ook gegijzeld door 
deze relatief kleine maar zeer machtige groep satanische 
criminelen die hun grip op de wereldmacht aan het verliezen 

zijn waardoor ze een onwerkelijke satanische agenda's (9/11) hebben (video) waaronder globale de-
populatie waar het injecteren van de bevolking met schadelijke stoffen (video1) (video2) een 
onderdeel is. De Poolse regering heeft geprobeerd de burgers te waarschuwen (video1) (video2). 
Bijna de gehele regering is hiervoor in een opzettelijk veroorzaakte vliegtuigcrash vermoord 
(video1) (video2).   
 
Deze geheime Bilderberg organisatie die een machtsbasis gecreëerd 
heeft buiten onze democratie, waaronder regeringsfunctionarissen tot 
bedrijfsleven en "royalty" met leden zoals EU-president Herman van 
Rompuy (video) Willy Claes (video1) (video2) en waarvan de 
Nederlandse koningin Beatrix en de Belgische Étienne Davignon een 
sleutelrol spelen binnen deze club van plunderaars, war mongers en 
uitzuigers maakt de situatie er niet makkelijker op! Maar de uitdaging 
des te groter! Zij weten als de beste dat de macht aan het volk is, 
indien het volk dit verantwoord opeist. Ondanks alles geloven wij 
steevast in het herstel van onze mensenrechten en 
onze rechtstaat. We dienen dan ook begrip op te brengen voor de 
gegijzelde situatie waar vele verantwoordelijke zich onbewust en 
ongewild in gemanipuleerd hebben, om zo vergevingsvol gezamenlijk 
oplossingen aan te bieden en een betere wereld te creëren voor 
IEDEREEN! (video) 
  
Vele burgers worden wakker (video1) (video2) en niet alle politici en juristen zijn fout of crimineel! vele 
zijn gegijzeld, ander komen in opstand (video1) (video2), ook zij willen verandering en hebben begrip 
en steun van het volk nodig om dit gezamenlijk verantwoord te kunnen verwezelijken. 

 

No further questions, your honour! 
Lees ook:  NAZI's Nieuwe Wereld Orde bijna stealth voltooid 

 

NAZI's Nieuwe Wereld Orde bijna 

stealth voltooid  
Het Duitse volk heeft de tweede wereld oorlog 
verloren, waar de NAZI‟S verder geholpen werden te 
ontkomen om geplande Nieuwe Wereld Orde stealth 

voort te zetten, wat tot op heden gebeurd is onder de ogen van het niets 
vermoedende schapenvolk wat op de slachtbank zal ontwaken. 

http://www.youtube.com/watch?v=r9OC7L9JQ1Q&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lFQ1FTi8Hc8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=nn6lGBAEdaA
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/verantwoordelijke-gegijzeld-door-corruptie-en-pedofilie
http://www.youtube.com/watch?v=W_EbYg7FhxY
http://www.henrymakow.com/revelations_from_a_swiss_banki.html
http://www.youtube.com/watch?v=pKIIracnycc&feature=related
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/9-11-al-ciada-of-bilderberg
http://www.youtube.com/watch?v=Nc1VikGRw9Y
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/het-fors-verminderen-van-de-wereldbevolking-is-het-1e-gebod-van-de-10-geboden-van-de-nieuwe-wereld-orde
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/het-fors-verminderen-van-de-wereldbevolking-is-het-1e-gebod-van-de-10-geboden-van-de-nieuwe-wereld-orde
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/vaccins-wettelijk-verboden
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/een-msds-van-influenza-a-h1n1.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=QqzYqzqHqx8
http://www.youtube.com/watch?v=Xu7bXfgtrS8
http://www.youtube.com/watch?v=34HZ5JBQt0E&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=nXqEWl07olk&feature=player_embedded#!
http://www.youtube.com/watch?v=FEx7HL4H5yk
http://www.youtube.com/watch?v=LoUkobHYAlk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=LzmbQxxJ6r8
http://www.youtube.com/watch?v=hK6l3nqIfeg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xmmzab0dsGI&feature=related
http://www.prisonplanet.com/bilderberg-chairman-%E2%80%98bilderberg-helped-create-the-euro%E2%80%99.html
http://www.henrymakow.com/revelations_from_a_swiss_banki.html
http://www.henrymakow.com/revelations_from_a_swiss_banki.html
http://www.youtube.com/watch?v=yUMjuGMeWug&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=FV7DVJR5UpI&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=gD-W6gP5kbg
http://www.youtube.com/watch?v=W2bFKxaX1m0&feature=PlayList&p=3A086C6651B51F1A&playnext_from=PL&playnext=1&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=qOcG2G_6uC0&feature=related
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/nazi-s-dictatoriale-wereld-orde-is-stealth-onder-de-ogen-van-de-burgers-geiemplementeerd
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NAZIsme ontstaan vanuit de AshkeNAZI, een bloedlijn waaronder NAZI Bilderberg oprichter Bernhard 

van Lippe-Biesterfeld (video) ( Prins van Oranje en lid van Hitlers NSDAP) samen met Fritz 

Thyssen en Prescott Sheldon Bush (Video) de NSDAP nazipartij van Adolf Hitler financieel 

steunde en Hitler daarmee aan de macht hebben gebracht om de N.W.O met geweld tot stand te 

brengen. Prescott Sheldon Bush  (zoon George Herbert Walker Bush (J.F.K moord 

(video) en kleinzoon George W. Bush (9/11 (video) was tijdens de opkomst van het derde rijk 

bewindvoerder over de Nederlandse Bank voor Handel en Scheepvaart, te Rotterdam  

 Ondanks toenmalige misslukking heeft deze agenda stealth tot 

op heden voortgeduurd mede door projecten zoals 

paperclip (video) en het inbrengen van tekortkomingen in de 

Nederlandse NAZI wetgeving zoals het positief  advies van de 

Raad van State op 21 april 1962 m.b.t de 

Bestrijdingsmiddelenwet en artikel 120 dat pas met de Grondwet 

van 1983 een zelfstandig artikel werd, een paard van Troje binnen 

Europa om o.a. alle voeding- en watervoorzieningen globaal te 

vergiftigen (video) met o.a arseenzuur & chroomVI (video1) (video2) (video3) in samenwerking met 

leden van de Bilderberggroup, (video1) (video2) en N.A.T.O , (video) die door middel van illegale 

oorlogen (video) de levensnoodzakelijke globale reserves steeld (water, olie, grondstoffen zoals nu in 

Libië gebeurd) en waarvan de Verenigde Naties (video)  betreffende grondstoffen zullen beheren 

(video) waardoor er een dictoriale wereldmacht ontstaat namelijk de Nieuwe Wereld Orde (video). 

Jan Donner (grootvader), André Donner (vader) en huidig 
verantwoordelijk minister Piet Hein Donner (zoon) van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zijn 
verantwoordelijk voor artikel 120 in de Nederlandse Grondwet 
(vanaf 1983) en artikel 60 in de Grondwet (vanaf 1953) en daarmee 
verantwoordelijk voor alle chemische dumpingen vanuit agrarische 
(o.a. Monsanto ...) en niet agrarische (o.a wolmanzouten & 
Chemtrails ...) (video) bestrijdingsmiddelen vanaf 1962 tot heden 
(49 jaar lang) waaruit sluipmoordende genocide is ontstaan en nog 
zal ontstaan (in de vorm van het krijgen van kanker of andere 
ernstige vergiftiging ziekten) op miljarden wereldbewoners.  

  
NAZI Bernhard van Lippe-Biesterfeld heeft niet alleen de Bilderberg 
conferenties opgericht maar ook het World Wide Fund for Nature 
(WWF) (video) met steun van zijn NAZI vrienden om deze verborgen 
agenda te kunnen ondersteunen en voltooien. 

Van 1992 tot1994 was Willy Claes voorzitter van Partij van de Europese 
Sociaaldemocraten waaronder de Partij van de Arbeid (Nederland). 1992 het jaar dat de vergiftigen 
vanuit Nederland op wereld-niveau begon met een valselijk opgemaakt besluit veroorzaakt door de 
Socialistische partij PvdA waaronder voormalig 
staatssecretaris Hans Simons (PvdA) van Volksgezondheid 
Welzijn en Cultuur. De rechtstreekse werking vanuit de 
Europese verordening (EG) nr.142/97 (PbEGL25) vanaf 27 
januari 1997 binnen alle Europese Lidstaten heeft Nederland 
daarmee in geheel Europa weten te omzeilen en vanuit 
Europa grote delen van de wereld vergiftigt met miljarden 
kilogrammen valselijk geëtiketteerd arseenzuur. Lidstaat 
Nederland heeft daarbij ondermeer de Belgische bedrijven 
Unilin NV en de Machiels Group, met als adviseur Willy Claes 
waar de Remo-stort te Houthalen-Helchteren onder valt, als 
dekmantelbedrijf gebruikt hetgeen tot op de dag van vandaag 
blijft voortduren.  

https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/ashkenazi-en-royal-bloedlijnen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bernhard_van_Lippe-Biesterfeld
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bernhard_van_Lippe-Biesterfeld
http://www.youtube.com/watch?v=-m4s8VTZpEo
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaalsocialistische_Duitse_Arbeiderspartij
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fritz_Thyssen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fritz_Thyssen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Prescott_Bush
http://www.youtube.com/watch?v=hkojpgNZD9I
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaalsocialistische_Duitse_Arbeiderspartij
http://nl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://nl.wikipedia.org/wiki/Prescott_Bush
http://nl.wikipedia.org/wiki/George_H.W._Bush
http://tomflocco.com/fs/FbiMemoPhotoLinkBushJfk.htm
http://www.youtube.com/watch?v=W_EbYg7FhxY
http://nl.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/9-11-al-ciada-of-bilderberg
http://video.google.com/videoplay?docid=-1590675314105139271
http://www.dewaarheid.nu/okt01/prescott.htm
http://www.youtube.com/watch?v=bh37r3alzzs
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wereldwijde-vergiftiging-begonnen-op-21-april-1962-vanuit-bilderberg-nederland
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wereldwijde-vergiftiging-begonnen-op-21-april-1962-vanuit-bilderberg-nederland
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wereldwijde-vergiftiging-begonnen-op-21-april-1962-vanuit-bilderberg-nederland
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wereldwijde-vergiftiging-begonnen-op-21-april-1962-vanuit-bilderberg-nederland
http://www.youtube.com/watch?v=xR8c7vG-0t8
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/kankerverwekkende-kinderspeeltoestellen
http://www.youtube.com/watch?v=XT2OaUZmUmg
http://www.youtube.com/watch?v=A-poCoE6-XU
http://www.youtube.com/watch?v=lUGfXsYEr7o
http://www.youtube.com/watch?v=hK6l3nqIfeg
http://www.youtube.com/watch?v=xmmzab0dsGI
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/vliegtuigen-besproeien-burgers
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2d3KaCNs290#!
https://sites.google.com/site/uflaatsteactueelnieuws/n-a-t-o-misleidende-oorlogen-tegen-het-volk-en-hun-vrijheid-laatste-nieuws
https://sites.google.com/site/uflaatsteactueelnieuws/n-a-t-o-misleidende-oorlogen-tegen-het-volk-en-hun-vrijheid-laatste-nieuws
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PsTCB28i9xQ
http://www.rnw.nl/nederlands/article/nederland-kan-waterzaken-doen-libi%C3%AB
http://www.rnw.nl/nederlands/article/nederland-kan-waterzaken-doen-libi%C3%AB
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/08/04/ban-ki-moon-water-heeft-een-prijs
http://www.youtube.com/watch?v=pFhlcUbBOxM
http://www.youtube.com/watch?v=61UAY2OOfFs&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=NO24XmP1c5E
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Donner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Donner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_Donner
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/vliegtuigen-besproeien-burgers
http://www.youtube.com/watch?v=61UAY2OOfFs&feature=player_embedded
http://nl.wikipedia.org/wiki/Genocide
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bernhard_van_Lippe-Biesterfeld
http://sp00kje.nl/?p=7204
http://sp00kje.nl/?p=7204
http://www.youtube.com/watch?v=A2QiCBgCz6o&feature=player_embedded
http://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_van_de_Europese_Sociaaldemocraten#Voorzitters
http://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_van_de_Europese_Sociaaldemocraten#Voorzitters
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-augustus-2011-aan-voorzitter-pvda.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-augustus-2011-aan-voorzitter-pvda.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Simons
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-11-19-gazet-van-antwerpen-belg-bedrijf-verwerkt-giftig-hout-uit-nl.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=LFByILVZ8xc
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
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De op komst zijnde Europese Verordeningen beginnen met hun voorbereiding in 1992, zo heeft de 
Nederlands staatssecretaris Hans Simons (PvdA) van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur, met deze 
voorkennis en wetenschap bij besluit van 6 april 1992 op eigen houtje (zonder vergunninghouder 
Hickson Garantor Nederland BV daartoe heeft verzocht) het etiket van het bestrijdingsmiddel 
Superwolmanzout-Co vervalst van 374 g/l arseenzuur naar 304 g/l arseenpentoxide. Dit met de 
wetenschap dat het in werkelijkheid 374 g/l arseenzuur is gebleven en dat arseenzuur veel 
gevaarlijker is als arseenpentoxide.  

Verrassend genoeg kreeg Willy Claes vlak na zijn Europees 
voorzitterschap namelijk in 1994 een top baan als secretaris-generaal 
van de N.A.V.O, (niets voor niets) deze functie was echter in 
1995 (een jaar later), vroegtijdig gestopt vanwege fraude die aan het 
licht kwam. Voormalig politici en Secretaris-generaal van de N.A.V.O 
is nu adviseur bij Group Machiels? die met hulp van de 
Bilderbergpolitiek de gehele wereldbevolking vergiftigt onder de 
dekmantel van “Duurzaamheid”, door ondertekening van het “Rio de 
Janeiro protocol” weeral begonnen in juni 1992 onder voorzitterschap 
van de Nederlandse milieuminster Hans Alders (PvdA), de 
ondertekening van het “Kyoto-protocol” in april 1998 onder 
voorzitterschap van Nederlandse milieuminister Jan Pronk (PvdA) en 
de ondertekening in Zuid-Afrika tijdens de duurzaamheidsconferentie 

Johannesburg in september 2002 onder voorzitterschap van Nederlandse milieustaatssecretaris 

Pieter van Geel (CDA). 

 Ook in 1992 werdt door 187 landen een verdrag ondertekend waarin ieder V.N. lid beloofde om de in 
eigen land én de in de Derde Wereldlanden voorkomende soorten ecosystemen zo goed mogelijk te 
beschermen waaruit onder andere geo-engineering begonnen is 
 (het massaal vanuit vliegtuigen besproeien met Chemicaliën) 
(video) wat wettelijk verboden is binnen Europa vanwege een 
Europees arrest van 29/09/99 (Richtlijn- 76/464/EEG). Daar 
bovenop spraken In Oktober 2010 op de VN-top in Japan 193 
lidstaten af betreffend het Biodiversiteitsverdrag (CBD) dat alle geo-
engineering projecten en experimenten worden opgeschort, echter 
gaan de V.N. en NATO gewoon illegaal en wetteloos door met het 
besproeien van de onwetende bevolking, en schenden zo dan ook 
alle mensenrechten (video). 

Een verslaggever van Global Research vertelt aan de nieuwslezer van Russia Today wat er in Libië 
werkelijk aan de hand is (video), dat hij voor zijn leven en dat van collega's vreest omdat zij wel eerlijk 
verslag uitbrengen over de stand van zaken in Libië (video). Het zijn de door 

N.A.T.O (video) gesteunde rebellen (video) die op mensen en 
journalisten schieten (video). Via de haven van Tripoli heeft de NATO 
huurlingen aan land gebracht uit verschillende landen om als rebel te 
vechten voor veel geld (video). Terwijl de huurlingen aan wal gebracht 
werden schoten Westerse helikopters op burgers in de straten van Tripoli 
om de weg vrij te maken voor de opmars van de zogenaamde rebellen. 
De beelden die wij via de mainstream te zien krijgen van mensen die 
feest vieren in Tripoli blijken beelden te zijn van de rebellen die 
verzameld werden op een plein. Dit moet de indruk wekken dat de 
libische bevolking zich bevrijd voelt en blij is van Ghadaffi af te zijn. Niets 
is minder waar (video). Het zijn enkele rebellen die verzameld zijn op een 
klein plein in Tripoli (video). De door N.A.T.O helikopters opgejaagde en 
beschoten bevolking houdt zich angstvallig schuil en laten lege straten 
zien in heel Tripoli  (video).  

Deze beelden die de BBC zogenaamd LIVE liet zien van het Groene plein in Libië (video) komen 
helemaal niet uit Tripoli maar uit India. Zet er live boven en de domme TV kijker gelooft het nietwaar? 
Let vooral ook op de vlaggen die er gezwaaid worden. Zoek daarna de vlag van India eens op en die 

van Libië. De media liegt, draait en bedriegt! (video) 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_verordening
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Simons
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_van_de_Europese_Sociaaldemocraten#Voorzitters
http://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_van_de_Europese_Sociaaldemocraten#Voorzitters
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willy_Claes
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willy_Claes
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willy_Claes#Agusta
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://www.etcgroup.org/upload/publication/pdf_file/ETC_geopiracy2010_0.pdf
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/vliegtuigen-besproeien-burgers
http://www.youtube.com/watch?v=bSSWnXQsgOU&feature=player_embedded
http://www.sdnl.nl/luxembg3.htm
http://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFTOE69K02U20101021
http://www.youtube.com/watch?v=61UAY2OOfFs&feature=player_embedded
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26134
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BDBztkA1VMY#!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PsTCB28i9xQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=m-Juh1IGBUc
http://www.youtube.com/verify_age?next_url=http%3A//www.youtube.com/watch%3Ffeature%3Dplayer_embedded%26v%3DIFjUVt-P_Bw
http://www.eenvandaag.nl/buitenland/38500/wat_doen_buitenlandse_inlichtingendiensten_in_libi_
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qFuqhyGVY2w
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BDBztkA1VMY
http://www.youtube.com/verify_age?next_url=http%3A//www.youtube.com/watch%3Ffeature%3Dplayer_embedded%26v%3DIFjUVt-P_Bw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dBCnOD9_0uk
http://www.youtube.com/watch?v=nAyOjmfTqcI&feature=player_embedded#!
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Libië heeft dan ook een van de grootste voorraden zuiver water 
(video). Buiten de olie waarover Frankrijk geheime deals gesloten 
heeft met de Libische rebellen in ruil voor steun aan de opstand 
tegen Muammar Kaddafi (video). Deze grootste voorraden zuiver 
water (video) zijn dan ook een van de hoofdredenen waarom de 
N.A.T.O met een illegale oorlog in Libië aanwezig is. Zuiver water 
en voeding wordt in de zeer nabije toekomst van onschatbare 
waarde, wie het bezit, heeft de wereldmacht (N.W.O) een globale 
dictatuur, NAZI's agenda is bijna stealth voltooid en de burgers 

zullen wakker worden in een nachtmerrie zonder o.a zuiver drikbaar water.  
Er ligt namelijk een enorm waterreservoir onder de oppervlakte van het woestijnland in Libië. Het tot 
40.000 jaar oude Nubian Sandstone Reservoir bevat naar schatting 150.000 kubieke kilometer water 
wat bestemd is voor dit laffe NAZI Regime. Het bassin strekt zich uit onder Libië, Egypte, Soedan en 
Ethiopië en het slapende klootjesvolk dat al decennia lang besproeid wordt komt hiervoor niet in 
aanmerking mag creperen en kapot gaan aan kanker(dit noemt men GENOCIDE of moderne NAZI  
oorlogvoering). 
 
Precies daarom is NAZI Prince William van Oranje voorzitter v.d adviesgroep voor Water en Sanitatie 
van de Verenigde Naties (video). Volgens Szöllösi-Nagy van 
UNESCO is de kennis die Nederland heeft opgebouwd op het 
gebied van watertechnologie uniek in de wereld en weet zeker 
dat Nederlandse bedrijven bij de verschillende fases betrokken 
zullen zijn in Libië! Secretaris-generaal van de Verenigde 
Naties (VN) Ban Ki-moon verklaarde dan ook 
ondanks WATER een fundamenteel mensenrecht is dat het 
een marktprijs moet hebben!?. wat hun machtspositie 
compleet maakt. 

 

Het zal u dan ook niet verwonderen dat Socialisten zoals Bilderberger en voormalig Secretaris 
Generaal van de NATO Willy Claes adviseur is bij de (Group Machiels) en Steve 
Stevaert vertegenwoordiger van (Group Machiels) o.a moest waken over de haven in 
vietnam (petrochemisch centrum) zodat deze geen hypotheek legt op het door de V.N 
gestolen UNESCO-werelderfgoed. 

Daarbovenop heeft Socialist Steve Stevaert (Group Machiels) als 
(Vlaams vice minister-president (1999) Vlaamse regering-Van den 
Brande IV), het VOORSTEL VAN RESOLUTIE 04/02/99 (Verslag 
hoorzitting) afgewezen waardoor uiterst categorie1 giftig hout 
(video) vals geëtiketteerd (video) geïmpregneerd wordt 
met arseenzuur en chroom VI afkomstig van o.a. Shell / 
Billiton (waar het Nederlands koningshuis grootaandeelhouder 
van is). Dit uiterst giftige kankerverwekkende hout 
wordt vervolgens in de afvalfase met subsidie opgestookt in de 
groene ovens van Group Machiels, werkgever van Willy Claes en 
Steve Stevaerts, en als zodanig verspreidt via de lucht, vliegas en 
bodemas in cement, beton, stenen, etc in het leefmilieu. Hierdoor 
worden de meest kwalijke kankerverwekkende stoffen 
((Arseenzuur & Chroomtrioxide (Deskundigenrapport)) via de lucht 

verspreidt en de uiterst giftige restfracties verwerkt in bouwmaterialen die onder meer zeer hoge 
kankerverwekkende radonstraling geven en de bouwvakkers en doehetzelvers vergiftigen met uiterst 
giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroom VI. Dit alles met miljoenen kankerdoden 
als gevolg nu en explosief in de nabije toekomst, waardoor ze bewust of 
onbewust (mede)verantwoordelijk zijn voor deze genocide (video). (Heeft Willy Claes Steve Stevaerts 
in de politiek geloodst om hem te misbruiken deze agenda te voltooien?)  

  

http://www.youtube.com/watch?v=m1omQdyEkqk&feature=player_embedded
http://www.ad.nl/ad/nl/1422/Buitenland/video/detail/2882901/Geheime-oliedeal-Parijs-met-rebellen-Libie.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1422/Buitenland/video/detail/2882901/Geheime-oliedeal-Parijs-met-rebellen-Libie.dhtml
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qFuqhyGVY2w
http://www.youtube.com/watch?v=m1omQdyEkqk&feature=player_embedded
https://sites.google.com/site/uflaatsteactueelnieuws/n-a-t-o-misleidende-oorlogen-tegen-het-volk-en-hun-vrijheid-laatste-nieuws
http://www.rnw.nl/nederlands/article/nederland-kan-waterzaken-doen-libi%C3%AB
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/vliegtuigen-besproeien-burgers
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/voor-iedereen-die-ooit-een-geliefde-heeft-zien-lijden-of-definitief-verloren-heeft-door-kanker-zal-dit-moeilijk-te-verteren-zijn
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/het-fors-verminderen-van-de-wereldbevolking-is-het-1e-gebod-van-de-10-geboden-van-de-nieuwe-wereld-orde
http://www.nwp.nl/nieuws/index.php?we_objectID=10876
http://www.nwp.nl/nieuws/index.php?we_objectID=10876
http://www.youtube.com/watch?v=xR8c7vG-0t8
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/08/04/ban-ki-moon-water-heeft-een-prijs
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/08/04/ban-ki-moon-water-heeft-een-prijs
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/08/04/ban-ki-moon-water-heeft-een-prijs
http://www.infowars.com/former-nato-secretary-general-admits-bilderberg-sets-global-policy/
http://www.infowars.com/former-nato-secretary-general-admits-bilderberg-sets-global-policy/
http://www.machiels-group.be/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steve_Stevaert#Andere_functies
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steve_Stevaert#Andere_functies
http://www.machiels-group.be/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steve_Stevaert#Andere_functies
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steve_Stevaert#Andere_functies
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steve_Stevaert
http://www.machiels-group.be/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Van_den_Brande_IV
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Van_den_Brande_IV
https://sites.google.com/site/infobackupdocumenten/VlaamsparlementVOORSTELRESOLUTIE%E2%80%93betreffendehetinvoerenvaneenverbodopARSEENenCHROOMhoudendehoutverduurzamingsmiddelen040299%28Verslaghoorzitting%29.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/infobackupdocumenten/VlaamsparlementVOORSTELRESOLUTIE%E2%80%93betreffendehetinvoerenvaneenverbodopARSEENenCHROOMhoudendehoutverduurzamingsmiddelen040299%28Verslaghoorzitting%29.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/kankerverwekkende-kinderspeeltoestellen
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-brt-24-1-04.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.shell.com/
http://www.bhpbilliton.com/bb/home.jsp
http://www.hbvl.be/nieuws/geldzaken/aid997233/machiels-krijgt-2-56-miljoen-subsidie-voor-remo-site.aspx
http://www.express.be/sectors/nl/energy/group-machiels-wil-remo-afval-verwerken-tot-groene-energie/129305.htm
http://www.machiels-group.be/
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-rampzalige-gevolgen-van-geiempregneerd-hout
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/het-fors-verminderen-van-de-wereldbevolking-is-het-1e-gebod-van-de-10-geboden-van-de-nieuwe-wereld-orde
http://www.youtube.com/watch?v=0eQCk-4_vAk&feature=related
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"Water" een fundamenteel mensenrecht wordt dus nog 
veel kostbaarder en schaarser, de gehele wereld aast erop, het 
zit onder de grond en wordt bewust vergiftigd. Het verwondert u 
dan ook waarschijnlijk niet dat dit massaal globaal gebeurd. Een 
mooi voorbeeld is het REMO stort van Group Machiels dat met 
medeweten van de overheid en overheidssteun extreem 
hoog vervuild is met o.a. arseen en andere chemische stoffen, 
maar ook radioactief afval. 

De oorzaak van dit alles ligt bij de OVAM en het parket van 
Hasselt (als bewijs lees interpolatie debat uit 1984 over Remo-
Stort). Procureur des Konings Marc Rubens seponeert dan 
ook bijna de helft van al de vastgestelde milieudelicten 
waaronder uiterst giftig en hoogproblematisch afval dat massaal, 
illegaal gedumpd is op de Remo stort (video). Dit heeft kunnen 
gebeuren omdat door ingebouwde tekortkomingen 
of/en veranderingen in de Nederlandse Grondwet (art. 120) en 
Bestrijdingsmiddelenwet deze enorme 
vergiftiging is toegestaan (video) waaronder ons drinkwater 
(video1) (video2) (video3).  

(Onder politieke druk!) voert het parket van Hasselt geen onafhankelijk en grondig onderzoek 
uit betreffende dit REMO stort. Sterker nog, men houdt onderzoeken en levensnoodzakelijke 
oplossingen tegen! (video). Ondanks alle klachten van gedupeerde burgers die bij No Cancer 
Foundation zijn binnengekomen, dekt men de meest ernstige sluipmoordende 
genocide op nietsvermoedende burgers af. Dit alles is (mede)veroorzaakt door Bilderbergleden als 
voormalig Secretaris Generaal van de N.AV.O Willy Claes en Koningin Beatrix van Nederland (video1) 
(video2) hier samen te zien op een geheime Bilderberg bijeenkomst. 

                 

Een onderzoeksrapport dat in opdracht van Michel Bourlet, de aanklager van Dutroux, is geschreven 
"laat slechts de volgende conclusie toe: Dutroux heeft met een pederastennetwerk samengewerkt dat 
in heel europa aktief was. Het centrum van de ring bevond zich op de Amsterdamse wallen, waar 
Dutroux volgens meerdere getuigen gezien is."De samenvatting van het rapport," aldus Die Welt.  

Een agenda met militaire achtergrond waar criminelen zoals Dutroux misbruikt worden, waardoor 
men internationaal hooggeplaatste chantabel kan maken om zo betreffende agenda globaal te kunnen 
voltooien (video)  

Bilderbergers werden ook vernoemd (video) samen met 

(video) anderen in het dossier Dutroux. (video 2 3 4 4B) & 

(video 2 3 4) Dit Ritueel (video) kindermisbruik (video) speelt 
zich wereldwijd af (video) tot in de hoogste regio's (video 2 3 4) 
gijzelt men zo verantwoordelijke (video 2 3 4 5 6) om de NWO 
agenda te kunnen doordrukken (video)  Met bovengenoemde 
informatie is het mogelijk om inzicht te krijgen en te begrijpen in 
welke positie sommige (elite?) zich gewrongen en 
gemanipuleerd hebben, waardoor ze gegijzeld zijn (video 2 3 4 5) 

en aan wandaden meewerken. Ze hebben in deze gegijzelde positie namelijk niet veel keuze en 
hebben begrip en hulp nodig om naar buiten te kunnen treden.  

https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-aan-koning-albert-etc-pier-byloos.pdf
http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/5
https://sites.google.com/site/infobackup2documenten/interpolatiedebatuit1984overRemo-Stort.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/infobackup2documenten/interpolatiedebatuit1984overRemo-Stort.pdf?attredirects=0
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DB27V9H4
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DB27V9H4
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://www.youtube.com/watch?v=KuXAFSwMKWo
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wereldwijde-vergiftiging-begonnen-op-21-april-1962-vanuit-bilderberg-nederland
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wereldwijde-vergiftiging-begonnen-op-21-april-1962-vanuit-bilderberg-nederland
http://www.youtube.com/watch?v=61UAY2OOfFs&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=XT2OaUZmUmg
http://www.youtube.com/watch?v=A-poCoE6-XU
http://www.youtube.com/watch?v=lUGfXsYEr7o
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/voor-iedereen-die-ooit-een-geliefde-heeft-zien-lijden-of-definitief-verloren-heeft-door-kanker-zal-dit-moeilijk-te-verteren-zijn
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/voor-iedereen-die-ooit-een-geliefde-heeft-zien-lijden-of-definitief-verloren-heeft-door-kanker-zal-dit-moeilijk-te-verteren-zijn
http://www.youtube.com/watch?v=b-WqT7bF1DY
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=KO31QMND
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/het-fors-verminderen-van-de-wereldbevolking-is-het-1e-gebod-van-de-10-geboden-van-de-nieuwe-wereld-orde
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/het-fors-verminderen-van-de-wereldbevolking-is-het-1e-gebod-van-de-10-geboden-van-de-nieuwe-wereld-orde
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/veroorzakers-kanker-explosie-gaan-vrijuit-en-krijgen-belgische-overheidssteun
http://www.youtube.com/watch?v=hK6l3nqIfeg
http://www.youtube.com/watch?v=xmmzab0dsGI
http://zaplog.nl/zaplog/article/demmink_en_dutroux
http://www.youtube.com/watch?v=nn6lGBAEdaA
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bilderbergconferentie
http://www.youtube.com/watch?v=KsEUca2Mul8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ramhbH23Pb0&feature=relatedhttp://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1171/pedograaf-lippens-binnenkort-viscount-voedselbank.html
http://www.prisonplanet.com/bilderberg-chairman-%E2%80%98bilderberg-helped-create-the-euro%E2%80%99.html
http://www.youtube.com/watch?v=DK9A1IARlyk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=iTd9mYUPhY4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dhyPQ8BzCQM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=PuVAmXAaOS0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=36ZldJcDNwk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=pujMlUKdkTw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4H3xy74CLzU&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=pujMlUKdkTw
http://www.youtube.com/watch?v=AJ5komnUoqQ
http://www.youtube.com/watch?v=d4yutArnD0A
http://www.youtube.com/watch?v=69f39WTLQ_E&feature=player_embedded#!
http://www.youtube.com/watch?v=cLYDEI8xB0Q&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0xFNR4abhLg
http://www.youtube.com/watch?v=a9UmxB2lfjQ
http://www.youtube.com/watch?v=fmR70XNibIQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qemFI3Pw2P8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lVAOnPR733U&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=FaWnRZ98H8E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=TD-hFG1CB1A
http://www.youtube.com/watch?v=eojLWrYjblc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QvdFF8-s6Vc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Nz4xN5YfbhQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jBeQ4vKBBIw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=fDKMV-rC3Eo
http://www.youtube.com/watch?v=dRmLgGuotaI
http://www.youtube.com/watch?v=NZU8o2aoNUA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=r6KiwCbJmzI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=CoUMdAzMlcA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=FQ0FcMJEuqc&feature=related
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Die de mond open doen worden namelijk vaak vermoord (video1 2 3) enkel op deze wijze kan men 
deze NWO (video) agenda voltooien.  

Deze Nieuwe Wereld Orde wordt dan ook voltooid met eigen 9/11 
terreuraanslagen (video) en illegale oorlogen om deze 
levensnoodzakelijke bronnen in handen te krijgen. Dit heeft kunnen 
gebeuren met het geld van degenen die zijn vergiftigd en waarvoor zuiver 
water in de zeer nabije toekomst onbetaalbaar wordt. Het is deze 
opzettelijke vergiftiging van het water, de voeding en de lucht en als 
gevolg van zelf veroorzaakte milieurampen, zoals de kernramp Fukushima 
(Japan), waardoor de wereld populatie 100% onderdrukt zal worden door 
deze NAZI criminelen (video). John F. Kennedy (video), Robert Welch 
(Video), Eisenhower (Video), Pim Fortuyn en anderen (video) 
waarschuwden ons voor deze Nieuwe Wereld Orde. 
 
 

 
Daar het Internationale (Bilderberg) Gerechtshof in Den Haag illegaal is en gevestigd in (Bilderberg) 
NAZI Nederland (video) dat door stealth wijzingen en tekortkomingen in de Nederlandse NAZI 
wetgeving (art 120) geen grondwet heeft, en dus bewust alle wetten kan overtreden, kan ook de 
strafaangifte op 27/02/11 aan het landelijk parket te Rotterdam (NL) tegen de Nederlandse Raad van 
Staten niet behandeld worden in NAZI Nederland en dient doorverwezen te worden naar het Eu-Hof 
wat tot op heden niet is gebeurd. Het Tribunaal in Den Haag een illegale rechtbank waar vervolgens 
enkel tegenstanders van dit NAZI regime veroordeeld worden (video).  

 
Echte lijders van en voor het volk zoals Slobodan 
Milosevic (video 2 3 4 5) en Ghadaffi (video) worden vermoord of 
door de tot op het bot corrupte media als massamoordenaars en 
dictaturiale mensenhaters neergezet om 
vervolgens veroordeeld te worden door deze illegale 
corrupte rechtbank. Het zal u dan ook niet verwonderen dat 
het (niet) toevallig is dat Nederlandse Blauwhelmen in 
Srebrenica aanwezig waren (video1) (video2) (video3) om deze 
verdraaide en misbruikte leugens te kunnen misbruiken om hun 
agenda te kunnen voltooien.  
  

Lees ook: Massa vergiftiging begonnen op 21 april 1962 vanuit 
Bilderberg Nederland 

Massa vergiftiging begonnen op 21 april 
1962 vanuit Bilderberg Nederland  
De meeste links die niet werkende zijn worden door het parket van Hasselt of overheid 
onderdrukt, waarvoor onze verontschuldiging, NCF probeerd dit dan ook naar het best mogelijke te 
herstellen en rekenen hiervoor op u begrip? Waarvoor onze dank.  
  

Staat der Nederlanden voor Hof van Justitie van de Europese Unie gedaagd om de 
grondwet te herstellen en miljoenen/ miljarden kankerdoden te voorkomen. (video)  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=H2_-HnLeCCw
http://www.youtube.com/watch?v=eOI5YnxSURY&feature=results_video&playnext=1&list=PL7ABF3E1053079D4B
http://www.youtube.com/watch?v=o2VfElTru9c&feature=results_video&playnext=1&list=PL7ABF3E1053079D4B
http://www.youtube.com/watch?v=hjXenMbAM_0&feature=player_embedded
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/9-11-al-ciada-of-bilderberg
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/9-11-al-ciada-of-bilderberg
http://www.youtube.com/watch?v=LZjKKUEHTKk&feature=related
https://sites.google.com/site/uflaatsteactueelnieuws/n-a-t-o-misleidende-oorlogen-tegen-het-volk-en-hun-vrijheid-laatste-nieuws
https://sites.google.com/site/uflaatsteactueelnieuws/japan-fukushima-nuclear-ramp-laatste-nieuws
https://sites.google.com/site/uflaatsteactueelnieuws/japan-fukushima-nuclear-ramp-laatste-nieuws
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/ashkenazi-en-royal-bloedlijnen
http://www.youtube.com/watch?v=pFhlcUbBOxM
http://www.youtube.com/watch?v=_GYx3y34ELY
http://www.youtube.com/watch?v=AZU0c8DAIU4&feature=PlayList&p=41159F902B976562&playnext_from=PL&playnext=1&index=23
http://www.youtube.com/watch?v=rd8wwMFmCeE
http://www.youtube.com/watch?v=qvoZCtpYCRI&feature=related
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/het-bilderberg-tribunaal-in-den-haag-nederland-9-11-wie-berecht-dan-de-echte-terroristen
https://4321304267861674179-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/universalfederationncf/21-juli-2011-verzoekschrift-gerechtvan-eerste-aanleg-europese-hof%5B1%5D.pdf?attachauth=ANoY7co9jTqsvEp_dQnQUo8tLx-g-cbPXymsWzlyHWHj_f3l2vfo3xzKDc5lclj9vFfXOkBz9_0zgu-4ceeSzDOtS5CDXU3pdjeZplJcqnaWUcuCrhinPQ60vnXbb4-aREQ0bWdzTR0saXu2JGbMqrwCNf_pMnmjOUPM0WY-S7dw64VGwCO0_TXfhUEMOJXtDM5RqkG1dvJNwHcBBUagvc-CH3TS7gkeLDp60OCroWVKZrQa49Evmt4nUmIKPnm7w1kTDMKVNbUSZDqkJ73Rhq5nm7XdeZRf1WjQ1NnRqZBo91FPXx4uzAI%3D&attredirects=0
https://4321304267861674179-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/universalfederationncf/21-juli-2011-verzoekschrift-gerechtvan-eerste-aanleg-europese-hof%5B1%5D.pdf?attachauth=ANoY7co9jTqsvEp_dQnQUo8tLx-g-cbPXymsWzlyHWHj_f3l2vfo3xzKDc5lclj9vFfXOkBz9_0zgu-4ceeSzDOtS5CDXU3pdjeZplJcqnaWUcuCrhinPQ60vnXbb4-aREQ0bWdzTR0saXu2JGbMqrwCNf_pMnmjOUPM0WY-S7dw64VGwCO0_TXfhUEMOJXtDM5RqkG1dvJNwHcBBUagvc-CH3TS7gkeLDp60OCroWVKZrQa49Evmt4nUmIKPnm7w1kTDMKVNbUSZDqkJ73Rhq5nm7XdeZRf1WjQ1NnRqZBo91FPXx4uzAI%3D&attredirects=0
http://www.youtube.com/watch?v=ELZWJVqGWj8
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wereldwijde-vergiftiging-begonnen-op-21-april-1962-vanuit-bilderberg-nederland
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.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/het-bilderberg-tribunaal-in-den-haag-nederland-9-11-wie-berecht-dan-de-echte-terroristen
http://www.youtube.com/watch?v=9nHWsWOgtiw
http://www.politiekeboeken.nl/slobodan_milosevic
http://www.politiekeboeken.nl/slobodan_milosevic
http://www.youtube.com/watch?v=7FusfOqCtqc
http://www.youtube.com/watch?v=QB1g7Uzgw-Q&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=TmfoNuS_3og&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-5AmumT_7Os&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=EHqaIDBpVZc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qFuqhyGVY2w
http://translate.google.nl/translate?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.prisonplanet.com/articles/march2006/130306milosevicmurdered.htm
http://www.hbvl.be/nieuws/buitenland/aid1075111/tony-blair-is-peetoom-van-dochter-rupert-murdoch.aspx
http://www.amsterdampost.nl/de-mythe-van-de-genocide-in-srebrenica/
http://www.amsterdampost.nl/de-mythe-van-de-genocide-in-srebrenica/
http://www.youtube.com/watch?v=AZ7woyumciQ
http://www.youtube.com/watch?v=eaURSp2YMmw
http://www.youtube.com/watch?v=GNRUdUJVwtE
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wereldwijde-vergiftiging-begonnen-op-21-april-1962-vanuit-bilderberg-nederland
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wereldwijde-vergiftiging-begonnen-op-21-april-1962-vanuit-bilderberg-nederland
https://2277834516568963994-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/infobackupdocumenten/NoCancerFoundation%2CFederaalComputerCrimeUnit%28AanvraagonderzoeksrechterJordens060411%29.pdf?attachauth=ANoY7cq1F4pZKSduvc4NMO117PqZt1scALMIPSFOHCrChNoFnSBYuasvVJMQ9Jca9M8CtL8cmC77zrbzXItgpiSI542Neerh-dPumQ-7lhzF3aSnWUz5bRBy5LsM89XzSE9wn4xsCEZUe8UOHw1LxzQZWm89kOrifA_And1uyGTNFCmFpLalih7H3ouHuNRph3tfi_Po750Id7cYTURQtyFxBnM2CdOyJfmN5A9-nIl8UE8t0qiISdaMlDNeEWeGOLO9_xD4c-C649_13RXGcfz3mYi-GLB1vP4Q4o2Tmyvbw3UqGCyq4fRs1sJhwilsjAqtVqBRv4mo&attredirects=0
https://2277834516568963994-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/infobackupdocumenten/HofvanberoepAntwerpenbeklagErikVerbeek23-05-11.pdf?attachauth=ANoY7cpnt-KtSeB6Of3Tl_m1YaCk75SdTsopuPc8pLL6evKMDkgemAeWDwab2rKel8mMakmKe-Y3yNeO7l5eq96yCZVS-NRm2Stk4lR2uqt5q78uvxegnrAu00Z54V_ueQwUPpiux2cqzxRdJIWd-0djzLkenHiLk5NVke1PBhCyXOnbgN_evJZ0Q7UXJKe3Q2svTjGGQqgDtrw1beyTPuvk5cTfZ_9YkvsmodW9Uo78DFoMSicNNqzsT6p9pqUAhuIz3OJ-Rb9p&attredirects=0
https://sites.google.com/site/universalfederationncf/21-juli-2011-verzoekschrift-gerechtvan-eerste-aanleg-europese-hof%5B1%5D.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/universalfederationncf/21-juli-2011-verzoekschrift-gerechtvan-eerste-aanleg-europese-hof%5B1%5D.pdf?attredirects=0
http://www.youtube.com/watch?v=xR8c7vG-0t8
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Aan: Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen   
Rue du Fort NiedergrünewaldL-2925 Luxembourg 
  
Kenmerk:  EU/21072011/VZ     
  
TEGEN:  

            De Staat der Nederlanden 
t.a.v. J.P.H. (Piet Hein) Donner, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,  

Schedeldoekshaven 200, 2511 EZ, Den Haag (video) 
   
 ‟S-Werelds grootste terroristische organisatie is de Bilderberggroup samen met de Staat der 
Nederlanden en de Nederlandse Raad van State met Koningin Beatrix aan het hoofd (video). 
   

Op 17 maart 1824 werd het eiland Billiton in 
Indonesië door de Engelsen overgedragen aan de 
Nederlanders. Het was de kapitaalkrachtige prins 
Willem Frederik Hendrik die als eerste staatshoofd 
van de Staat der Nederlanden garant stond voor 
het krediet. Daarmee was het koninklijk huis voor 
100% aandeelhouder. Dit heeft zich verder 
ontwikkeld en is in 1924 overgegaan in het toen 
opgerichte bedrijf Gemeenschappelijke 
Mijnbouwmaatschappij Billiton (GMB) waarin de 
Nederlandse staat voor 5/8 deelnam. Het koninklijk 
huis bleef groot aandeelhouder, waarmee de 

belangenverstrengeling tussen de Staat der Nederlanden en het koninklijk huis tot stand is gebracht. 
Eind 1800 werden cocaplanten (video) door het koloniale Nederland verbouwd op plantages in 
Indonesië waarvoor in 1900 de Nederlandse Cocaine Fabriek (video) in Amsterdam opgericht werdt 
en uitgroeide tot het grootste cokefabriek ter wereld waar het Nederlands koningshuis 
grootaandeelhouder van was. Nederland leverde in de Iste wereldoorlog (Cocaine) en IIde 
wereldoorlog (Efedrine) aan o.a. de Nazi's waar men goed aan verdiende (video) 
  

Nazi Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld (video)  
  
 
Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld die op 29 juni 
1911 in Jena (Duitsland) geboren werd was lid van 
de SA in Berlijn, de Sturmabteilung van Hitlers 
NSDAP (Video). In 1935 legde hij zijn 
doctoraalexamen af en ging hij werken voor IG 
Farben, een groot chemisch bedrijf in Duitsland dat 
Zyklon B verkocht aan de nazi's voor gebruik in Auschwitz, dit is een op 
cyanide basis gemaakte pesticide. Bernhard was een spion (video) hij 
hielp Nazi‟s naar Argentinië vluchten (video) met behulp van de 
Koninklijke luchtmacht (KLM). Bernhard was net als Bush (Video) een 
echte Nazi (video) 
  

 
Louis Beel (KVP) was vanaf 24 juni 1945 tot 3 juli 1946 minister van 
Binnenlandse Zaken in het Kabinet-Schermerhorn-Drees benoemd door 
Koningin Wilhelmina en derhalve geen democratisch gekozen kabinet. 
Het is een 'koninklijk' kabinet en wordt ook wel een 'noodkabinet' 
genoemd, dat orde op zaken moet stellen na de Duitse bezetting, het 
economisch herstel ter hand moet nemen, en verkiezingen moet 
voorbereiden. Tot de vele taken waarvoor dit eerste naoorlogse kabinet 
zich gesteld zag, was het organiseren van zuivering en berechtiging van 
'foute' Nederlanders. Dit gebeurde door de bijzondere rechtspleging 
(bijzondere rechtbanken en tribunalen) en door zuiveringsraden.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=xR8c7vG-0t8
http://www.youtube.com/watch?v=pFhlcUbBOxM
http://nl.wikipedia.org/wiki/Billiton
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_der_Nederlanden
http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19391940/PDF/SGD_19391940_0000292.pdf
http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19391940/PDF/SGD_19391940_0000292.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=ymleOVcOTeM&feature=player_embedded
http://socialisme.nu/blog/nieuws/14389/nederlands-cocaine-imperium-interview-met-conny-braam/
http://www.youtube.com/watch?v=G8UgiOuGbgM&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=pFhlcUbBOxM
http://www.youtube.com/watch?v=-m4s8VTZpEo
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bernhard_van_Lippe-Biesterfeld
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jena
http://nos.nl/artikel/142371-bernhard-was-feitelijk-wel-een-gewezen-nazi.html
http://nos.nl/artikel/142371-bernhard-was-feitelijk-wel-een-gewezen-nazi.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sturmabteilung
http://www.youtube.com/watch?v=sWEjmKzJWR0
http://nl.wikipedia.org/wiki/IG_Farben
http://nl.wikipedia.org/wiki/IG_Farben
http://www.liberales.be/boeken/jeffreys
http://en.wikipedia.org/wiki/Zyklon_B
http://www.youtube.com/watch?v=4TE9EbIjG2Y&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Ry509vUYLqc&feature=related
http://gerard45.bloggertje.nl/note/20366/over-gevluchte-nazi's-het-rode-kruis.html
http://gerard45.bloggertje.nl/note/20366/over-gevluchte-nazi's-het-rode-kruis.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bernhard_van_Lippe-Biesterfeld
http://www.youtube.com/watch?v=hkojpgNZD9I
http://nos.nl/artikel/142371-bernhard-was-feitelijk-wel-een-gewezen-nazi.html
http://www.youtube.com/watch?v=sWEjmKzJWR0
http://nl.wikipedia.org/wiki/Minister
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie_van_Binnenlandse_Zaken_en_Koninkrijksrelaties
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Schermerhorn-Drees
http://www.parlement.com/9353000/1/j9vvhy5i95k8zxl/vh8lnhrp8ws6
http://nl.wikipedia.org/wiki/Goed_en_fout_in_de_Tweede_Wereldoorlog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijzondere_rechtspleging
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtbank
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Voorzitter mr. dr. Jan Donner (de grootvader van huidig minister Piet Hein Donner van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelarties) besloot dat de economische collaborateurs als Damme (maar ook 
Philips voerden orders uit voor Duitse organisaties) niet zouden worden vervolgd. Het voorkeursbeleid 
van voorzitter mr. dr. Jan Donner ten aanzien van economische collaborateurs had succes: van de 
32.000 gevallen van economische collaboratie kwamen er uiteindelijk circa 700 voor de strafrechter.  

Op 15 augustus 1945 capituleerde Japen. Twee dagen later riep 
de nationalistische voorman ir. Ahmed Soekarno in Batavia de 
Republik Indonesia uit. 

Op 22 april 1946 werd Staatscommissie-Beel ingesteld door het 
kabinet-Schermerhorn/Drees met de voorkennis en wetenschap 
dat er snel een einde zou komen aan het Nederlandse koloniale 
bewind in Nederlands-Indië, waaroor het Nederlandse Koninklijke 
Huis en de Staat der Nederlanden in grote financiele problemem 

zou komen. De commissie moest onder voorzittersschap van Louis Beel een voorstel doen voor een 
andere wijze van Grondwetsherziening. Gezien de te verwachten aanpassing van de verhouding met 
Indonesië zouden mogelijk meerdere wijzigingen van de Grondwet nodig zijn.  

Op het Paleis op de Dam in Amsterdam en in het paleis van 
de Gouverneur-Generaal in Batavia (Djakarta) werd op 27 
december 1949 de Akte van Soevereiniteitsoverdracht 
getekend (in een Engelse, Nederlandse en Indonesische 
vertaling). In Amsterdam gebeurde dat door koningin Juliana 
en de Indonesische premier Mohamed Hatta. Ook alle 
Nederlandse ministers en vertegenwoordigers van Suriname 
en de Nederlandse Antillen ondertekenden dit document, 
evenals leden van de Indonesische 
onderhandelingsdelegatie. De Akte bevestigde de instelling 
van de Nederlands-Indonesische Unie. 
  

Koningin Juliana sprak onder meer de volgende woorden: 

De aanvaarding van haar soevereiniteit door de jonge staat, 
de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië alsmede 
het afstand doen daarvan van het Koninkrijk der 
Nederlanden, en het aangaan van een Unie, is één van de 
meest aangrijpende en ingrijpende gebeurtenissen van deze 
tijd (...). Niet langer staan wij gedeeltelijk tegenover elkander. 
Wij zijn nu naast elkaar gaan staan, hoezeer ook geschonden 
en gescheurd en vol littekens van wrok en spijt.  

 

Op het paleis in Batavia werd de Indonesische vlag gehesen. Hoge 
Vertegenwoordiger van de Kroon Lovink droeg de macht over aan een 
delegatie van de Indonesische republiek. Soekarno arriveerde een dag 
later in Jakarta en nam zijn intrek in het paleis. De Veiligheidsraad 
veroordeelde het Nederlandse optreden en de VS dreigde de steun aan 
het economisch herstel stop te zetten. Onder die druk werd Nederland 
begin 1949 gedwongen terug te keren naar de onderhandelingstafel. Er 
kwam een speciale VN-commissie voor Indonesië en in mei 1949 
bereikten de diplomaten Van Roijen en Roem een akkoord over een 
ronde-tafelconferentie over de toekomst van Indonesië.  

Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld zat vuistdiep in de 
wapenhandel (video) 

 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Donner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_Donner
http://www.ser.nl/sitecore/content/Internet/nl/Publicaties/Overzicht%20SER%20Bulletin/2003/november%202003/04.aspx
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Donner
http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vh8lnhronvwl
http://www.europa-nu.nl/id/vg09llzb6k00/a_h_j_tony_lovink
http://www.europa-nu.nl/id/vg09lljh08xs/j_h_herman_van_roijen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bernhard_van_Lippe-Biesterfeld
http://www.youtube.com/watch?v=V-FOvp72kR8
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Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld zat vuistdiep in de wapenhandel. 
(video1) (video2). De wapens zouden zijn gebruikt om Indonesische 
verzetsgroepen te helpen als ook de mislukte couppoging van Raymond 
Westerling zou met zijn steun op weg zijn geholpen, Bernhard had iets te 
maken met de coup die kapitein Raymond Westerling voorbereidde (Video), 
het bewijs eromheen is overtuigend (Video 2 3). De illegale wapenhandel van 
het Bilderberghuis van Oranje en Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld lijkt 
tot gevolg te hebben gehad dat op 4 oktober 1992 de Israëlische gecrashte 
en verbrande Boeing 747 op de Nederlandse Bijlmer (video) militaire 
goederen vervoerde, volgens getuige biologische wapens (video) en 
radioactieve staven (video). Men mag het de Nederlandse overheid 
aanrekenen dat zij gezwegen heeft over het uranium (video) dat in de 
constructie van de Boeing 747 zat (video). Ook op 13 Mei 2000 bij de 
Enschede vuurwerkramp ramp zijn niet alleen rotjes en voetzoekers in de lucht gevlogen, maar ook 
militaire explosieven zoals (LANDMIJNEN) (Video). 

Op 17 april 1950 werd de Staatscommissie- 
Van Schaik ingesteld door het kabinet-
Drees/Van Schaik. Zij moest een herziening 
van de Grondwet voorbereiden, waarbij werd 
overwogen dat de dekolonisatie, de komst 
van internationale organen en 
maatschappelijke ontwikkelingen dat nodig 
maakte. Naast voorzitter mr. J.R.H. van 
Schaik (KVP) waren er twee ondervoorzitters: 
minister mr. J.H. van Maarseveen, (PvdA). 
Van Maarseveen overleed eind 1951. 
Secretaris/lid waren mr. W.C.L. van der 

Grinten, (hoogleraar, KVP) en mr. J.M. Kan (ambtenaar, partijloos). De leden waren ondermeer dr. 
L.J.M. Beel (KVP), mr.dr. G. van den Bergh (PvdA), dr. A.M. Donner (ARP), zijnde de vader van huidig 
minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze Grondwetcommissie 
hebben de herziening van de Grondwet van 1953 voorbereid.     

Op 18 april 1951 werd het Verdrag van Parijs ondertekend, 
waarmee met ingang van 25 juli 1952 de EGKS (Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal) ontstond. Ondertekenaars 
waren Frankrijk, de Bondsrepubliek Duitsland, Italië, België, 
Nederland en het Groothertogdom Luxemburg. Hierdoor werden 
productie en prijzen op het gebied van kolen en staal niet meer 
afzonderlijk nationaal geregeld, maar overgedragen aan een 
supranationaal orgaan. 

Met bovengenoemde voorkennis werd in 1953 in het kabinet-
Drees II (PvdA) onder verantwoordelijkheid van Minister-President 
dr. Willem Drees (PvdA), minister van Binnenlandse Zaken Louis 
Beel (KVP), minister van Buitenlandse Zaken Johan Willem Beyen 
(partijloos) en minister Joseph Luns (KVP), na positief van de 
Raad van State met als Vice-President Frans Beelaerts van 
Blokland (CHU) daarover te hebben ontvangen, artikel 60 van de 
Grondwet zodanig gewijzigd dat daarmee in Nederland alle 
Grondrechten werden opgeheven. De artikelen 4 en 60 in de 
Grondwet van 1948 luidden als volgt 12)   

  

 
Artikel 4:  
Allen die zich op het grondgebied van het Rijk bevinden, hebben gelijke aanspraak op 
bescherming van persoon en goederen. De wet regelt de toelating en de uitzetting van 
vreemdelingen en de algemene voorwaarden, op welke ten aanzien van hun uitlevering 
verdragen met vreemde Mogendheden kunnen worden gesloten. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bernhard_van_Lippe-Biesterfeld
http://www.quotenet.nl/q-a/onderzoek-prins-bernhard-vuistdiep-in-wapenhandel.php
http://www.youtube.com/watch?v=Mdg7qJHxHrk
http://www.youtube.com/watch?v=u0RJ4nlqQYs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5V9VUApfpDc
http://www.netwerk.tv/artikelen/bernhard-en-de-wapenhandelaars-het-verhaal
http://www.youtube.com/watch?v=nfYZgOxwc6I
http://www.youtube.com/watch?v=pWAiyHDUcMk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=a3mLHmMNt6Q&feature=related
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bernhard_van_Lippe-Biesterfeld
http://www.youtube.com/watch?v=r4dhlQon-08
http://retro.nrc.nl/W2/Nieuws/1998/09/30/Vp/02.html
http://www.mstsnl.net/video/mycoplasma.wmv
http://www.youtube.com/watch?v=KuXAFSwMKWo&feature=related
http://www.mstsnl.net/video/bijlmer.wmv
http://www.youtube.com/watch?v=fSfGd5-LSR8
http://www.google.be/search?q=enschede+vuurwerkramp&hl=nl&rlz=1T4ACAW_nl___BE415&prmd=ivnsu&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=hjIATu7QBcaeOoutnIoO&ved=0CDEQsAQ&biw=1436&bih=661
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/202/vuurwerkramp-blijkt-landmijnenramp.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/202/vuurwerkramp-blijkt-landmijnenramp.html
http://stgvisie.home.xs4all.nl/Landmijnen-Enschede-Vuurwerk-Munitie-Ramp.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=REk2HfZD734
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Drees-Van_Schaik
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Drees-Van_Schaik
http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vg09ll71hwyv
http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vg09ll71hwyv
http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vg09ll32f3xf
http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vg09llio1gvo
http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vg09llio1gvo
http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vg09lly29wyd
http://nl.wikipedia.org/wiki/Louis_Beel
http://nl.wikipedia.org/wiki/George_van_den_Bergh
http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Donner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_Donner
http://www.historici.nl/pdf/cc/grondwetten/gw-1953/gw-1953.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/18_april
http://nl.wikipedia.org/wiki/1951
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Gemeenschap_voor_Kolen_en_Staal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/West-Duitsland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Groothertogdom_Luxemburg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steenkool
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staal_(metaal)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Drees_II
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Drees_II
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Drees
http://nl.wikipedia.org/wiki/Louis_Beel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Louis_Beel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_Willem_Beyen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Luns
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frans_Beelaerts_van_Blokland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frans_Beelaerts_van_Blokland
http://www.historici.nl/pdf/cc/grondwetten/gw-1948/gw-1948.pdf
http://www.historici.nl/pdf/cc/grondwetten/gw-1948/gw-1948.pdf
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Artikel 60: 
De Koning sluit en bekrachtigt alle verdragen met vreemde Mogendheden. Tenzij de 
Koning zich de bevoegdheid tot het bekrachtigen van het verdrag bij de wet heeft 
voorbehouden, wordt een verdrag niet bekrachtigd, dan nadat het door Staten-Generaal 
is goedgekeurd. Toetreding tot en opzegging van verdragen geschiedt door de Koning 
alleen krachtens de wet. Andere overeenkomsten met vreemde Mogendheden worden 
zo spoedig mogelijk aan de Staten-Generaal medegedeeld.   

Deze artikelen 4 en 60 in de Grondwet zijn in 1953 als volgt gewijzigd:  

Artikel 4:  
Allen die zich op het grondgebied van het Rijk bevinden, hebben gelijke aanspraak op 
bescherming van persoon en goederen. De wet regelt de toelating en de uitzetting van 
vreemdelingen en de algemene voorwaarden, op welke ten aanzien van hun uitlevering 
verdragen met vreemde Mogendheden kunnen worden 
  

Artikel 60: 
Overeenkomsten met andere Mogendheden en met volkenrechtelijke organisaties 
worden door of met machtiging van de Koning gesloten en, voor zover de 
overeenkomst zulks eist, door de Koning bekrachtigd. De overeenkomsten worden zo 
spoedig mogelijk aan de Staten-Generaal overlegd; zij worden niet bekrachtigd en 
treden niet in werking dan nadat zij door de Staten-Generaal zijn goedgekeurd. De 
rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten.  

De definitie van “verdrag” met vreemde Mogendheden heeft de Grondwetscommissie 1950 
Commissie- Van Eysinga, in het plenaire verslag van 16 september 1950 als volgt vastgelegd: 

“Zonder op volledigheid aanspraak te maken, laat de Commissie hier volgen een lijstje 
van de meest bekende benamingen; Tractaat (treaty, traité), Conventie (convention 
(Engels en Frans) ), Handvest (Charter, charte, covenant, pacte), Statuut, Akte, Slotakte 
(final act, acte final), Algemene Akte, (general act, acte general), Accoord, (agreement, 
accord), Schikking (arrangement Engels en Frans)), Verklaring of declaratie 
(declaration, declaration), Protocol (protocol, protocole), Proces-verbaal (procés-
verbal), Overeenkomst, Brief - of notawisseling, Lettres annexes (covering letters), 
Modus vivendi, Arbitrage-compromis, Memorandum d‟Accord (Memorandum of 
Understanding), Memorandum.” 

  
Hiermee zit vanaf 1953 in Nederlandse Grondwet verankerd dat de grondwettigheid van Verdrag, 
Tractaat (treaty, traité), Conventie (convention (Engels en Frans) ), Handvest (Charter, charte, 
covenant, pacte), Statuut, Akte, Slotakte (final act, acte final), Algemene Akte, (general act, acte 
general), Accoord, (agreement, accord), Schikking (arrangement Engels en Frans) ), Verklaring of 
declaratie (declaration, declaration), Protocol (protocol, protocole), Proces-verbaal (procés-verbal), 
Overeenkomst, Brief - of notawisseling, Lettres annexes (covering letters), Modus vivendi, Arbitrage-
compromis, Memorandum d‟Accord (Memorandum of Understanding), Memorandum, etc. met 
vreemde Mogendheden niet gerechtelijk mag worden getoetst.    
  
Omdat de grondwettigheid van een Verdrag, Conventie, Handvest, Covenant, Statuut, Akte, Accoord, 
Schikking, Verklaring, Decleratie, Protocol, Proces-verbaal, Overeenkomst, Brief, Nota, 
Arbitragecompromie, Memorandum, e.d. niet door de rechter mag worden beoordeeld, betekent dat 
die niet mag worden getoetst aan de Grondwet (art. 94 Grondwet, Ned), waardoor die binnen 
Nederland geen geldende wettelijke toepassing hebben.  
  

 

 

 

http://www.historici.nl/pdf/cc/grondwetten/gw-1953/gw-1953.pdf
http://www.historici.nl/pdf/cc/1950b_cie_van_eysinga/verslag/plenair/data/1950-09-16/1950-09-16.pdf
http://www.historici.nl/pdf/cc/1950b_cie_van_eysinga/verslag/plenair/data/1950-09-16/1950-09-16.pdf
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Bernhard van Lippe-Biesterfeld richte in 1954 de geheime Bilderbergconferentie op 
(video1) (video2) 

In 1954 werd met bovengenoemde voorkennis op initiatief 
van Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld en de Pool Józef 
Retinger (vrijmetselaar) de eerste Bilderbergconferentie (video) 
georganiseerd (video) vernoemd naar het hotel waar de eerste 
bijeenkomst heeft plaatsgevonden in 1954. (video) naar aanleiding 
van de verslechterende relatie tussen de Verenigde Staten van 
Amerika en Europa. Bernhard werd benoemd tot eerste voorzitter 
en bleef dat tot 1976. Bilderbergconferenties zijn politieke 
bijeenkomsten met een besloten en streng geheim karakter 
waarbinnen internationale beeldvorming en ideeën centraal staan. 

Deelnemers zijn invloedrijke figuren voornamelijk uit het bedrijfsleven, politiek en wetenschap. 

Op 11 september 1961 wordt in Zwitserland The World Wildlife 

Fund (WWF) opgericht. Prins Bernhard wordt benoemd tot 

president. De zogenaamde Club van 1001, wiens lidmaatschap 
geheim was en is, het zijn allen grote industriëlen, bankiers. De 
invloedrijksten ter wereld. zoals Adolf Hitlers financiers Beitz, 
Thijssen in Duitsland, alle grote namen zijn erbij. of Ford in de VS, 
de vertegenwoordigers van het voormalige Apartheidsregime in 
Zuid-Afrika, vele rechts-radicale conservatieven, dictators als 
Mobutu of de Argentijnse junta.  
 
Dit zijn „old boys‟ netwerken, achter de schermen van WWF. Als je 
dit bekijkt MUST SEE (video) !!!! dan wordt het duidelijk dat 
bepaalde belangen, voornamelijk in de energiesector en nu ook in 
de agro-industrie, zoals Monsanto, (video) dat deze belangen 
WWF gebruiken om hun milieumisdaden te verdoezelen.” (video) 
In de eerste jaren richt het WWF zich uitsluitend op de 
bescherming van diersoorten, maar al snel wordt duidelijk dat dit 
werk alleen kan slagen, als ook de leefgebieden van dieren worden 
beschermd. Daarom verandert de naam al snel in World Wide Fund for Nature (WWF). Direct na de 
oprichting ontstaan overal in de wereld nationale afdelingen van WWF.  
John F. Kennedy (video), Robert Welch (Video) Eisenhower (Video) en andere waarschuwde ons voor 
de Nieuwe Wereld Orde. 

 

Moord op Pim Fortuyn en John.F. Kennedy (video) 

Kennedy begon in de Verenigde 
Staten onderhandelingen over de 
toekomst van Nederlands Nieuw-
Guinea. dit onder het 
voorzitterschap van zijn broer 
Robert F. Kennedy, toen minister 
van justitie in de VS. Nederland 
moest accepteren dat het gebied 
onder VN-toezicht werd 
geplaatst. De VN zouden Nieuw-
Guinea overdragen aan 
Indonesië. Daarover werd meer 

dan een jaar in het geheim gepraat door Nederlandse, Indonesische 
en Amerikaanse diplomaten. Nog geheimer en nu pas bewezen 
waren de bemoeienissen van Prins Bernhard. De 30.000 Nederlanse militairen hebben niet kunnen 
bewerkstelligen dat Nieuw-Guinea en de kleinere eilanden Bali / Bangka en Billiton voor Nederland 
behouden bleven en moesten zich terug trekken uit Nieuw-Guinea. In 1958 liep de laatste concessie 
voor het winnen van tinerts in Indonesië af, die niet werd verlengd.   

http://www.youtube.com/watch?v=hK6l3nqIfeg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xmmzab0dsGI&feature=related
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bernhard_van_Lippe-Biesterfeld
http://www.youtube.com/watch?v=EvNWqYnSTHghttp://www.youtube.com/watch?v=UwZ1E72aUQQhttp://www.youtube.com/watch?v=EvNWqYnSTHg
http://www.youtube.com/watch?v=UwZ1E72aUQQhttp://www.youtube.com/watch?v=EvNWqYnSTHg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bilderbergconferentie
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/716.html
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/716.html
http://www.youtube.com/watch?v=N_QMx8wFELE
http://sp00kje.nl/?p=7204
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bernhard_van_Lippe-Biesterfeld
http://www.ardmediathek.de/ard/servlet/content/3517136?documentId=7495082
http://video.google.com/videoplay?docid=6262083407501596844&hl=sv
http://www.youtube.com/watch?v=A2QiCBgCz6o&feature=player_embedded
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Wide_Fund_for_Nature_(WWF)&action=edit&redlink=1
http://www.youtube.com/watch?v=_GYx3y34ELY
http://www.youtube.com/watch?v=AZU0c8DAIU4&feature=PlayList&p=41159F902B976562&playnext_from=PL&playnext=1&index=23
http://www.youtube.com/watch?v=rd8wwMFmCeE
http://www.youtube.com/watch?v=W_EbYg7FhxY
http://www.studybuddy.nl/wereld/azie/indonesie#1962
http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_F._Kennedy
http://geschiedenis.vpro.nl/themasites/images/index.jsp?number=5655964
http://geschiedenis.vpro.nl/themasites/images/index.jsp?number=5655968
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bali_(eiland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bangka
http://nl.wikipedia.org/wiki/Billiton
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Guinea
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De Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton (GMB) trad in liquidatie waardoor Billiton en 
de koningklijke familie een failitiement tegemoed ging. In 1962 verlieten de laatste Nederlandse 
militairen Indonesië. Ook dit werd Kennedy niet in dank afgenomen, hij keerde zich tegen de duistere 
plannen van de NWO, (video) een jaar later werdt J.F.K vermoord door insiders (Video/2/3/4/5). 
Verschillende Bilderbergers blijken betrokken te zijn bij  de J.F.K moord (Video). Vanaf dat moment 
onderging de Kennedy familie de ene tragedie na de andere! (Video/2/3/4/5).  De moord op Pim 
Fortuyn hangt hier rechtstreeks mee samen, op 02/05/02 werd Pim Fortuyn per brief door Ad van 
rooij over het hierdoor ontstaan ECO-terrorisme op de hoogte gebracht, de opvolgende 2kg aan 
bewijzen werden onderschept waarop 4 dagen later op 06/05/02 Pim Fortuyn vermoord werdt op de 
zelfde wijze als J.F. Kennedy (Video 2 3 4 5)  
  

 
Op 21 april 1962 heeft het kanbinet De Quay  ((KVP, CHU, ARP 
(thans: CDA) en VVD)) op positief advies van de Raad van State 
met als Voorzitter Koningin Juliana en als Vice-Presdent Louis 
Joseph Maria Beel (KVP) de Bestrijdingsmiddelenwet van kracht 
verklaard, waardoor de Staat der Nederlanden maar liefst meer 
dan 49 jaar lang in zeer ernstige mate in strijd met de 
artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet handeld 1), 2), 3) 
 
 

 
 „s-Werelds grootste terroristische organisatie is de Nederlandse Raad van State waarvoor 
onmiskenbaar de opvolgende Vice-Presidenten van de Raad van State   

- 1959 - 1972, Louis Joseph Maria Beel (KVP) 
- 1973 – 1980, Marinus Ruppert (ARP) 
- 1980 – 1997, Willem Scholten (CHU en CDA) 
- 1997 – heden, Herman Diederik Tjeenk Willink (PvdA)  

en daarmee ook de politieke partijen CDA en PvdA de hoofdverantwoordelijke personen zijn.  
  
Zij hebben als hoogste adviseur van de 
regering op 21 april 1962 positief advies 
uitgebracht aan de kroon (Ministerraad en HM 
Koningin als staatshoofd) op de 
Bestrijdingsmiddelenwet die geen rekening 
houdt met:  
- de nadelige gevolgen van deze 
bestrijdingmiddelen gedurende de 
gebruiksfase en in de afvalfase; 
- en waarbij de niet werkzame chemische 
stoffen, zijnde onbekende andere zeer 
giftige, giftige, bijtende of schadelijke 
stof(fen) niet op het etiket behoeven 
worden vermeld: 

  
Met deze voorkennis is ook in 1962 de CODEX ALIMENTARIUS (video) in het leven geroepen als 
handelscommissie door de United Nations (UN) om de internationale handel in voedsel te controleren. 
De World Trade Organisation (WTO) ondersteunt codex in handelsconflicten met gigantische 
economische sancties voor landen die de “regels” van codex niet volgen. Hoe ongelofelijk dit ook 
klinkt, de codex richtlijn voor vitamines en mineralen is dat ze slechts in uiterst minimale hoeveelheden 
in voedsel mogen voorkomen en als supplement GIFTIG zijn. Voorts stelt ze dat ELK dier (ook uit de 
biosector) dat als voedsel gebruikt wordt, MOET worden behandeld met antibiotica en exotische 
groeihormonen, elk gewas dat voor voedsel gebruikt wordt, MOET zijn bespoten met pesticiden en al 
het voedsel (ook biologisch) MOET zijn bestraald.(video) en dit tot heden (2011) in stand gehouden.  
  
Dit betekent dat met behulp van deze ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet de 
Multinationale ondernemingen als Billiton, Shell, AKZO, Philips, Unilever, Corus (voorheen: 
Hoogovens), DSM, Dow Chemical, Hoechst, Dupont, Monsanto, elk soort levensgevaarlijk kunnen 
omzetten tot het product bestrijdingsmiddel met toevoeging van de werkzame stof(fen).  

http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWxkZXJiZXJnZ2lqemVsaW5nfGd4OjVlNzFhZjYwODE4OTI0YTQ
http://www.studybuddy.nl/wereld/azie/indonesie#1962
http://www.youtube.com/watch?v=pKIIracnycc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=cSHU4f4AU5I&feature=rec-LGOUT-exp_fresh+div-1r-7-HM
http://www.youtube.com/watch?v=CxCk9ejfJR4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=coTZzzf-Hd8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=eE2UMgDQ1_k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=9w1C0Iwv69Y&feature=related
http://tomflocco.com/fs/FbiMemoPhotoLinkBushJfk.htm
http://www.youtube.com/watch?v=S1pinIxI71I
http://nl.wikipedia.org/wiki/Familie_Kennedy
http://www.youtube.com/watch?v=dSziV-ajYz4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=YsebA0ST51c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=WC61B8066sU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xocqNq-m_aQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=WYz9eeBF8gs&feature=related
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
https://sites.google.com/site/infobackupdocumenten/BriefaanPimFortuyn1AdvanRooij.bmp?attredirects=0
https://sites.google.com/site/infobackupdocumenten/BriefaanPimFortuyn1AdvanRooij.bmp?attredirects=0
https://sites.google.com/site/infobackupdocumenten/BriefaanPimFortuyn2AdvanRooij.jpg?attredirects=0
http://www.youtube.com/watch?v=9cG459lrEVY
http://www.youtube.com/watch?v=ASVSn4Jr7eE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=2DQvjcZUyHc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jeuNNumFwuI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=aPJzJ3CfbHY&feature=related
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-De_Quay
http://nl.wikipedia.org/wiki/Juliana_der_Nederlanden
http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vg09lkxtgnws
http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vg09lkxtgnws
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/nederland-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-6-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-juni-2011-beklag-gerechtshof-den-bosch.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_vicepresidenten_van_de_Raad_van_State_(Nederland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Raad_van_State_(Nederland)
http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vg09lkxtgnws
http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vg09ll6av4zs
http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vg09ll7ugozu
http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vg09lloxcmz0
http://video.google.com/videoplay?docid=940612735261028778
http://www.youtube.com/watch?v=QldD3CEITWo
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In geval van Roundup Evolution is dat 360 g/l glyfosaat, waaruit Monsanto (video) de wereldmacht 
over genetische manipulatie en daarmee over de „met Roundup (onbekende zeer giftige, giftige, 
bijtende of schadelijke stoffen) vergiftigde‟ voeding van de wereldbewoners in handen heeft gekregen.  
  
Onthullende informatie (video) over Nederlandse Koningklijke Bilderberg betrokkenheid, via 
Koninklijke Koninklijke De Staats Mijnen (DSM), waarbij men onder het mum van geoengeneering-
projecten met behulp van chemtrails betrokkene chemische afval wereldwijd kunnen dumpen 
vanwege het positief advies uitgebracht op 21 april 1962 aan de Nederlandse kroon en het opnemen 
van artikel 120 als zelfstandig artikel in de Grondwet betekent,  dat vanuit  Nederland de wereld kan 
vergiftigd worden zonder de rechter daaraan mag toetsen met globale GENOCIDE als gevolg. 
  
  
Lees verder: Artikel 120 betekent, dat vanuit Nederland de wereld kan 
vergiftigd worden zonder de rechter daaraan mag toetsen met globale 
"GENOCIDE" als gevolg 

 

    
 
Van links naar rechts: 

- Burgemeester Peter Maas (CDA); 

- Wethouder, tevens 1
e
 locoburgemeester, Henriëtte van den Berk-van de Laar (CDA); 

- Wethouder, tevens 1
e
 locoburgemeester, René Dekkers (VVD); 

- Wethouder, Jeanne Hendriks-van Kemenade (HvR/PvdA);      
 
Burgemeester Peter Maas (CDA) en wethouders van Sint-Oedenrode staan aan het hoofd van  
‟s-Werelds grootste chemische genocide plegende criminele organisatie de Staat der Nederlanden 
met als staatshoofd Hare Majesteit koningin Beatrix. Door toedoen van deze ‟s-Werelds grootste 
chemische genocide plegende criminele organisatie onder dictatoriale aansturing van burgemeester 
Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode heeft A.M.L van Rooij vanaf 22 april 2010 naar België moeten 
vluchten en daar politiek asiel moeten aanvragen om door toedoen van burgemeester P.M. Maas 
(CDA) niet te worden vermoord onder een door hem gecreëerde dekmantel van burenruzie.  
Hoe extreem groot al maar liefst 24 jaar lang die samenspannende misdaad is vanuit de Staat der 
Nederlanden, het Koninklijke Huis, de Nederlandse rechtbanken, gerechtshoven, Raad van State en 
het Openbaar Ministerie onder dictatoriale leiding van eerst burgemeester Piet Schriek (CDA) en 
daarna burgemeester Peter Maas (CDA) kunt u lezen in het hieronder ingelaste sommatieverzoek  
d.d. 2 juni 2011 tot het nemen van een 4-tal besluiten aan huidig verantwoordelijk minister Melanie 
Schultz van Haegen (VVD) van I&M (Infrastructuur en Milieu), hetgeen integraal onderdeel uitmaakt 
van deze Pleitnotitie.  
 

In ondergenoemde ingelaste e-mail van 2 oktober 2008 (10:32 PM) van Advocaat Eric Kuijpers aan 
Maja Tuk kunt u lezen hoe zij in samenspanning met de gemeente Sint-Oedenrode Ad van Rooij met 
“knevelen” kapot maken:  

 
From: eric.kuijpers@kdk.nl   
To:  dr.mtuk@orange.nl  
Sent: Thursday, October 02, 2008 10:32 PM 
Subject: extra bijlagen 

http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/11228_17.html
http://video.google.com/videoplay?docid=6262083407501596844&hl=sv
http://www.youtube.com/watch?v=61UAY2OOfFs&feature=player_embedded
http://www.dsm.com/en_US/cworld/public/home/pages/home.jsp
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_DSM_NV
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/vliegtuigen-besproeien-burgers
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/vliegtuigen-besproeien-burgers
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wereldwijde-vergiftiging-begonnen-op-21-april-1962-vanuit-bilderberg-nederland
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
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://nl.wikipedia.org/wiki/Melanie_Schultz_van_Haegen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Melanie_Schultz_van_Haegen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie_van_Infrastructuur_en_Milieu
mailto:eric.kuijpers@kdk.nl
mailto:dr.mtuk@orange.nl
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Beluister ook interview Zeevat/Van Rooij op Argusoog Radio 10-07-2008 
http://argusoog.punt.nl/ArgusRadio/  
Bekijk ook conferentie Van Rooij SDNL rubriek TV en Video http://www.sdnl.nl/tv.html 
Ad van Rooij geeft persconferentie over massale corruptie in St-Oedenrode. Hij vreest 
voor zijn leven. Hierin wordt de gemeente Sint-Oedenrode en haar ambtenaren 
belasterd (o.a. "de meest corrupte gemeente ter wereld").  
 

Ik houd mij desgewenst aanbevolen om voor de gemeente op 
te treden. 

   
TEL. 071-5249265 FAX 071-5661986 E-MAIL INFO@KDK.NL INTERNET WWW.KDK.NL 
POSTBUS 628 2300 AP LEIDEN GEBOUW KEY-POINT 2 SCHIPHOLWEG 103 LEIDEN 
___________________________________________________________________________ 
De inhoud van dit e-mailbericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen is 
persoonlijk gericht aan en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Dit e-
mailbericht en/of de eventueel daarbij behorende bijlagen kan krachtens een wettelijk 
beroepsgeheim geprivilegieerde gegevens en/of gegevens met betrekking tot derden 
bevatten. Ieder die kennis neemt van de inhoud van dit e-mailbericht en/of van de 
eventueel daarbij behorende bijlagen en niet (één van de) geadresseerde(n) is, noch 
bevoegd is dit e-mailbericht en/of de eventueel daarbij behorende bijlagen namens 
geadresseerde(n) te ontvangen, wordt verzocht de afzender(s) onmiddellijk op de 
hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit e-mailbericht 
en/of van de daarbij behorende bijlagen door anderen dan de geadresseerde(n) kan 
onrechtmatig zijn jegens de afzender en/of jegens derden en onder meer tot een 
schadevergoedingsplicht aanleiding geven. De abusievelijke ontvanger(s) van dit e-
mailbericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen wordt verzocht dit e-mailbericht 
en de eventueel daarbij behorende bijlagen direct te vernietigen (wissen). 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://argusoog.punt.nl/ArgusRadio/
http://www.sdnl.nl/tv.html
http://www.kdk.nl/
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21 bijlagen — Alle bijlagen downloaden 
 
Alle afbeeldingen weergeven 
Outlook.bmp 
71 kB   Weergeven   Downloaden    
070629_0.jpg 
100 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
30 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
37 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
39 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
71 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
39 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
125 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
54 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
29 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
31 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
68 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
84 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
57 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
135 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
75 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
83 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
65 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
75 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
65 kB   Weergeven   Downloaden    
080916_0.doc 
32 kB   Weergeven   Downloaden     
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In ondergenoemde e-mail van 19 september 2008 (6.59 PM) van Advocaat Eric Kuijpers aan Bureau 
Praedium B.V. kunt u lezen hoe zij in samenspanning met Bureau Praedium B.V. Ad van Rooij met 
“knevelen” kapot maken:  
 

From: eric.kuijpers@kdk.nl   
To: info@bureaupraedium.nl   
Sent: Friday, September 19, 2008 6:59 PM 
Subject: A.M.L. van Rooij 

 
 

Geachte dames en heren, 
  

Via derden vernamen wij dat Bureau Praedium B.V. destijds een kort geding zou 
aanspannen tegen ing. A.M.L. van Rooij en Ecologisch Kennis Centrum B.V.  

  
We verzamelen bewijsmateriaal over de achtergronden van internetbandiet Van Rooij in 
verband met een aan te spannen kort geding wegens een laster- en terreurcampagne 
door Van Rooij c.s.  

  
Het wordt zeer op prijs gesteld indien u het procesdossier (sommaties, dagvaarding, 
produkties, pleitnota's, vonnis, deurwaardersexploten) zou willen toezenden. 
Uw kopieerkosten worden vergoed. 

  
Met vriendelijke groet, 

  
mr. H.F.C. Kuijpers 
advocaat 

 

 
 

  

TEL. 071-5249265 FAX 071-5661986 E-MAIL INFO@KDK.NL INTERNET WWW.KDK.NL 
POSTBUS 628 2300 AP LEIDEN GEBOUW KEY-POINT 2 SCHIPHOLWEG 103 LEIDEN 
 

 
De inhoud van dit e-mailbericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen is 
persoonlijk gericht aan en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Dit e-
mailbericht en/of de eventueel daarbij behorende bijlagen kan krachtens een wettelijk 
beroepsgeheim geprivilegieerde gegevens en/of gegevens met betrekking tot derden 
bevatten. Ieder die kennis neemt van de inhoud van dit e-mailbericht en/of van de 
eventueel daarbij behorende bijlagen en niet (één van de) geadresseerde(n) is, noch 
bevoegd is dit e-mailbericht en/of de eventueel daarbij behorende bijlagen namens 
geadresseerde(n) te ontvangen, wordt verzocht de afzender(s) onmiddellijk op de 
hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit e-mailbericht 
en/of van de daarbij behorende bijlagen door anderen dan de geadresseerde(n) kan 
onrechtmatig zijn jegens de afzender en/of jegens derden en onder meer tot een 
schadevergoedingsplicht aanleiding geven. De abusievelijke ontvanger(s) van dit e-
mailbericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen wordt verzocht dit e-mailbericht 
en de eventueel daarbij behorende bijlagen direct te vernietigen (wissen). 

 

mailto:eric.kuijpers@kdk.nl
mailto:info@bureaupraedium.nl
http://www.kdk.nl/
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Het is hierbij goed te weten dat Bureau Praedium B.V. alle benodigde aanvragen voor Camping en 
Pensionstal „Dommeldal‟ heeft gedaan bij de gemeente Sint-Oedenrode waarvoor vanuit Camping en 
Pensionstal „Dommeldal‟ vele duizenden euro‟s aan Bureau Premium B.V. zijn betaald.  
 
Kort na deze e-mail kreeg Bureau Praedium B.V. heel veel werk van de gemeente Sint-Oedenrode om 
onder andere op een meest corrupte wijze in Nijnsel in samenspanning met burgemeester P.M. Maas 
(CDA) en wethouders van Sint-Oedenrode in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied 1997 een 
landschapscamping gerealiseerd te krijgen. Dit is misdaad te top, waarvan ook de rechtbank  
‟s-Hertogenbosch (rechter mr. B.C.W. Geurtsen van Eeden, voormalig CDA raadslid van Houten)  
onderdeel uitmaakt. Voor bewijs lees het volgende artikel over deze Eric Kuijpers in het Echte Nieuws 
van 29 juni 2008 (http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29.php)    
 
 

 

Worden klokkenluiders op 
sdnl.nl weggezet als terroristen?  
 
Door Nel de Best en Henk Niggebrugge 
 
DEN BOSCH - Rob Brockhus van de Sociale Databank en advocaten 
mrs. Kuijpers en Harff hebben vrijdag 27 juni j.l. beiden hun pleidooi 
gehouden in de rechtbank van Den Bosch. Het ging in hoofdzaak om 
het niet vooraf vragen van weerwoord bij de publicatie van een video. 
Maar wat doen al die andere stukken dan in die enorme map? (Zie 
"rechtbank verslag" op leugens.nl)  
 
 
Er was veel publiek in de rechtszaal aanwezig, w.o.: Peter Olsthoorn van 
leugens.nl, Gertjan van Beijnum van Kleintje Muurkrant , Gerard 
Kucharek, en klokkenluider Van Rooij. 
 
STUKKEN NIETS MET ZAAK TE MAKEN 
Voorzitter was rechter mr. B.C.W. Geurtsen van Eeden. Na de zitting heeft 
Ad van Rooij samen met Rob Brockhus alle openbare stukken ingezien. 
Toen bleek, dat er stukken aan het dossier zijn toegevoegd, die helemaal 
niets met deze hele zaak te maken hebben. Dhr. Kuijpers heeft velen 
betrokken in zijn zaak zonder deze mensen vooraf daarvoor toestemming te 
vragen, zoals dhr. Beukenveld, Karel de Werd, Arnold van der Voort, 
Pamela Hemelrijk, Harry Teernstra, Ad van Rooij, e.a.  
 
Van Rooij zegt dat hem al eerder is overkomen dat stukken van hem 
zomaar waren toegevoegd aan een zaak van een ander waarin hij geen 
partij was. Volgens Van Rooij betrof het toen een, door rechter mr. B.C.W. 
Geurtsen van Eeden valselijk opgemaakt dossier. Van Rooij stelt: "Wat 
deze mr. B.C.W. Geurtsen van Eeden toen heeft gedaan, met een vonnis 
als kort geding, waarin ik ben ingemengd zonder daarin partij te zijn 
geweest als basis, gaat ze dit met die voorkennis weer doen met een vonnis 
in kort geding tegen de SDN waarin niet alleen ik maar vele anderen zijn 
ingemengd zonder dat ze daarin partij zijn geweest. Dit met de wetenschap 
dat die anderen betreffend vonnis in kort geding daarop nooit kunnen laten 
herzien op nieuwe feiten (nieuwe stukken) die niet zijn ingebracht. Enkel 
omdat ze geen partij zijn geweest en omdat dat vonnis dan gebruikt kan 
worden als basis om al die anderen te bestempelen als een criminele 
organisatie, zoals Al-Qaida, waarna justitie bij ons allen tegelijk kan 
binnenvallen.  
 
CRIMININELE/TERRORISTISCHE ORGANISATIE 
Herziening van dat vonnis in kort geding door al die anderen kan niet 

 

 
Worden klokkenluiders 
op de Sociale Databank 
Nederland (SDNL) 
weggezet als terroristen? 

 
 

 
Rob Brockhus van de 
Sociale Databank 
Nederland betreedt de 
rechtbank van Den 
Bosch. 
 
 

 
Zie hier een .wmv 
videoverslag (bron: 
sdnl.nl).  
 
 

http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29.php
http://www.sdnl.nl/
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29-klacht-kuijpers.jpg
http://www.leugens.nl/2008/06/29/kort-geding-kuijpersharff-versus-sociale-databank
http://www.leugens.nl/
http://www.stelling.nl/kleintje
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.sdnl.nl/klokkenluiders.htm
http://www.sdnl.nl/
http://www.mstsnl.net/video/kortgeding-sdn-kuijpers-27-6-08.wmv
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worden gedaan omdat die geen partij zijn, waarmee wij op grond van dat 
onherroepelijke vonnis in kort geding een criminele organisatie blijven en wij 
allen kunnen worden opgepakt. De advocaten Kuijpers en Harff wisten dit al 
vooraf en hebben hun pleitnotitie daarop al geschikt gemaakt, luister maar 
naar de video."  
 
Tevens is er door mr. H.F.C. Kuijpers produktiestuk 7 (pdf) ingebracht, 
waarin staat dat Kucharek gedreigd zou hebben Al-Qaida op mensen af te 
sturen. 
 
Volgens Van Rooij is dat bij vonnis in kort geding onherroepelijk en schorst 
een hoger beroep daar niet op. Dat zou volgens Van Rooij betekenen dat 
justitie al deze, in de stukken ingebrachte personen kan oppakken en als 
terroristische organisatie achter de tralies kan zetten. Daarom is het volgens 
Van Rooij belangrijk om er met man en macht voor te zorgen dat dit kort 
geding vonnis er niet komt:  
 
ONTVANGEN STUKKEN 

 
Dit schrijft dhr. van Rooij per email aan dhr. Kuijpers, waarvan wij een cc 
hebben ontvangen: 
 
Aan: Mr. H.F.C. Kuijpers 
K.D.K. Advocaten 
Website: www.kdk.nl 
 
Geachte heer Kuijpers, 
 
Bijgevoegd vind u ons sommatieverzoek d.d. 27 juni 2008 (zie bijlage) De 
inhoud behoeft geen toelichting; 
In afwachting van uw beslissing daarop, binnen 48 uur na heden, verblijven 
wij; 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze, 
Ing. A.M.L. (Ad) van Rooij (directeur)  
 
Zie hier het sommatieverzoek (pdf) 
Zie hier de bijlage (pdf) 

 

 

Dit schrijft dhr. Beukeveld per email aan dhr. Kuijpers, waarvan wij een cc 
hebben ontvangen: 
 
Geachte heer Kuijpers, 
 
In de bijgevoegde brief treft u mijn eis aan de drie bijlagen die van mij zijn 
en die u ongevraagd en ongewild aan het dossier heeft toegevoegd, dat u 
tegen de Sociale Databank Nederland heeft opgesteld, te willen 
verwijderen. 
De inhoud van deze brief spreekt verder voor zich. 
De betreffende bijlagen heb ik bijgevoegd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Dr G.J.J. Beukeveld 
 
Zie hier de bijgevoegde brief (word) 
Zie hier bijlage 1 (pdf) 
Zie hier bijlage 2 (pdf) 
Zie hier bijlage 3 (pdf) 

 

De 12 centimeter dikke 
aanklacht.  
 
 

 
Thuis bij dhr. van Rooij 
zijn alle stukken 
onderzocht. 

http://www.sdnl.nl/integriteit-rechtspraak.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29-produktiestuk7.pdf
http://www.kdk.nl/
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29-KDK-Advocaten-27-06-2008.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29-van-rooij-2006.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29-beukenveld.doc
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29-Beukeveld-27-06-2008a.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29-Beukeveld-27-06-2008b.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29-Beukeveld-27-06-2008c.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
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Dit schrijft dhr. Kucharek als laatste stuk in zijn brief aan dhr. Kuijpers, 
waarvan wij een cc hebben ontvangen: 
 
...Zoals u weet ben ik bij het uitblijven van het verwijderen van mijn brieven 
uit het dossier met nummer 08-239 van de rechtbank ’s-Hertogenbosch 
door u doelbewust en met kwade opzet door uw onrechtmatig handelen 
onbewust en onwetend in deze zaak beland met de bedoeling later juridisch 
jegens mij te kunnen optreden. Zie als voorbeeld ing. A.M.L van Rooij die u 
ook ongewild en ongevraagd in deze zaak heeft betrokken. Door dit 
onrechtmatig handelen heeft ondergetekende grote schade opgelopen, die 
wij bij u gaan verhalen, mocht u niet aan deze sommatie gehoor geven. 
Daarnaast doe ik hiervan aangifte bij de voorzitter van het college van 
procureurs-generaal en meld ondergetekende uw handelswijzen bij 
internationale instellingen. 
 
Met groet,  
G.H.Kucharek 
Strategos BV 
 
Zie hier de gehele brief aan dhr. Kuijpers (word) 
Zie hier de brief aan rechter mw. Geurtsen (word) 

 
Zie ook: 
Advocaten willen 50.299,95 euro van klokkenluider-site sdnl.nl 

 
Zie ook op leugens.nl : 
Uitvergrote ruzie? 
Kort geding Kuijpers/Harff versus Sociale Databank 
Mr Kuijpers: "Geen commentaar" 
Sociale Databank Nederland gedaagd 

 
WAAROM LEEST U HIER NIETS OVER IN DE REGULIERE MEDIA? 
Omdat deze media niet (meer) onafhankelijk zijn en structueel onderwerpen negeren die de integriteit en 
imago van multinationals, overheid en koningshuis zouden kunnen schaden en een positieve verandering in 
gang zouden kunnen zetten. Zie het verschil tussen de oude (reguliere) media en de nieuwe media via: 
www.oudemedia-nieuwemedia.nl  

 

 

 

 
 

Voor deze vorm van knevelen en zelfs terroristisch handelen staat 
levenslange gevangenisstraf, voor bewijs lees hieronder:   

De strafbare voorbereiding in het Nederlandse strafrecht is gecodificeerd in artikel 46 Wetboek van 
Strafrecht.

[1]
 

 

De strafbare voorbereiding in het Nederlandse strafrecht is gecodificeerd in artikel 46 Wetboek van 
Strafrecht.

[1]
 

http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29-Kucharek-2-29-06-2008.doc
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29-Kucharek-1-29-06-2008.doc
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-25.php
http://www.leugens.nl/2008/06/29/uitvergrote-ruzie/
http://www.leugens.nl/2008/06/29/kort-geding-kuijpersharff-versus-sociale-databank
http://www.leugens.nl/2008/06/27/mr-kuijpers-geen-commentaar
http://www.leugens.nl/2008/06/25/sociale-databank-nederland-gedaagd
http://www.oudemedia-nieuwemedia.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Strafrecht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetboek_van_Strafrecht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetboek_van_Strafrecht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Voorbereiding#cite_note-0#cite_note-0
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Strafrecht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetboek_van_Strafrecht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetboek_van_Strafrecht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Voorbereiding#cite_note-0#cite_note-0
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 1. Voorbereiding van een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een 
gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld is strafbaar, wanneer de dader 
opzettelijk voorwerpen, stoffen, informatiedragers, ruimten of vervoermiddelen 
bestemd tot het begaan van dat misdrijf verwerft, vervaardigt, invoert, doorvoert, 
uitvoert of voorhanden heeft. 

2. Het maximum van de hoofdstraffen op het misdrijf gesteld wordt bij 
voorbereiding met de helft verminderd. 

3. Geldt het een misdrijf waarop levenslange gevangenisstraf is gesteld, dan wordt 
gevangenisstraf opgelegd van ten hoogste vijftien jaren. 

4. De bijkomende straffen zijn voor voorbereiding dezelfde als voor het voltooide 
misdrijf. 

5. Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten. 

 

Deze bepaling is in de wet opgenomen nadat er veel kritiek was op het Grenswisselkantoor-arrest van 
de Hoge Raad in 1987. Ten tijde van dit arrest was het voorbereiden van een misdrijf niet strafbaar. In 
het GWK-arrest konden de twee daders niet vervolgd worden voor poging tot een gewapende 
bankoverval (afpersing, artikel 317 Sr), omdat het voornemen van de daders zich niet door een begin 
van uitvoering had geopenbaard. De twee mannen zaten in een gestolen auto met valse 
nummerborden te wachten op de komst van de eerste bankemployee. In de auto bevond zich een 
geladen dubbelloops jachtgeweer en een imitatie handvuurwapen, alsook handboeien, touw en tape 
om de bankemployee te knevelen. Ze droegen dubbele kleding en hadden pruiken bij zich. Al deze 
voorbereidingen waren voor de Hoge Raad onvoldoende om te concluderen tot een begin van 
uitvoering. De verdachten zaten nog in de auto te wachten op een geschikt moment toen de 
gewaarschuwde politie arriveerde. 

Mede door dit voorval heeft de wetgever conform art. 81 e.v. Grondwet het leerstuk van de strafbare 
voorbereiding in de Wetboek van Strafrecht gecodificeerd. 

De voorwaarden voor een strafbare voorbereiding zijn: 

1. voorbereiding van een misdrijf 
2. opzet (mogelijk in ieder voor: oogmerk, noodzakelijkheidsbewustzijn, voorwaardelijk opzet) 
3. voorbereidingshandelingen (verwerven, vervaardigen, invoeren, doorvoeren, uitvoeren of 

voorhanden hebben) 
4. voorbereidingsmiddelen (voorwerpen, stoffen, informatiedragers, ruimten of vervoermiddelen) 
5. bestemd tot het begaan van dat misdrijf (als onder voorwaarde 1) 

(Het vereiste van "kennelijke" bestemdheid is sinds 1 februari 2007 vervallen). 

In de zaak van Samir A is gebleken dat ook voorbereidingshandelingen die niet geschikt waren om 
een aanslag daadwerkelijk te kunnen plegen, toch tot vervolging kunnen leiden. Dit omdat in 
tegenstelling tot de strafbare poging, de voorbereidingsdaad niet slechts in objectieve zin moet 
worden bekeken. De intentie van de dader is hierin van doorslaggevende betekenis. 

Net als bij de strafbare poging heeft de verdachte de mogelijkheid om vrijwillig terug te treden (art. 46b 
Wetboek van Strafrecht) Het moet echter gaan om een spontane terugtred. Externe omstandigheden 
die ervoor zorgen dat de dader zijn voorbereidingshandelingen afbreekt valt niet onder de vrijwillige 
terugtred. 

Met wat voor zware criminelen, de gemeente Sint-Oedenrode en de rechtbank ‟s-Hertogenbosch 
(rechter mr. B.C.W. Geurtsen van Eeden, voormalig CDA raadslid van Houten)  tegen Ad en Annelies 
van Rooij samenspannen maakt het volgende artikel over advocaat Eric Kuijpers in TROS opgelicht 
van 19 april 2011 glashelder.  

Advocaat Eric Kuijpers geschorst door onderzoek TROS opgelicht 
Redactie | apr 19, 2011 | 2 comments  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Levenslang
http://nl.wikipedia.org/wiki/Misdrijf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grenswisselkantoor-arrest
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoge_Raad_der_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arrest
http://nl.wikipedia.org/wiki/Poging
http://nl.wikipedia.org/wiki/Handvuurwapen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Handboeien
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pruik
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetgever_(staatsrecht)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grondwet_(Nederland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Samir_A
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijwillige_terugtred
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijwillige_terugtred
http://www.camilleri.nl/2011/04/advocaat-eric-kuijpers-geschorst-door-onderzoek-tros-opgelicht/
http://www.camilleri.nl/author/admin/
http://www.camilleri.nl/2011/04/advocaat-eric-kuijpers-geschorst-door-onderzoek-tros-opgelicht/#comments
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VIDEO – Mr. H.F.C. Kuijpers, advocaat bij KDK Advocatuur te Leiden, is op 4 april 2011 geschorst 
omdat hij onder meer wordt verdacht van oplichting en belangenverstrengeling. De politie doet op last 
van justitie een strafrechtelijk onderzoek naar Eric Kuijpers. De aanleiding is een onderzoek van 
TROS Opgelicht, zegt een woordvoerder van de Orde van Advocaten. Eerder was dezelfde advocaat 
in de media in het nieuws als “Rambo-advocaat” vanwege een dubieus visitekaartje, waarop de man 
volhangen met wapens (PDF) zichzelf aanprijsde met het credo: “Eerst schieten, dan praten” 

De Telegraaf schrijft op haar voorpagina van vandaag dat de advocaat, Eric Kuijpers, met een 
verborgen camera werd betrapt. Eric Kuijpers deed zich met pruik, plakbaard en donkere bril voor als 
Karel van der Linden (zie foto hierboven). In die vermomming probeerde hij mensen te ronselen om 
hun bankrekening „uit te lenen‟ voor arme mensen zonder bankrekening. Onder de naam SOS 
Armoedebestrijding riep Kuijpers mensen op voor honderd euro per maand hun bankrekening ter 
beschikking te stellen. De rekening zou dan worden gebruikt voor mensen die door faillissement, 
echtscheiding of beslag geen rekening op hun naam hebben en dus geen salaris gestort krijgen. 
(Flyer) 

In 1998 werd door verzekeraar Nationale Nederlanden de advocaat ook al aangesproken op zijn 
oplichtingpraktijken (PDF). In de loop van de jaren deden een aantal mensen aangifte tegen Eric 
Kuipers wegens een scala aan strafbare feiten. Zo staat in procesverbaal 2001-009L47 -2 (PDF) van 
2001 te lezen: “Ik doe hierbij aangifte van belediging cq discriminatie tegen Hendricus Frederik 
Cornelis Kuijpers, geboren op 26 mei 1965 te Rotterdam, wonende Schultz van Hagenstraat 31l, 3062 
XJ te Rotterdam, beroep Advocaat” Partijen die de praktijken van Eric Kuijpers aan de kaak probeerde 
te stellen, werden inclusief hun hele familie en aanhang genadeloos aan de schandpaal genageld op 
diversen haatsites, waarbij de advocaat zijn privileges als advocaat misbruikte door bij registers 
informatie van deze mensen op te vragen. 

De advocaat heeft zich – net als partner in crime mr. D.A. Harff per 1 februari 2010 – inmiddels laten 
uitschrijven uit het advocatenregister. Daarmee voorkomt hij niet dat er verdere stappen tegen hem 
worden ondernomen. “We hadden al meerdere klachten over hem binnengehad toen TROS Opgelicht 
de beelden aan de Haagse deken liet zien“, zegt de woordvoerder van de Orde van Advocaten. De 
klachten worden nog door de tuchtrechter behandeld. Die kan besluiten de zaak door te sturen naar 
de strafrechter. 

http://www.camilleri.nl/crime/Mr_H_F_C_Kuijpers/6564/1
http://www.camilleri.nl/crime/wapens/6564/2
http://www.camilleri.nl/crime/haar_voorpagina/6564/3
http://www.camilleri.nl/crime/Flyer/6564/4
http://www.camilleri.nl/crime/oplichtingpraktijken/6564/5
http://www.camilleri.nl/crime/2001_009L47_2/6564/6
http://www.camilleri.nl/crime/mr_D_A_Harff/6564/7
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Het openbaar ministerie in Den Haag bevestigd dat er los van de deken tegen Eric Kuijpers een 
strafrechtelijk onderzoek loopt aan de hand van een hele verzameling aangiften door de jaren heen in 
combinatie met de beelden van TROS Opgelicht. Eric Kuijpers is inmiddels door de politie verhoord en 
na een paar dagen voorarrest heengezonden, onder voorwaarden dat hij zich beschikbaar houdt. Zijn 
paspoort heeft hij moeten inleveren. Eric Kuijpers kan hoogstwaarschijnlijk nooit meer aan de slag als 
advocaat. 

HIER het advocatenduo Douglas Harff en Eric Kuijpers in actie in een rechtbank, waaraan groteske 
verwijten en insinuaties niet worden geschuwd. 

De reportage van TROS Opgelicht welke vanavond uitgezonden (vanaf 00:11:30 minuten): 

http://www.camilleri.nl/2011/04/advocaat-eric-kuijpers-geschorst-door-onderzoek-tros-opgelicht/  
 

 
    Kees Boon VHN                      Erik van Aarle           Houtimpregneerketel Sint-Oedenrode   
 

Vereniging van Houtimpregneerinrichtingen in Nederland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.camilleri.nl/crime/HIER/6564/8
http://www.camilleri.nl/2011/04/advocaat-eric-kuijpers-geschorst-door-onderzoek-tros-opgelicht/
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.vhn.org/
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ARBEIDSRECHTBANK GENT  
 

            ZEVENDE KAMER 
 

De zetel is als volgt samengesteld: 
 

Voorzitter van de kamer.  
Mevrouw A. LANGERAERT, rechter in de arbeidsrechtbank 

 
Rechters in sociale zaken.  
De heer M. QUINTYN, benoemd als werkgever 
De heer G. AUMAN, benoemd als werknemer-arbeider,  

 
Openbaar Ministerie. 
De heer D. MEIRSSCHAUT, arbeidsauditeur,  
 
Griffier.  
Mevrouw A. DE CANK, griffier,   

 

 
CONCLUSIES  VOOR DE 7° KAMER VAN DE ARBEIDSRECHTBANK TE GENT 

Zitting: 2 september 2011 
A.R.  10/1278/A 

 

 
  
VOOR:  de heer VERBEEK Erik, wonende te Croatië, Seovaki Put 43, 34550 Pakrac; 
 
              Hebbende als deskundige ing. A.M.L. van Rooij, directeur, Ecologisch Kennis 
              Centrum B.V., ‟t Achterom 9a, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Ned),    
              

 EISER OP HOOFDEIS 
 VERWEERDER OP TEGENEIS 

 
 
TEGEN:  het NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN, 
               met zetel te 1000 BRUSSEL, St. Jansstraat 32-38 
 
    VERWEERSTER OP HOOFDEIS 
             EISERES OP TEGENEIS 
 
Gelet op de in het dossier liggende stukken van de verwerende partij en het opzettelijk achterhouden 
van essentiële informatie door verweerder in strijd met de wet en het recht het volgende:   
 

*     *     * 
 
Geacht College, 
 
Mede namens de heer VERBEEK Erik, wonende te Croatië, Seovaki Put 43, 34550 Pakrac, laten wij 
in opgemelde zaak op 2 september 2011 onze conclusies toekomen.  
 
Voor de inhoud van deze conclusies verwijzen wij u naar onze op 29 juli 2011 ingeleverde conclusies 
(zie ordner C1, achter tab 1). Deze op 29 juli 2011 ingeleverde conclusies bevatten de volgende 
stukken:  
 
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.)     

http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
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- (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.) 

- (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.) 
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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.)  

- (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.)  
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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 
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.) 

 
Wij verzoeken u nogmaals kennis te nemen van de inhoud van deze op 29 jul 2011 ingeleverde 
conclusies, die hier herhaald en ingelast te beschouwen en volledig mee te nemen in uw beslissing.  
 
Met die inhoud is feitelijk komen vast te staan dat het Nationaal Verbond van Socialistische 
Mutaliteiten (NVSM) opzettelijk essentiële stukken voor de arbeidsrechtbank heeft achtergehouden 
met het vooropgezette doel uw rechtbank op dat valselijk aangeleverd dossier een voor Erik Verbeek 
nadelige beslissing te laten nemen om vervolgens die beslissing van uw arbeidsrechtbank te 
gebruiken om bij Erik Verbeek:  

- op onrechtmatige wijze een bedrag van € 36.485,04 te stelen; 
- op onrechtmatige wijze de invaliditeitsuitkering vanaf 1 maart 2010 te stelen; 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Socialistische_Mutualiteiten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Socialistische_Mutualiteiten
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-19-maart-2010-van-voorzorg-aan-erik-verbeek.pdf
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Om dat gerealiseerd te krijgen mocht ook Erik Verbeek die stukken niet hebben. Om die reden hebben 
wij bij brief d.d. 17 februari 2011 (kenmerk: EV/170211/VM) mede namens Erik Verbeek aan het 
NVSM, namens deze aan Federaal Secretaris Tony Coonen een gemotiveerd verzoek gedaan om 
informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Betreffend verzoekschrift d.d. 17 februari 
2011, met bijbehorende ontvangstbevestiging van inlevering, vindt u bijgevoegd (zie ordner A, achter 
tab 1). Wij  verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan u gericht. Ondanks het feit dat het NVSM wettelijk verplicht was om 
daarop binnen een maand een voor beroep vatbaar besluit te nemen heeft het NVSM dat door 
toedoen van Tony Coonen nagelaten.  
 
Tegen bovengenoemde weigering om een besluit te nemen (fictief besluit) hebben wij mede namens 
Erik Verbeek bij het NVSM, namens deze aan Federaal Secretaris Tony Coonen, bij brief d.d. 19 
maart 2011 (kenmerk: EV/190311/VM/BZ)  een bezwaarschrift ingediend met het volgende 
sommatieverzoek:  
 

Sommatieverzoek tot het nemen van een besluit om het bij Erik Verbeek onrechtmatig 
ingehouden achterstallige invaliditeitsuitkering vanaf 1 maart 2010 tot op heden met 
daar bovenop de wettelijke rente vóór uiterlijk 30 maart 2011 te heben overgemaakt op 
de bankrekening van Erik Verbeek,     

   
Betreffend bezwaarschrift d.d. 19 maart 2011 met bijbehorend sommatieverzoek tot het nemen van 
een besluit, met bijbehorende ontvangstbevestiging van inlevering, vindt u bijgevoegd. (zie ordner A, 
achter tab 2). Wij  verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en 
ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht. Ondanks het feit dat het NVSM wettelijk verplicht was 
om daarop binnen een maand een voor beroep vatbaar besluit te nemen heeft het NVSM dat door 
toedoen van Tony Coonen nagelaten. Dit is zeer ernstig te noemen gezien de hierna komende feiten.  
 
Gezien bovengenoemde feiten hebben wij daarvan bij brief d.d. 17 februari 2011 (kenmerk: 
EV/170211/SA) strafaangifte gedaan bij federaal procureur Johan Delmulle van het federaal parket, 
Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (zie ordner A, achter tab 3). Bij brief d.d. 12 mei 2011 bericht 
adjunct federaal procureur Philippe Meire ons dat deze strafaangifte bij het federaal parket in 
behandeling is genomen onder notitienummer FA3/6/11 (zie ordner A, achter tab 4). Wij  verzoeken 
u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens 
aan u gericht.   
 
Bij brief d.d. 26 mei 2011 hebben wij mede namens Erik Verbeek aanvullende strafaangifte gedaan op 
de strafaangifte d.d. 17 februari 2011 met notitienummer FA3/6/11 (zie ordner A, achter tab 5). Bij 
brief d.d. 26 mei 2011 heeft secretaris Gert Van Wanzeele in opdracht van federaal procureur Johan 
Delmulle de ontvangst van deze aanvullende strafaangifte schriftelijk bevestigd en aan het dossier 
toegevoegd (zie ordner A, achter tab 6). Wij  verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die 
inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht. 
 
Gezien bovengenoemde feiten en de bij de ARBEIDSRECHTBANK GENT ingebrachte stukken kan 
niet anders worden geoordeeld dan dat het NVSM, RIZIV en DE VOORZORG te Hasselt erop uit zijn 
om op basis van een incompleet dossier een onherroepelijk vonnis van de ARBEIDSRECHTBANK 
GENT gerealiseerd te krijgen om daarmee bij Erik Verbeek op onrechtmatige wijze grote materiële en  
immateriële schade en zelfs een niet meer te herstellen gezondheidsschade te veroorzaken. Een 
dergelijk handelen in onderlinge afstemming is zeer ernstig te noemen. Dit des te meer dit alles door 
de belastingbetalende Belgen moet worden betaalt in een toch al economisch moeilijke tijd.  
 
Om redenen zoals hierboven beschreven heeft Erik Verbeek contact gezocht bij Pier Byloos van de 
vakbond ABVV en ACV. Daarop heeft een gesprek plaatsgevonden met Guy Moens, voormalig 
voorzitter van De Voorzorg en voormalig senator, in het bijzijn van Pier Byloos, Erik Verbeek en Ad 
van Rooij. Dat heeft vervolgens weer tot gevolg gehad dat wij op 4 juli 2011 bij De Voorzorg het hierop 
betrekking hebbende dossier hebben kunnen inzien bij hoofdjurist Arlette Geuens in het bijzijn van 
Pier Byloos, Erik Verbeek, Gerard Kucharek en Ad van Rooij. Van dat dossier is een kopie 
meegegeven. In dat dossier zitten veel voor Erik Verbeek achtergehouden essentiële stukken, 
waaronder:  

http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-februari-2011-wob-verzoek-aan-coonen.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=Lud8l_ZbpAI
http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1224876/2011/02/19/Tussenstand-Hoe-Lieten-zich-bijna-deletete.dhtml
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
https://sites.google.com/site/strafaangiftes/19-03-11-bezwaarschrift-federaal-secretaris-nationaal-verbond-van-socialistische-mutaliteiten-tony-coonen-tegen-weigering-om-een-besluit-te-nemen
https://sites.google.com/site/strafaangiftes/19-03-11-bezwaarschrift-federaal-secretaris-nationaal-verbond-van-socialistische-mutaliteiten-tony-coonen-tegen-weigering-om-een-besluit-te-nemen
https://sites.google.com/site/strafaangiftes/19-03-11-bezwaarschrift-federaal-secretaris-nationaal-verbond-van-socialistische-mutaliteiten-tony-coonen-tegen-weigering-om-een-besluit-te-nemen
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/ontvangstbevestiging-coonen-21-maart-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-februari-2011-strafaangifte-johan-delmulle-coonen-bral.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/persbericht-strafklacht-johan-delmulle-genocide-1-mei-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/beklag-hof-van-beroep-antwerpen-erik-verbeek-23-mei-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2011-ontvangstbevestiging-federaal-procureur.pdf
http://www.openingsuren.com/detail.php?edit=5029351
http://www.gent.be/eCache/THE/4/216.cmVjPTQ0OTA1.html
http://www.gent.be/eCache/THE/4/216.cmVjPTQ0OTA1.html
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://www.abvv.be/web/guest/home-nl
http://www.acv-online.be/het_acv/Lid_worden/Lidwordenvanhetacv.asp
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guy_Moens
http://www.sgr15.be/onthaalbrochure/organigram.html
http://www.youtube.com/watch?v=xTRw3DvkoKs&feature=related
https://sites.google.com/site/uflaatsteactueelnieuws/home
http://www.sdnl.nl/tros-opgelicht.htm
http://www.youtube.com/watch?v=KuXAFSwMKWo


© 

 

45 

1. De 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 Wauters (zie ordner A, achter tab 7); 

2. Brief d.d. 21 december 2004 van advocaat Thierry Bielen (advocaat van Erik Verbeek) aan de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid t.a.v. contactpersoon Olivier Wauters als antwoord daarop 
(zie ordner A, achter tab 8); 

3. Brief d.d. 19 maart 2010 van De Voorzorg, namens deze federaal secretaris Tony Coonen,  
aan Erik Verbeek (zie ordner A, achter tab 9); 

4. Controlerapport d.d. 15 april 2010 van het RIZIV (ref: 003110CE00049200)aan RIZIV (zie 
ordner A, achter tab 10); 

5. Brief d.d. 16 april 2010 van de juridische dienst van het NVSM aan De Voorzorg Limburg t.a.v. 
Jacgues Leten (zie ordner A, achter tab 11); 

6. Brief d.d. 27 april 2010 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 (zie ordner A, achter tab 12); 

7. Beroepschrift d.d. 12 mei 2010 van Erik Verbeek aan de Arbeidsrechtbank Gent (zie ordner 
A, achter tab 13); 

8. Brief d.d. 25 mei 2010 (kenmerk: 410/10-W) van het Auditoraat bij de Arbeidsrechtank, 
namens deze secretaris Johan Hendriks, aan de voorzitter van het NVSM (zie ordner A, 
achter tab 14); 

9. Brief d.d. 21 juni 2010 van De Voorzorg, namens deze federaal secretaris Tony Coonen, aan 
het Arbeidsauditoraat Opgeëistenlaan 401/D, 9000 Gent (zie ordner A, achter tab 15);      

10. E-mail d.d. 21 juni 2010 van Johnny Schildermans van De Voorzorg aan Dirk Debreuck (zie 
ordner A, achter tab 16); 

11. 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 (zie ordner A, achter tab 17);  

12. E-mail d.d. 15 juli 2010 van Olivier Wauters van RSZ aan Davy Vansimpsen van De Voorzorg 
(zie ordner A, achter tab 18); 

13. 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 (zie ordner A, achter tab 19);   

14. Controlerapport d.d. 27 oktober 2010 (ref: 003110CF00155700) van het RIZIV aan het NVSM 
(zie ordner A, achter tab 20);  

15. Brief d.d. 29 oktober 2010 van de juridische dienst van het NVSM aan De Voorzorg Limburg 
t.a.v. Jacgues Leten (zie ordner A, achter tab 21); 

16. 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 (zie ordner A, achter 
tab 22); 

17. 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 (zie ordner A, achter tab 23);          

Wij  verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan u gericht.  
 
Met die inhoud is ondermeer het volgende feitelijk komen vast te staan:  
 
Ten eerste:   
 
Federaal secretaris Tony Coonen van De Voorzorg en NVSM weigert maar liefst al ruim vijf maanden 
lang een besluit te nemen op ons verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van 
bestuur d.d. 17 februari 2011 (kenmerk: EV/170211/VM);  
 
Ten tweede:   
 
Federaal secretaris Tony Coonen van De Voorzorg en NVSM weigert maar liefst al ruim vier maanden 
lang een besluit te nemen op ons bij brief d.d. 19 maart 2011 (kenmerk: EV/190311/VM/BZ)  
ingediende bezwaarschrift tegen zijn weigering om een besluit te nemen (fictief besluit) op ons 
verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur d.d. 17 februari 2011 
(kenmerk: EV/170211/VM);  
                   
 

http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://www.infobel.com/nl/belgium/bielen/hasselt/011226742/businessdetails.aspx
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-19-maart-2010-van-voorzorg-aan-erik-verbeek.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=Lud8l_ZbpAI
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-19-maart-2010-van-voorzorg-aan-erik-verbeek.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=Lud8l_ZbpAI
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-19-maart-2010-van-voorzorg-aan-erik-verbeek.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-19-maart-2010-van-voorzorg-aan-erik-verbeek.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-25-mei-2010-rechtbank-nvsm.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Luc_Van_den_Bossche
http://www.youtube.com/watch?v=Lud8l_ZbpAI
http://www.youtube.com/watch?v=Lud8l_ZbpAI
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Ten derde:     
 
Federaal secretaris Tony Coonen van De Voorzorg en NVSM weigert al maar liefst ruim vier maanden 
lang een besluit te nemen op ons verzoek om bij Erik Verbeek het onrechtmatig ingehouden 
achterstallige invaliditeitsuitkering vanaf 1 maart 2010 tot op heden met daar bovenop de wettelijke 
rente over te maken op de bankrekening van Erik Verbeek. Hij weigert dit met de volgende voor Erik 
Verbeek achtergehouden voorkennis en wetenschap:  
 
In de 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 
staat letterlijk het volgende: (zie ordner A, achter tab 19): 
 

Verslag 25/08/2004    
Gevraagd wordt: gelieve een beslissing te nemen aangaande de onderwerping van 
VERBEEK Erik aan het stelsel van de sociale verzekering der arbeiders als werknemer 
van BALKAN TRADING NV en MITF BVBA.  
 
Paul Goyens 
Inspecteur 

 
Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat RSZ-inspecteur Paul Goyens in zijn rapport d.d. 25 
augustus 2004 de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft verzocht een beslissing te nemen 
aangaande de onderwerping van VERBEEK Erik aan het stelsel van de sociale verzekering der 
arbeiders als werknemer van BALKAN TRADING NV en MITF BVBA.  
 
Bij 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 Wauters, heeft de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid de volgende beslissing genomen (zie 
ordner A, achter tab 7); 
 
            --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contactpersoon Oliver WAUTERS  
Ons kenmerk: ADIII/K11/1709593-95/OW 
Ondernemingsnummer: 0851.687.120 
 
Aan de heer Erik Verbeek 
Torenplein 1 bus 6 
3500 Hasselt 

 
Geachte mevrouw, geachte heer, 

 
Op basis van de door ons verzamelde elementen en nazicht van uw dossier is de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van oordeel dat u voor uw tewerkstelling bij Balkan 
Trading NV ten onrechte onderworpen werd aan het stelsel der sociale zekerheid voor 
werknemers. Een van de constitutieve elementen van een arbeidsovereenkomst, m.n. 
prestaties, ontbrak immers. 

 
Derhalve zal de rijksdienst overgaan tot ambtshalve schrapping van de voor u door 
BALKAN TRADING NV aangegeven prestaties voor de periode van 22/02/2000 t.e.m. 
03/09/2000.  

 
De destijds ten onrechte ingehouden werknemersbijdragen dient u van BALKAN 
TRADING NV terug te vorderen.  

 
Hoogachtend 
De administrateur-generaal 
In opdracht, 
Dirk Van der Haeghen 
Adjunct-adviseur 
G.Lorez, Adviseur  

http://www.youtube.com/watch?v=Lud8l_ZbpAI
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             --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Contactpersoon Oliver WAUTERS  
Ons kenmerk: ADIII/K11/1709593-95/OW 
Ondernemingsnummer: 0851.687.120 

 
Aan BALKAN TRADING NV 
C/O CURATOR J. MOMBAERS 
O.L.V. Broederstraat 3 
3300 Tienen 

 
Geachte mevrouw, geachte heer, 

 
Op basis van de door ons verzamelde elementen en nazicht van uw dossier is de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van oordeel dat Erik Verbeek voor zijn 
tewerkstelling voor uw bedrijf ten onrechte onderworpen werd aan het stelsel der 
sociale zekerheid voor werknemers. Een van de constitutieve elementen van een 
arbeidsovereenkomst, m.n. prestaties, ontbrak immers. 

 
Derhalve zal de rijksdienst overgaan tot ambtshalve schrapping van de voor betrokkene 
ingediende aangiften voor de periode van 22/02/2000 t.e.m. 03/09/2000.  

 
Hoogachtend 
De administrateur-generaal 
In opdracht, 
Dirk Van der Haeghen 
Adjunct-adviseur 
G.Lorez 
Adviseur  

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

Contactpersoon Oliver WAUTERS  
Ons kenmerk: ADIII/K11/1709593-95/OW 
Ondernemingsnummer: 0851.687.120 
 
RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING 
Tervurenlaan 2 
1150 BRUSSE 

 
Betreft: Schrapping van de aangiften 

               Reden             : Betrokkene leverde geen prestaties bij deze werkgever 
               Werkgever      : BALKAN TRADING NV C/O CUR J. MOMBAERS, O.L.V. 
                                          BROEDERSSTRAAT 3, 3300 TIENEN 
               RSZ-nr.           : 1709593-95  
 

Naam/adres werknemers  Rijksregisternr Geslacht  Kwartaal Bezoldigingen Bezold dgn.          
    

Verbeek Erik                          691128.169-32   M              1/100        2.712,90           29                           
Verbeek Erik                          691128.169-32   M              2/100        6.363,43           65   
Verbeek Erik                          691128.169-32   M              3/100        5.544,26           45   

 
Hoogachtend 
De administrateur-generaal 
In opdracht, 
Dirk Van der Haeghen 
Adjunct-adviseur 
G.Lorez 
Adviseur  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Bij brief d.d. 21 december 2004 heeft advocaat mr. Thierry Bielen (advocatenkantoor Thierry Bielen te 
Hasselt) daarop als raadsman van Erik Verbeek letterlijk als volgt gereageerd:  
 

RSZ 
Algemene Directie van de identificatie en de aangiften 
T.a.v. de Heer Olivier WAUTERS  
Victor Hortaplein 11  

 
1060 BRUSSEL 

 
HASSELT, 21 december 2004 

 
U.ref.: Ons kenmerk: ADIII/K11/1709593-95/OW - ondernemingsnummer: 0851.687.120 
O.ref.: VERBEEK Erik-499 

Waarde Directie 

 
Bij wege van huidig schrijven heb ik de eer U te melden dat ik optreed als raadsman 
van de Heer Erik Verbeek, wonende te 3500 Hasselt, Torenplein 1 bus 6, dewelke mij Uw 
schrijven van 12 oktober laatstleden overhandigt. 

 
Namens cliënt dien ik de inhoud van Uw schrijven te betwisten. 

 
Bijgevolg verzoek ik U mij te willen melden welke de door U verzamelde elementen zijn 
waarop U Uw beslissing steunt. In afwachting hiervan verzoek ik U te willen noteren dat 
mijn cliënt zich verzet tegen de ambtshalve schrapping voor de periode van 22.02.2000 
t.e.m. 03.09.2000.  

 
In afwachting van Uw berichten teken ik,  

 
Met oprechte hoogachting. 

 
Thierry Bielen.    

Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat mr. Thierry Bielen vanaf 21 december 2004 optreedt als 
advocaat voor Erik Verbeek en als raadsman daarop tijdig heeft gereageerd aan het RSZ t.a.v. de 
heer Olivier WAUTERS.  

Tot op de dag van vandaag (acht jaar later) heeft advocaat mr. Thierry Bielen als raadsman van Erik 
Verbeek daarop geen enkele reactie mogen ontvangen. Daarmee is deze zaak al jarenlang verjaard.    

 
Ten vierde:   

Bijgevoegd vindt u het bij deze zaak behorende 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, waarin Erik Verbeek is verhoord (zie ordner A, achter tab 24). 

Wij  verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan u gericht. Naar aanleiding van dit proces-verbaal hebben wij recent 
hierover telefonisch contact opgenomen met deze JACOBS Daniel. Hij verwees ons door naar 
verantwoordelijk magistraat Olivier Coene. Bij e-mail d.d. 4 juli 2011 (8:14 uur) hebben wij daarover 
aan magistraat Oliver Coene het volgende bericht laten uitgaan:    
 

Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 4 juli 2011 08:14 
Onderwerp: Afspraak tot inzien dossier 
Aan: olivier.coene@just.fgov.be 
Cc: No cancer Foundation <nocancerfoundation@gmail.com> 
 

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/498120/2008/11/21/Magistraat-schetst-tragikomisch-beeld-van-Financien.dhtml
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Geachte heer Coene,  

Allereerst wil ik u bedanken voor het fijne gesprek van vrijdag j.l. 
   

Overeenkomstig afspraak laten wij u hierbij het verzoek van Erik Verbeek toekomen om 
samen met Ad van Rooij zijn dossier in te zien. Het betreft het onderzoek in de zaak 
Herman Swannet naar aanleiding van het faillissement van GREEN ORIENT PRODUCTS 
NV, waarbij Erik Verbeek voor hem bij BALKAN TRADING NV en MITF BVBA heeft 
gewerkt. Dit om te bekijken of er nog linken van het onderzoek open zijn en of er tegen 
Erik Verbeek nog iets loopt.  

  
Zijn proces-verbaalnummer is: 214447/05 d.d. 22-06-05, gehoord door JACOBS 
Daniel, commissaris. officier van de gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur 
des Konings te BRUSSEL.  

  
Het zou ons goed uitkomen als wij a.s. donderdag 7 juli 2011 (elk tijdstip is goed) 
hiervan inzage (met toelichting) zouden kunnen krijgen.  

  
In afwachting van uw reactie op dit verzoek, verblijven wij; 

  
Hoogachtend 

  
Ad van Rooij  
Ecologisch Kennis Centrum BV 
tel: 04-84749360 

      
CC: Erik Verbeek 

  
Bij e-mail d.d. 4 juli 2011 (9:23 uur) reageert magistraat Oliver Coene daarop letterlijk als volgt:  
 

Van: Coene Olivier <olivier.coene@just.fgov.be> 
Datum: 4 juli 2011 09:23 
Onderwerp: RE: Afspraak tot inzien dossier 

 
Aan: "A,M,L Van Rooij" <ekc.avanrooij@gmail.com> 

 
Cc: No cancer Foundation <nocancerfoundation@gmail.com> 

 
- Tekst uit oorspronkelijke bericht niet weergeven - 

 
Geachte, 

 
De geciteerde zaak staat bij ons gekend onder het dossiernummer  

 
            Notitienummer: BR.78.F1.226752-04 

Ik kan u bevestigen dat noch Erik VERBEEK, noch Ad van ROOIJ, verdachten zijn in dit 
dossier. In die omstandigheden kan een inzage in het dossier u niet verleend worden, 
gelet op het geheim van het onderzoek. Indien u een volledig overzicht wenst van alle 
dossiers waarin u opduikt, dient u mij een volledige identiteit over te maken 
(geboortedatum enz...). 

 
Hoogachtend, 

 
De Procureur des Konings, 
Le Procureur du Roi, 
The Public Prosecutor, 

 
O. Coene 
Quatre Bras 4 - B-1000 Brussel 
+32 2 508 7182      .         
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Bij e-mail d.d. 4 juli 2011 (13:03 uur) hebben wij daarop naar magistraat Oliver Coene als volgt 
gereageerd:  
 

Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 4 juli 2011 13:03 
Onderwerp: Afspraak tot inzien dossier 
Aan: olivier.coene@just.fgov.be 
Cc: No cancer Foundation nocancerfoundation@gmail.com 

Geachte, 

Mede namens Erik Verbeek wil ik u bedanken voor uw snelle heldere reactie.  
  

Zoals u aangeeft wenst Erik Verbeek graag in het bezit te komen van een volledig 
overzicht van alle dossiers waarin zijn naam opduikt en wanneer betreffende dossiers 
zijn afgesloten.  

  
Overeenkomstig uw verzoek vindt u bijgevoegd een kopie van het paspoort van Erik 
Verbeek, voorzien van zijn verzoek om het volledige overzicht te versturen naar zijn 
echtgenote Banjac Branka, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt,    

Graag vernemen wij van u binnen welk termijn dat mogelijk is;  
  

Hoogachtend 
  

Ad van Rooij  
Ecologisch Kennis Centrum BV 
tel: 04-84749360 

      
CC: Erik Verbeek 

    
Bij e-mail d.d. 4 juli 20111 (13:26 uur) reageert magistraat Oliver Coene daarop letterlijk als volgt:  
 

Van: Coene Olivier <olivier.coene@just.fgov.be> 
Datum: 4 juli 2011 13:26 
Onderwerp: RE: Afspraak tot inzien dossier 
Aan: "A,M,L Van Rooij" ekc.avanrooij@gmail.com 

Geachte, 
 
In het (krakkemikkige) computersysteem vind ik geen lopende dossiers lastens Erik 
Verbeek. Er zijn wel oudere dossiers doch die zijn allemaal al lang geleden afgesloten.  

Hoogachtend, 

De Procureur des Konings, 
Le Procureur du Roi, 
The Public Prosecutor, 
 
O. Coene 
Quatre Bras 4 - B-1000 Brussel 
+32 2 508 7182 

 
Daarmee heeft verantwoordelijk magistraat Olivier Coene namens de procureur des Konings van het 
federaal parket schriftelijk bevestigd dat er m.b.t. BALKAN TRADING NV en MITF BVBA geen 
onderzoeken meer lopen tegen Erik Verbeek en alle onderzoeken tegen hem al lang geleden zijn 
afgesloten.      
 
 

mailto:nocancerfoundation@gmail.com
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
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Ten vijfde:        

Bijgevoegd vindt u het medisch verslag (Broj: INZ-458494) van de behandelend arts dr.sc. Damilo 
Hodoba in Croatië als gevolg van het auto-ongeval van Erik Verbeek (zie ordner A, achter tab 25). 
Op met name de eerste en laatste pagina staat vrij vertaald ondermeer het volgende:  

 
Trauma aan hoofd en hersenen. Dit ziektebeeld heeft een neurologische achtergrond en 
is onmogelijk echt te bewijzen. Er is zicht om na jaren beter te worden vanwege zijn 
positieve geest en persoonlijke instelling. Het is dan ook niet verantwoord om de 
betaling van de invalide-uitkering stil te zetten daar dit bij Erik Verbeek een 
onherstelbare blijvende psychische schade kan veroorzaken.         

 
Ondanks deze wetenschap heeft federaal secretaris Tony Coonen van De Voorzorg en NVSM, zonder 
daartoe bevoegd te zijn (lees hierboven), besloten om vanaf 1 maart 2010 met onmiddellijke ingang 
de uitbetaling van de invaliditeitsuitkering van Erik Verbeek stopgezet en Erik Verbeek daarmee 
zonder enig inkomen neergezet. Kennelijk vond Tony Coonen dit nog niet genoeg en heeft hij 
daarbovenop Erik Verbeek bij brief  d.d. 27 april 2004 verplicht tot terugbetaling van een bedrag van 
maar liefst € 36.485,04 aan De Voorzorg (zie ordner A, achter tab 12).  
 
Kennelijk vond de politiek, waaraan Tony Coonen  en de het Nationaal Verbond van Socialistische 
Mutaliteiten (NVSM) zitten verbonden, dat nog niet genoeg en heeft deze politiek in opdracht van 
procureur des konings Marc Rubens van Hasselt, na kennis te hebben genomen van de bij brief d.d. 
16 juni 2010 toegezonden gronden van beroep, besloten tot een onaangekondigde binnenval bij Erik 
Verbeek op 7 april 2011 waarbij onder leiding van Gerechtelijk Commissaris, Officier van Gerechtelijke 
Politie, Joseph op de Locht het volgende in beslag is genomen: 

- 2 PC-towers: 
- 1 EEPC (minilaptop) 
- 6 GSM‟s en één Ipad 
- 2 externe harde schijven 
- 1 gele doos met 20 verpakkingen flaraxin 
- 1 gele doos met twee geel-rode doosjes 
- 9 potjes met wit groene deksel 
- 4 wit groene doosjes (Phoenix) 
- 3 geel groene dossjes (Phoenix) 
- 2 ampules (Phoenix) 
- 3 verpakkingen Fita-Max Pro (zetpillen) 
- 2 wit groene verpakkingen Phoenix (zetpillen) 
- 1 tacer scorpy max 
- 1 classeur Erik Croatië met documenten 
- 1 goene map met documenten over flaraxin 
- 1 witte omslag met documenten van Virimmoban 
- 1 classeur met boekhoudstukken van VZW NoCancer Foundation 
- Bankuittreksels Verimmoban van de Record Bank 
- Bankuittreksels Verimmoban KBC Bank 

Voor bewijs zie het proces-verbaal (PV 002702/2011) van verhoor van Erik Verbeek (zie ordner A, 
achter tab 26) en het proces-verbaal (PV 002777/2011) van verhoor van zijn raadsman Ad van Rooij 
(zie ordner A, achter tab 27). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als 
herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht.  
 
Naar aanleiding daarvan hebben wij bij brief d.d. 22 april 2011 onderzoeksrechter Davy Jordens met 
ondermeer de volgende feitelijk onderbouwde motivering letterlijk het volgende verzocht:  
 
 Dit e-mail bericht d.d. 8 april 2011 05:34 uur aan Raymond de Roon Voorzitter Vaste 

commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal bevat 
veel deeplinks aan feitelijke onderbouwing die u vindt op het volgende adres op 
internet: http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoek-tot-het-nemen-van-een-besluit-vaste-
kamer-commissie-justitie-8-april-2011.pdf  Wij verzoeken u kennis te nemen van de 
inhoud (inclusief van de deeplinks), die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan u gericht. Daarmee is het volgende feitelijk komen vast te 
staan:  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-19-maart-2010-van-voorzorg-aan-erik-verbeek.pdf
https://sites.google.com/site/uflaatsteactueelnieuws/home
http://www.youtube.com/watch?v=Lud8l_ZbpAI
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-19-maart-2010-van-voorzorg-aan-erik-verbeek.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-19-maart-2010-van-voorzorg-aan-erik-verbeek.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-19-maart-2010-van-voorzorg-aan-erik-verbeek.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-19-maart-2010-van-voorzorg-aan-erik-verbeek.pdf
http://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://sites.google.com/site/ncfactueel/kanker-bestrijden-met-flaraxin
http://sites.google.com/site/ncfactueel/kanker-bestrijden-met-flaraxin
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verhoor-erik-verbeek-7-april-2011.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/R.M.%20Brockhus.SDN.000/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Verbeek%20Gent/d.d.%2012%20oktober%202004%20van%20de%20Rijksdienst%20voor%20Sociale%20Zekerheid
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verhoor-ad-van-rooij-van-11-april-2011.pdf
https://sites.google.com/site/ncfactueel/
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/roon_raymond/
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/vj/samenstelling.jsp
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/vj/samenstelling.jsp
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoek-tot-het-nemen-van-een-besluit-vaste-kamer-commissie-justitie-8-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoek-tot-het-nemen-van-een-besluit-vaste-kamer-commissie-justitie-8-april-2011.pdf
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De Staat der Nederlanden (waarvoor de Tweede Kamerleden werken en worden betaald) 
onder aansturing van de opvolgende ministers van Justitie Piet Hein Donner (CDA), 
Ernst Hirsch Ballin (CDA) en Ivo Opstelten (VVD) vormen samen met de Raad van State, 
de Hoge Raad, de Nederlandse Rechtbanken, het Openbaar Ministerie, het College van 
Procureurs-generaal, de Eerste en Tweede Kamer, de landelijke, provinciale en 
gemeentelijke bestuursorganen een grote criminele organisatie die alle Nederlandse 
bedrijven en particulieren verplichten tot het plegen van sluipmoordende genocide 
(eco-terrorisme) op miljarden wereldbewoners vanuit Nederland en België met 
miljoenen/ miljarden kilogrammen valselijk geëtiketteerd zeer giftige 
kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) in strijd met 
de Nationale wetgeving, Europese richtlijnen, verordeningen en Internationale 
verdragen. 

 
Het is juist deze sluipmoordende genocide (eco-terrorisme) op miljarden 
wereldbewoners vanuit Nederland en België via bedrijven als Group Machiels waardoor 
miljoenen Belgen en miljoenen/miljarden wereldbewoners, na eerst een lange 
lijdensweg te hebben, eerder zullen sterven aan kanker. Erik Verbeek zag dan ook met 
leden ogen toe dat producten van plantaardige oorsprong, zoals Flaraxin, die in 90% 
van de gevallen effectief hun werk doen om tumoren te laten verdwijnen in Europa 
worden tegengewerkt. Hij begrijpt dat niet omdat Flaraxin 10 tot 20 maal goedkoper is 
dan de huidig voorgeschreven chemobehandeling, hetgeen in de tijd van grote 
overheidsbezuinigingen met open armen zou moeten worden ontvangen. Dit des te 
meer de bij een chemobehandeling gebruikte chemicaliën tegen kanker kankercellen 
moeten doden waarbij de patiënt zelf net niet dood gaat. Daarna mag de patiënt zich 
weer herstellen en volgt een nieuwe kuur. Op deze wijze gaat de kankerpatiënt met zijn 
chemokuur door een zeer diep dal met meestal enige kans op genezing. Het doden van 
alle kankercellen vindt met deze behandeling niet altijd volledig plaats waarna de kans 
op een recidief groot is. Meestal is deze kanker agressiever dan de eerste en overlijdt 
de patiënt alsnog aan zijn kanker. Met Flaraxin gebeurt dat niet. Flaraxin pakt de kanker 
op een geheel andere wijze aan. Flaraxin maakt de eigen interferon, stimuleert het eigen 
immuunsysteem en heeft de eigenschap dat daarna de kanker volledig afbreekt. Hierbij 
werkt Flaraxin snel en heeft het bijna geen tot geen bijwerkingen. Met de in beslag 
genomen Flaraxin preparaten, bijbehorende producten, papieren en eigendommen van 
No Cancer Foundation maakt onderzoeksrechter Davy Jordens zich onmiskenbaar 
schuldig aan de vroegtijdige kankerdood van vele wereldbewoners, zeker als hij na het 
lezen van dit verzoekschrift daarin blijft volharden.    

 
Ondergetekenden verzoeken u dan ook:  
- om een kopie van uw beschikking en alle overige in het beschikkingsdossier 

liggende stukken waarop u de beslaglegging bij de Record Bank NV en de 
blokkering van de zichtrekening van No Cancer Foundation bij DEXIA BANK NV 
hebt gebaseerd; 

- om onmiddellijke terugzending van de in beslag genomen Flaraxin preparaten, 
bijbehorende producten, papieren en eigendommen van No Cancer Foundation om 
niet medeplichtig te worden aan de vroegtijdige kankerdood van vele 
wereldbewoners.      

 
Voor bewijs vindt u bijgevoegd betreffend verzoekschrift d.d. 22 april 2011 aan onderzoeksrechter 
Davy Jordens (zie ordner A, achter tab 28). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die 
inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht. Ondanks deze kennis en 
wetenschap heeft onderzoeksrechter Davy Jordens (onder grote politieke druk?) zelfs de volgende 
boekhoudstukken:    

- 1 classeur Erik Croatië met documenten 
- 1 goene map met documenten over flaraxin 
- 1 witte omslag met documenten van Virimmoban 
- 1 classeur met boekhoudstukken van VZW NoCancer Foundation 
- Bankuittreksels Verimmoban van de Record Bank 
- Bankuittreksels Verimmoban KBC Bank 

maar liefst al drie maanden lang in zijn bezit gehouden, met de wetenschap dat binnen één dag 
daarvan een kopie had kunnen zijn gemaakt en de originelen hadden kunnen worden terugbezorgd. 
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Door dat niet te hebben gedaan maakt duidelijk dat men Erik Verbeek, No Cancer Foundation en 
Verimmoban NV kost wat kost schade wil toebrengen. Dit ondanks de voorkennis en wetenschap dat 
Erik Verbeek geheel niets te maken heeft met Verimmoban NV is benevens de in beslagname van de 
boekhoudpapieren en bankuittreksels van Erik Verbeek en No Cancer Foundation ook nog beslag 
gelegd op de eigendommen van Verimmoban NV.    
 
Dit alles vond deze mens- en milieu- vernietigende politiek nog niet ver genoeg gaan, moest de 
waarheid daarover van internet verdwijnen en is in opdracht van procureur des konings Marc Rubens 
van Hasselt, achter de rug van No Cancer Foundation om, de website van No Cancer Foundation uit 
de lucht gehaald. Voor het wettelijke bewijs vindt u bijgevoegd de e-mail d.d. 6 april 2011 van Bart 
Ooms Federal Police Computer Crime Unit te Brussel met bijbehorende (voor No Cancer Foundation 
geheim gehouden) beschikking van 4 april 2011 (notitienummer: HA.60.L1.19356-09) van 
onderzoeksrechter Davy Jordens in opdracht van procureur des konings Marc Rubens van Hasselt 
(zie ordner A, achter tab 29). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als 
herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht. 
 
Met bovengenoemde feiten is onmiskenbaar komen vast te staan dat het het NVSM, RIZIV en DE 
VOORZORG onder aansturing van federaal secretaris Tony Coonen om politieke redenen Erik 
Verbeek en zijn familie met knevelarij willen kapotmaken op dezelfde wijze als de Nederlandse 
politiek dat al maar liefst 24 jaar lang doet met Ad van Rooij en zijn familie. Dit is een zwaar misdrijf.  

Knevelarij 
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie 
Ga naar: navigatie, zoeken  

Knevelarij is het afpersen van geld door iemand die daartoe misbruik maakt van zijn positie als 
ambtenaar. Knevelarij is een voorbeeld van een ambtsmisdrijf. 

In het Belgische strafrechtboek is dit als volgt geformuleerd. 

Ieder persoon die een openbaar ambt uitoefent, die zich schuldig maakt aan knevelarij, door 
bevel te geven om rechten, taksen, belastingen, gelden, inkomsten of intresten, lonen of 
wedden te innen, of door die te vorderen of te ontvangen, wetende dat zij niet verschuldigd 
zijn of het verschuldigde te boven gaan, wordt gestraft ... (artikel 243 van het Belgische 
Strafwetboek). 

De straf wordt verzwaard als de knevelarij gepleegd wordt met behulp van geweld of bedreiging. 

Nederlandse Wet 

Wet(boek): 
Strafrecht 

Artikel: 
366 

Omschrijving: De ambtenaar die in de uitoefening van zijn bediening, als 
verschuldigd aan hemzelf, aan een ander ambtenaar of aan enige openbare 
kas, vordert of ontvangt of bij een uitbetaling terughoudt hetgeen hij weet dat 
niet verschuldigd is, wordt, als schuldig aan knevelarij, gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde 
categorie. 

Wet(boek): 
Strafrecht 
BES 

Artikel: 
382 

Omschrijving: De ambtenaar die in de uitoefening zijner bediening, als 
verschuldigd aan hem zelven, aan een ander ambtenaar of aan eenige 
openbare kas, vordert of ontvangt of bij eene uitbetaling terughoudt hetgeen 
hij weet dat niet verschuldigd is, wordt, als schuldig aan knevelarij, gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren. 
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Omdat onderzoeksrechter Davy Jordens in opdracht van procureur des konings Marc Rubens van 
Hasselt (onder politieke druk?) met dit onderzoek samenwerken met Nederland maken zij zich (zolang 
daarvan openlijk geen afstand wordt genomen) samen met Nederland (denk daarbij ook aan Remo-
Stort) ook schuldig aan totalitaire oligarchie. Voor de feitelijke onderbouw verwijzen wij u naar ons 
verzoekschrift d.d. 21 juli 2011 aan het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese 
Gemeenschappen met bijbehorend 3-tal ordners, welke u hieronder ingelast vindt bijgevoegd (zie de 
ordners B1, B2 en B3). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud die inhoud hier als herhaald 
en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht.  
 
Op grond van bovengenoemde feiten heeft VERBEEK Erik, als HOOFDEIS:  
 

I. Het verzoek van federaal secretaris Tony Coonen tot terugvordering van een bedrag 
van € 36.485,04 ongegrond te verklaren (zie ordner A, achter tab 12).   

 
II. Onmiddellijke uitbetaling van de onrechtmatig ingehouden achterstallige 

invaliditeitsuitkering vanaf 1 maart 2010 tot op heden met daar bovenop de wettelijke 
rente; over te maken op de bankrekening van Erik Verbeek.  

 
III. Uitbetaling van de bij Erik Verbeek aangerichte mogelijk blijvende gezondheidsschade, 

materiële en immateriële schade overeenkomstig een schade expertiserapport, waarbij 
de schade expert wordt aangesteld door de arbeidsrechtbank op kosten van het NVSM, 
RIZIV of DE VOORZORG. 

 
IV. NVSM, RIZIV of DE VOORZORG te veroordelen in alle kosten, waaronder de kosten 

van Ad van Rooij voor het verlenen van deskundige bijstand.  .  
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Bovengenomede conclusies hebben wij op 1 augustus 2011 om 09:20 uur bij e-mailbericht als pdf 
naar advocaat Eva Bral en Tony Coonen van de tegenpartij verstuurd. Voor wettelijk bewijs lees de 
hieronder ingelaste e-mail:    
 

Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 1 augustus 2011 09:20 
Onderwerp: Conclusies aan de Arbeidsrechtbank te Gent in de zaak met als nummer: 
A.R. 10/1278/A 
Aan: eva.bral@skynet.be, tony.coonen@devoorzorg.be 
Cc: No cancer Foundation <nocancerfoundation@gmail.com> 
Aan:  

-          advocaat Eva Bral (B.V.B.A. Van den Bossche-Bral) te Gent 
(eva.bral@skynet.be); 
-          Federaal Secretaris Tony Coonen NVSM / DE VOORZORG 
(tony.coonen@devoorzorg.be)     

  
Geachte Mevrouw Bral en Mijnheer Coonen, 

  
Mede namens de heer VERBEEK Erik, wonende te Croatië, Seovaki Put 43, 34550 
Pakrac, laten wij u hierbij in de volgende link de conclusies toekomen aan de 
Arbeidsrechtbank te Gent in de zaak met als nummer: A.R. 10/1278/A   

  
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-juli-2011-conclusie-verbeek-arbeidsrechtbank-
gent.pdf  

  
De aan deze conclusies ten grondslag liggende stukken (ordner A, B1, B2 en B3) zijn bij 
de griffie van de Arbeidsrechtbank Gent ingeleverd en kunt u daar raadplegen.  

  
In afwachting van uw conclusies op deze conclusies verblijven wij; 

  
Hoogachtend 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/beklag-hof-van-beroep-antwerpen-erik-verbeek-23-mei-2011.pdf
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Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze, 

  
Ing. A.M.L van Rooij                                                                  Erik Verbeek. 
Europees erkend Safety Manager,                                          Oprichter No Cancer 
Foundation 
Tel: 04 84749360 

 
De ontvangst ervan is door advocaat Eva Bral met het volgende e-mailbericht bevestigd:   
 

Van: <eva.bral@skynet.be> 
Datum: 1 augustus 2011 09:20 
Onderwerp: Auto: Re: Conclusies aan de Arbeidsrechtbank te Gent in de zaak met als 
nummer: A.R. 10/1278/A 
Aan: ekc.avanrooij@gmail.com 
 
Geachte, 
 
Ik ben afwezig tot en met dinsdag 2 augustus. 
Voor dringende zaken kan U steeds contact opnemen met Mter. Jan Van Laethem  op 
het nr. 09/267.35.50 of een faxbericht versturen naar het nr. 09/267.35.51. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Eva Bral 

 
Vanaf 15 juli 2011 tot 16 augustus 2011 zou advocaat Eva Bral overeenkomstig het afgesproken 
termijn “31 dagen‖ de tijd hebben gehad om op onze conclusies haar conclusies uit te brengen.  
 
Vanwege met machtsmisbruik achterhouden van de op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 
verzochte stukken hebben wij niet eerder dan op 29 juli 2011 onze inhoudelijke conclusie kunnen 
inbrengen. Het termijn vanaf 29 juli 2011 tot 1 september 2011 is ―33 dagen‖ en daarmee twee 
dagen langer dan het verkregen termijn van 31 dagen. Ondanks dit langere termijn dan door de 
arbeidsrechtbank is toebedeeld heeft advocaat Eva Bral op 1 september 2011 om 15.00 uur haar 
conclusies niet neergelegd bij de arbeidsrechtbank. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt uw onze op  
1 september 2011 bij uw rechtbank ingeleverde brief die aan het dossier is toegevoegd  (zie ordner 
C1, achter tab 2). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en 
ingelast te beschouwen.     
 
Dat deze zaak niet op zichzelf staat maar dat er sprake is van totalitaire oligarchie met als doel al het 
geld en alle eigendommen van Erik Verbeek en van de ouders van Erik Verbeek af te nemen om 
daarmee Erik verbeek en zijn ouders te martelen totdat zij erbij neervallen en om Erik Verbeek voor 
jaren onrechtmatig achter de tralies te krijgen maken de volgende bewijsstukken glashelder:      
       
Bijgevoegd vindt u ons verzoekschrift d.d. 22 april 2011 aan onderzoeksrechter Davy Jordens (zie 
ordner A, achter tab 28). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als 
herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht. Ondanks deze kennis en wetenschap 
heeft onderzoeksrechter Davy Jordens (onder grote politieke druk?) zelfs de volgende 
boekhoudstukken:    

- 1 classeur Erik Croatië met documenten 
- 1 goene map met documenten over flaraxin 
- 1 witte omslag met documenten van Virimmoban 
- 1 classeur met boekhoudstukken van VZW NoCancer Foundation 
- Bankuittreksels Verimmoban van de Record Bank 
- Bankuittreksels Verimmoban KBC Bank 

maar liefst al vier maanden lang in zijn bezit gehouden, met de wetenschap dat binnen één dag 
daarvan een kopie had kunnen zijn gemaakt en de originelen hadden kunnen worden terugbezorgd. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oligarchie
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoek-beschikking-dossier-beslag-jordens-22-april-2011-ev220411.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/beklag-hof-van-beroep-antwerpen-erik-verbeek-23-mei-2011.pdf
http://misdaadreporter.blogspot.com/2010/11/strafproces-tegen-nederlandse.html
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Door de opzettelijke weigering om een kopie te maken van de in beslag genomen boekhoudstukken 
kan de boekhouder niet tijdig de boekhoudstukken inleveren voor Verimmoban NV en hebben Erik 
Verbeek en Verimmoban NV te maken met grote financiële schade als gevolg daarvan. Dit met de 
wetenschap dat Erik Verbeek geen verbintenis heeft met Verimmoban NV maar dat zijn vader dat is 
zonder daarover te zijn aangeschreven. Dit is bijzonder ernstig te noemen. Hiervan zal dan ook een 
strafklacht worden ingediend en zonodig een cicielrechtelijke procedure worden gestart tegen de 
onderzoeksrechter Davy Jordens en de procureur des konings Marc Rubens. 
 
Hoever onderzoeksrechter Davy Jordens en de procureur des konings Marc Rubens daarmee gaan 
maakt volgende bewijsstuk glashelder:  
 
Hieronder vindt u de samenvatting van de lezingen bijeenkomst 12 december 2010 te Genk over  
No Cancer Foundation en Flaraxin:  
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
No Cancer Foundation:             Lezingen bijeenkomst 12 december 2010 te Genk 

No Cancer Foundation / Flaraxin:  

Presentatie: Erik Verbeek   
 
 
Steeds meer mensen (ook op jongere leeftijd) krijgen te maken met kanker als gevolg van het onnodig 
in het leefmilieu brengen van vele miljoenen kilogrammen kankerverwekkende stoffen als arseenzuur 
en chroom VI in geïmpregneerd hout waaraan onze kinderen binnen lagere scholen, kindercrèches, 
recreatieparken e.d. massaal worden blootgesteld bij het spelen op kinderspeeltoestellen,  
in zandbakken, zwembadjes en eten van picknicktafels van geïmpregneerd hout. Dit verklaart dat 
sinds 2005 kanker doodsoorzaak één bij kinderen van 2 tot 12 jaar is in Nederland en België.  
Er gaan daarom steeds meer mensen kanker krijgen (http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm). 
 
Stop! Het op deze wijze verspreiden van miljoenen kilogrammen kankerverwekkende 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 te worden besteedt aan onderdrukte technologieën en medicijnen om onze 
planeet en het leven erop te reinigen, te zuiveren en te helen. 
 
Nuloptie-technologie: Deze technologie onderscheidt gevaarlijk afval in ”energierijk afval” en 
“energiearm afval” en kan elk soort afval, uitgezonderd radioactief afval, verwerken tot bruikbare 
veilige producten met een laagst mogelijke milieubelasting. Met deze technologie kunnen 
kankerverwekkende stoffen (zware metalen) uit afval worden gehaald zodat die niet in ons leefmilieu 
worden verspreid en terugbrengen naar zuiver zilver, goud, koper, e.d., hetgeen ook economisch 
interessant is. De Nuloptie-technologie heeft zich al ruim 15 jaar lang bewezen in Nederland (Panheel) 
en werd vervolgens onderdrukt, waardoor de blootstelling aan kankerverwekkende zware metalen 
onnodig drastisch is toegenomen (http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-presentatie-leo-nevels.wmv).     
 
Flaraxin: Erik Verbeek zag dan ook met leden ogen toe dat producten van plantaardige oorsprong, 
zoals Flaraxin, die in 90% van de gevallen effectief hun werk doen om tumoren te laten verdwijnen in 
Europa worden tegengewerkt. Hij begrijpt dat niet omdat Flaraxin 10 tot 20 maal goedkoper is dan de 
huidig voorgeschreven chemobehandeling, hetgeen in de tijd van grote overheidsbezuinigingen met 
open armen zou moeten worden ontvangen. Dit des te meer de bij een chemobehandeling gebruikte 
chemicaliën tegen kanker kankercellen moeten doden waarbij de patiënt zelf net niet dood gaat. 
Daarna mag de patiënt zich weer herstellen en volgt een nieuwe kuur. Op deze wijze gaat de 
kankerpatiënt met zijn chemokuur door een zeer diep dal met meestal enige kans op genezing.  
Het doden van alle kankercellen vindt met deze behandeling niet altijd volledig plaats waarna de kans 
op een recidief groot is. Meestal is deze kanker agressiever dan de eerste en overlijdt de patiënt 
alsnog aan zijn kanker. Met Flaraxin gebeurt dat niet. Flaraxin pakt de kanker op een geheel andere 
wijze aan. Flaraxin maakt de eigen interferon, stimuleert het eigen immuunsysteem en heeft de 
eigenschap dat daarna de kanker volledig afbreekt. Hierbij werkt Flaraxin snel en heeft het bijna geen 
tot geen bijwerkingen.  

http://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-presentatie-leo-nevels.wmv
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No Cancer Foundation maakt het mogelijk dat SCIENTIFIC & TREATMENT CENTER 
FOR CANCER CURING PHOENIX vanuit de Oekraïne het daar toegelaten Flaraxin over de gehele 
wereld kan toepassen. Omdat de landen van de Europese Unie dat niet ondersteunen verloopt dit 
binnen Europa erg moeizaam. No Cancer Foundation hoopt dat deze bijeenkomst bijdraagt aan een 
politieke omwenteling waarbij niet langer miljarden euro‟s aan subsidie worden uitgegeven aan 
producten en processen die ons massaal vergiftigen met kankerverwekkende stoffen als arseenzuur 
en chroom VI maar aan onderdrukte technologieën en producten van plantaardige oorsprong, zodat 
onze kinderen en kleinkinderen ook nog een leven hebben op deze aarde.  
 
NO CANCER FOUNDATION  
Verbeek Erik. Tel: 0032/485565975 
E-Mail: nocancerfoundation@gmail.com  
Website: www.nocancerfoundation.org  
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Ondanks het feit dat No Cancer Foundation alle Belgische en Nederlandse verantwoordelijke politici 
en deskundigen hebben uitgenodigd voor deze lezingen op 12 december 2010 in Genk is niemand 
komen opdagen. Het gevolg daarvan is bovengenoemde beslaglegging, voorafgegaan met een 
onaangekondigde politiebinnenval van maar liefst 7 personen bij No Cancer Foundation op donderdag 
7 april 2011 onder leiding van commissaris Jos op De Locht van de Federale Politie te Hasselt in 
opdracht van onderzoeksrechter Davy Jordens.  
 
NO CANCER FOUNDATION VZW begreep hiervan helemaal niets en wilde inzage in het dossier 
maar kreeg dat niet van onderzoeksrechter Davy Jordens.  
 
Tot ieders verrassing ging op 13 mei 2011 ineens zonder enige vooraankondiging No Cancer 
Foundation en STCCC Phoenix uit de lucht. Uit navraag bij GOOGLE INC hoe dat kwam werd de 
beschikking van 04/04/2011 van onderzoeksrechter D. Jordens toegestuurd die Bart Ooms van de 
Fedale politie te Brussel op 6 april 2011 had laten uitgaan naar GOOGLE INC, 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Betreffende beschikking van 04/04/2011 van 
onderzoeksrechter D. Jordens met voorbrief van Bart Ooms vindt u bijgevoegd (zie ordner C1, achter 
tab 3). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. In deze beschikking van 04/04/2011 staat letterlijk het volgende geschreven:  
 

dossier nr.: 10/021 
notitienr.: HA.60.L1.19356-09 
plichtnr.: 412.10/021.0015 
 
Wij D. JORDENS, onderzoeksrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt,  
 
Gelet op de vordering van de procureur des Konings dd. 26/02/2010 tot het instellen van 
een gerechtelijk onderzoek lastens VERBEEK Erik uit hoofde van inbreuken op de 
wetgeving inzake verdovende middelen en psychotrope stoffen in vereniging; 
 
Gelet op de vordering van de procureur des Konings dd. 09/11/2010 tot het uitbreiden 
van het gerechtelijk onderzoek lastens VERBEEK Erik en VZW Nocancerfoundation uit 
hoofde van inbreuken op de geneesmiddelenwetgeving, met name het in de handel 
brengen van en het reclame voeren voor een niet-geregistreerd geneesmiddel Flaraxin; 
 
Aangezien uit de stukken van het tot op heden gevoerde strafrechtelijk onderzoek 
ernstige aanwijzigingen blijken dat de hierna vermelde accountgegevens gebruikt 
werden om middels het internet voormelde tenlastenleggingen te plegen; 
 
Aangezien de identificatie van de hieronder opgesomde gegevens en het verkrijgen van 
deze gegevens noodzakelijk is voor de voortzetting van het onderzoek; 
 
Dat de hierna volgende onderzoeksverrichting van aard is mogelijke bij de feiten 
betrokken personen te identificeren; 

mailto:nocancerfoundation@gmail.com
http://www.nocancerfoundation.org/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/eindhovens-dagblad
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://misdaadreporter.blogspot.com/2010/11/strafproces-tegen-nederlandse.html
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://misdaadreporter.blogspot.com/2010/11/strafproces-tegen-nederlandse.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/beschikking-over-de-ncf-site-bij-google-van-4-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/beschikking-over-de-ncf-site-bij-google-van-4-april-2011.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Drug
http://www.encyclo.nl/begrip/psychotrope%20stoffen
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Dat deze inlichtingen niet door middel van andere, minder verregaande 
onderzoekshandelingen kunnen worden bekomen (subsidiariteitsvereiste);  
 
Dat de onderzoeksmaatregel niet van aard is disproportioneel te zijn met de inbreuk op 
de privacy van verdachte(n), gelet op de aard en de ernst van de ten laste gelegde 
feiten (proportionaliteitsvereiste);  
 
Dat middels een vordering aan de bevoegde diensten, elk voor wie het aanbelangt, de 
identiteit(en) van (mede-)dader(s) kunnen achterhaald worden en het onderzoek 
middels deze gegevens verder kan gezet worden.  
 
OM DIE REDEN,     
 
Vorderen op basis van artikel 88bis van het Wetboek van Strafvordering, de heer 
Directeur generaal, respectievelijk de verantwoordelijke van de vennootschap GOOGLE 
INC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 United States omtrent de 
persoon die gebruik maakt van de E-mailaccounts: 
 

 stccc.phoenix.ua@gmail.com 

 nocancerfoundation@gmail.com 
 

omtrent de persoon die gebruik maakt van de Google Sites: 
 

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

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

 http://sites.google.com/site/stcccphoenixua 
 
omtrent de persoon die gebruik maakt van de Youtube account 
 

 grondvest 
 
namelijk:  
 

o de volledige subscriber information met betrekking tot de betreffende 
mailaccounts, zijnde de informatie die door de gebruiker werd ingevuld tijdens 
de create van de account en het IP-adres met datum en tijdstip van de creatite 
van de account. 

o de volledige nog beschikbare 30 Day logs met betrekking tot de betreffende 
accounts, zijnde de gebruikte IP-adressen met de datum en tijdstip van de 
consultatie van beide accounts van de laatste 30 dagen. 

 
Via de hogervermelde accounts en Google Sites worden niet goedgekeurde 
geneesmiddelen verkocht, gelieve de accounts af te sluiten vanaf 07/04/2011 om 09u00 
 
De gevonden gegevens schriftelijk mede te delen uiterlijk een maand na ontvangst van 
deze vordering en dit aan de Federale Gerechtelijke Politie te hasselt, afdeling RCCU, 
Guffenslaan 18, 3500 Hasselt (fax: 011/287.229, mail ccuhst@edpnet.be). 
 
Waarvan akte 
Hasselt 04/04/2011 
 
D. Jordens 
Onderzoeksrechter 
     

Direct daarna heeft Erik Verbeek beroep ingesteld bij het Hof van Beroep te Antwerpen. Op 31 mei 
2011 heeft het Hof van beroep te Antwerpen daarop arrest gewezen. Betreffend arrest vindt u 
bijgevoegd (zie ordner C1, achter tab 4). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die 
inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. In dit arrest d.d. 31 mei 2001 staat letterlijk het 
volgende geschreven:  

mailto:stccc.phoenix.ua@gmail.com
mailto:nocancerfoundation@gmail.com
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl
https://sites.google.com/site/otherlanguagesnl
http://sites.google.com/site/stcccphoenixua
mailto:ccuhst@edpnet.be
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ARREST VN HET HOF VAN BEROEP 
TE ANTWERPEN 

 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING  
INZAKE VAN  

 
2011/FR/163 
2011/PGA/993 
2011/KC21/155 

 
VERBEEK Erik 
Wonende te 3500 Hasselt, Paul Bellefroidlaan 16  

 
Verdacht van : 
- inbreuken op de wetgeving inzake verdovende middelen en psychotrope stoffen in 

vereniging 
- inbreuken op de geneesmiddelenwetgeving, met name heet in de handel brengen 

van een het reclame voeren voor een niet-geregistreerd geneesmiddel Flaraxin  
 

I. VOORGAANDEN: 
 

Bij beschikking verleend op 4 april 2011 door de onderzoeksrechter in de rechtbank van 
eerste aanleg te Hasselt conform artikel 88bis WSV, 

 
Verbeek Erik stelde hoger beroep in tegen voormelde beschikking van 13 mei 2011. 

 
II. RECHTSPLEGING VOOR DIT HOF 

 
F.Claes, substituut-procureur-generaal wordt gehoord in zijn verslag aan de Kamer van 
Inbeschuldigingstelling en in zijn vordering strekkende tot het niet ontvankelijk 
verklaren van het hoger beroep. 

 
Verbeek Erik wordt gehoord in zijn middelen van verdediging. 

 
Het hoger beroep van Verbeek Erik tegen de beschikking van de onderzoeksrechter 
conform artikel 88bis WSV is niet in de wet voorzien en is bijgevolg niet ontvankelijk. 

 
TOEPASSELIJKE WETTELIJK VOORSCHRIFTEN:  

 
Het hof, kamer van inbeschuldigingstelling, maakt toepassing van artikel 88bis 
Wetboek van Strafvordering en de artikelen 11 tot 13, 24,31 tot 37,40 en 41 van de wet 
van 15.6.1935.  

 
BESLISSING: 

 
Het hof, kamer van inbeschuldigingstelling, verklaart het hoger beroep niet 
ontvankelijk.  

 
Uitsluitend wordt de Nederlandse taal gebruikt.  

 
Aldus gedaan en uitgesproken, met gesloten deuren, te Antwerpen, in de kamer van 
Inbeschuldigingstelling, op 
EENENDERTIG MEI TWEEDUIZEND EN ELF 
Waar aanwezig waren: 

 
I. MENNIS                         Voorzitter 
T.VANDEWALLE              Raadsheer 
A. VAN RAEMDONCK      Plaatsv.Raadsheer 
E. MOORGAT                   Griffier 
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Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft daarin letterlijk het volgende beslist:   
 

Het hoger beroep van Verbeek Erik tegen de beschikking van de onderzoeksrechter 
conform artikel 88bis WSV is niet in de wet voorzien en is bijgevolg niet ontvankelijk. 

 
Met deze voorkennis heeft procureur des konings Marc Rubens als zodanig jegens Erik Verbeek, No 
Cancer Foundation en Flaraxin gehandeld. Dit is zeer ernstig te noemen. Daarmee heeft procureur 
des konings Marc Rubens met vooropgezette bedoelingen in zeer ernstige mate de Belgische 
Grondwet overtreden om misdrijven te plegen tegen Erik Verbeek, No Cancer Foundation en Flaraxin.   
 

- Erik Verbeek woont niet op de Paul Bellefroidlaan 16 te 3500 Hasselt zoals in het arrest staat 
vermeld en waar is binnengevallen;  

- Erik Verbeek is niet de voorzitter van No Cancer Foundation, die wel op de Paul Bellefroidlaan 
16 te 3500 Hasselt is gevestigd maar niet is aangeschreven en ook niet is verhoord;  

- Flaraxin is geen geneesmiddel waarop de geneesmiddelenwetgeving van toepassing is zoals 
in het arrest staat vermeld. Het is een natuurlijk cosmetica product die als nevenwerking in 
90% van de gevallen effectief haar werk doet om tumoren te laten verdwijnen; 

- No Cancer Foundation maakt zich geheel niet schuldig aan inbreuken op de wetgeving inzake 
verdovende middelen en psychotrope stoffen in vereniging;   

- Erik Verbeek maakt zich geheel niet schuldig aan inbreuken op de wetgeving inzake 
verdovende middelen en psychotrope stoffen in vereniging;  

Dit zijn allemaal verzinsels. Daarom moest dit alles in strijd met de Belgische Grondwet gebeuren op 
een zodanige wijze dat Erik Verbeek en NO Cancer Foundation daartegen zich niet konden verweren. 
Dat wordt nog eens bevestigd met het gegeven dat Erik Verbeek en No Cancer Foundation het 
dossier niet mogen inzien van onderzoeksrechter Davy Jordens  
 
Wat de procureur des konings Marc Rubens samen met onderzoeksrechter Davy Jordens 
daadwerkelijk van plan waren kunt u hieronder lezen:  
 
Zondag 21 november 2010 
 
Strafproces tegen Nederlandse topcrimineel Janus “Harry Potter” Van Wesenbeeck van start in 
Hasselt. 
 

  
 

ANTWERPEN/HASSELT- In Hasselt gaat maandag het monsterproces tegen de Nederlandse 
topcrimineel Janus Van Wesenbeeck, alias Harry Potter, van start. De 49-jarige Eindhovenaar moet 
zich samen met 17 medeverdachten verantwoorden voor grootschalige internationale drugshandel. 
De criminele onderneming van Van Wesenbeeck kon worden ontmanteld dankzij de intensieve 
samenwerking tussen de Belgische, Nederlandse, Engelse en Amerikaanse politiediensten. 
Twee Belgische undercoveragenten slaagden er tijdens – Operatie Waterscheiding – in om door te 
dringen tot de absolute top van de organisatie. De rechtszaak tegen Harry Potter zal bijna vier weken 
in beslag nemen. 
 
 

http://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/beklag-hof-van-beroep-antwerpen-erik-verbeek-23-mei-2011.pdf
http://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/beklag-hof-van-beroep-antwerpen-erik-verbeek-23-mei-2011.pdf
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DE VERDACHTEN  
 
ADRIANUS VAN WESENBEECK, alias HARRY POTTER: geboeren in Eindhoven (NL) op 26 
december 1961. Heeft de Nederlandse Nationalitiet, maar is officieel ingeschreven op een onbekend 
adres Pretoria, Zuid-Africa. Opereerde vanuit een bungalow op camping Parelstrand in Lommel. 
Bijnamen: Harry Potter, HP, Bart en Simon. De bijnaam Harry Potter verwijst naar de fysieke 
verschijning van de drugbaron: een klein opdondertje met een sullig brilletje.  
 
ROBERT VAN VROENHOVEN, alias OMAR SHARIFF: geboren in HEEZE(NL) op 19 maart 1964.  
Heeft de Nederlandse Nationalitiet, maar is net als zijn baas ingeschreven op onbekend adres 
Pretoria, Zuid-Afrika. Verbleef tijdens het onderzoek op adressen in Eindhoven en bewoonde ook een 
bungalow op camping Parenstrand in Lommel. Bijnamen: Omer Shariff (omwille van de 
gepronoceerde snor), Snor, Grijze en Joop. Is de rechterhand van janus Van Wesenbeeck.  
 
 

 
 

AWRAHAMGAMPEL MORDECHAI, alias SHREK: geboren in Rechovat, Israël. Zonder gekende 
woonplaats. Gearresteerd in Panama en uitgeleverd aan België. Bijnamen: Shrek, Fiona, Alf. Gampel 
is internationaal opererende drugsmakelaar. Hij is de contactpersoon tussen Zuid-Amerikaanse 
leveranciers en Europese criminele bendes. Shrek deed zaken met Adrianus Van Wesenbeeck maar 
ook met de Schotse drugsbaron Walter Douglas, de aartsvijand van Van Wesenbeeck. Gampel wordt 
ook gezocht door Spanje, waar hij nog een gevangenisstraf van 10 jaar moet uitzitten.  
 
FARID SAWARI, alias H. Geboren in Kaboel, Afghanistan, op 13 maart 1972. Woonplaats: 
Amsterdam. Verbleef tijdens het onderzoek vooral in Dubai. Het federale parket beschouwt Sawari als 
de Hasj-man van Van Wesenbeck. 
 
MOHAMEDDJALIEL HAYATMATHOMED, alias JACK: Geboren in Suriname op 18 december 1970. 
Heeft de Nederlandse Nationaliteit en verbleef tijdens onderzoek in Amsterdam. 
 
JACOBUS VAN WESENBEECK: Geboren in Eindhoven op 7 januari 1964 
 
STEF DINGEN, alias RED: Geboren in Geldrop op 1 september 1983  
 
HANNA CAVAN, alias DOODLE:  Geboren in Woolwich (GB). 
 
MICHAEL JOHNSON: Geboren in Plumstead (GB) op 4 november 1966.  
 
WARREN BARTLETT: Geboren in Leystone(GB) op 9 juni 1962. 
 
 
 
 



© 

 

62 

 
 
DEANMCGILLICUDDY: Geboren in Londen (GB) op 9 juni 1962. 
 
M‟HAMED CHIHABI: Geboren in 1961 in Ouled Messaoud-Kebdane, Marokko. Woonplaats 
Antwerpen. 
 
BEN AISSA BELHADI, geboren in Kebdane, Marokko, in 1962. Belg. Woonplaats Vilvoorde (B). 
 
HENRICUS VAN TONGERLOO: Geboren in HEEZE (NL) op 20 december 1953. Woonplaats Heeze.  
 
JOHANNUS WALSCHOTS: Geboren in Eindhoven (NL) op 2 oktober 1963> Woonplaats Eindhoven.  
 
BART LINDERS: Geboren in Valkenswaard (NL) op 17 december 1977. Woonplaats: Veldhoven (NL).  
 
SALVATORE FIORENZA: Geboren in Centuripe, Italië, op 20 februari 1971. Woonplaats: Alkmaar 
(NL). 
 
WILHELMUS JANSSEN: Geboren in Els (NL) op 9 juni 1944> Woonplaats: Swalmen (NL).  
 
FEITEN / TENLASTLEGGINGEN    
 

1) Invoer 8460 kg canabis(weed), ANTWERPEN, 17 september 2007. 
 
2) In-en uitvoeren van 130 kg cannabis, LOMMEL / VELDHOVEN (NL) NORDHORN 

(DUITSLAND) 4 en 7 mei 2009: 
 

3) In-en uitvoeren van 20 kg cannabis, LOMMEL / VELDHOVEN / BOLTON (GB), 7 juni 2009 en 
10 juni 2009.  

 
4) In -en uitvoer 7000 kg cannabis, ANTWERPEN/LOMMEL/ZEEBRUGGE/MAARHEEZE tussen 

2 juni 2009 en           9 juni 2009. 
 

5) In -en uitvoer 400 kg amfetamines, LOMMEL/VELDHOVEN/NORDHORN tussen 4 mei 2009 
en 7 mei 2009. 

 
6) In -en uitvoer 200 kg amfetamines, LOMMEL, BOLTON(GB) tussen 7 juni 2009 en 10 juni 

2009. 
 

7) In -en uitvoer 1100 kg cocaïne, LOMMEL, tussen 9 januari 2009 en 14 juni 2009. 
 

8) Leiding geven aan een criminele organisatie/deelname criminele organisatie. 
(ANTWERPEN/BRUSSEL/LOMMEL/BOLTON/DUBAI/DUSSELDORF/EINHOVEN/MAARHEE
ZE/VELDHOVEN/ZUID-AFRIKA. 

 
9) 9) Invoer 5600 kg cannabis in november 2008.  

 
10) Verhandelen van een onbekende hoeveelheid psychotrope stoffen in maart 2009. 

 
11) Opzetten van een transportlijn vanuit Venezuela naar Engeland voor de import van 400 kg 

verdovende middelen tussen mei en 15 juni 2009.  
 

12) Exporteren en verhandelen van verdovende middelen naar Engeland tussen oktober 2008 
en 15 juni 2009, op meerder tijdstippen. 

 
13) Witwassen van tenminste 4.276.000  Britse ponden en 217.000 euro. 

 

 

 

 

 

http://www.encyclo.nl/begrip/psychotrope%20stoffen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Drug
http://nl.wikipedia.org/wiki/Drug
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DE ADVOCATEN 

 

 
Luc Delbrouck (Janus Van Wesenbeeck, Robert Van Vroenhoven) 
 

  
Hans Rieder (Jacobus Van Wezenbeeck)  
 

 
Pol Vandemeulebroucke (Farid Sawari) 

 
Kris Luvckx (Farid Sarwari, M‟hamed Chihabi)  
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John Maes (Stef Dingen) 
 

 
Walter Van Steenbrugge (Hayatmahomet Mohameddjaliel)  
 

  
Jan Eeckhaut, hier op de foto met een andere cliënt, de Brits-Ierse godfather Christy Kinahan. 
Eeckhaut verdedigt in dit proces de Brit Dean McGillicuddy.  
 
Wie aanvullende info heeft over de verdachten en hun advocaten: graag een mailtje naar 
vdaa1@telenet.be 
 
OPENBAAR MINISTERIE 
Marianne Capelle, magistraat federaal parket 
 
ONDERZOEKSRECHTER 
Davy Jordens, rechtbank van eerste aanleg in Hasselt 
 
Geplaatst door Joris van der Aa op 08:35 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Het is niet te geloven dat op deze wijze, op vordering van procureur des Konings Marc Rubens te 
Hasselt, eerlijke oprechte mensen als Erik Verbeek e.a. door onderzoeksrechter D. Jordens  
in een zware internationale drugsbende worden getrokken. 
 
 
 
 

http://misdaadreporter.blogspot.com/2010/11/strafproces-tegen-nederlandse.html
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In bovengenoemd bericht staat letterlijk het volgende geschreven:  
 

De criminele onderneming van Van Wesenbeeck kon worden ontmanteld dankzij de 
intensieve samenwerking tussen de Belgische, Nederlandse, Engelse en Amerikaanse 
politiediensten. 

 
Daarmee is feitelijk komen vast te staan dat procureur des Konings Marc Rubens en 
onderzoeksrechter D. Jordens intensief samenwerken met de Nederlandse Politiediensten.  
Dit geeft een verklaring voor het feit dat op deze wijze Flaraxin in beslag moest worden genomen. 
Flaraxin heeft namelijk de volgende eigenschappen: 
 

Flaraxin: Erik Verbeek zag dan ook met leden ogen toe dat producten van plantaardige 
oorsprong, zoals Flaraxin, die in 90% van de gevallen effectief hun werk doen om 
tumoren te laten verdwijnen in Europa worden tegengewerkt. Hij begrijpt dat niet omdat 
Flaraxin 10 tot 20 maal goedkoper is dan de huidig voorgeschreven chemobehandeling, 
hetgeen in de tijd van grote overheidsbezuinigingen met open armen zou moeten 
worden ontvangen. Dit des te meer de bij een chemobehandeling gebruikte chemicaliën 
tegen kanker kankercellen moeten doden waarbij de patiënt zelf net niet dood gaat. 
Daarna mag de patiënt zich weer herstellen en volgt een nieuwe kuur. Op deze wijze 
gaat de kankerpatiënt met zijn chemokuur door een zeer diep dal met meestal enige 
kans op genezing. Het doden van alle kankercellen vindt met deze behandeling niet 
altijd volledig plaats waarna de kans op een recidief groot is. Meestal is deze kanker 
agressiever dan de eerste en overlijdt de patiënt alsnog aan zijn kanker. Met Flaraxin 
gebeurt dat niet. Flaraxin pakt de kanker op een geheel andere wijze aan. Flaraxin 
maakt de eigen interferon, stimuleert het eigen immuunsysteem en heeft de eigenschap 
dat daarna de kanker volledig afbreekt. Hierbij werkt Flaraxin snel en heeft het bijna 
geen tot geen bijwerkingen.  

.  
Dit komt procureur des Konings Marc Rubens van Hasselt niet goed uit. Het volgende hieronder 
ingelaste artikel over hem maakt dat glashelder:   

'De bestraffing van milieudelicten is een lachertje'  

donderdag 19 maart 2009 

Auteur: Peter Dupont  

HASSELT - Het Hasselts parket seponeert bijna de helft van alle vastgestelde 
milieudelicten. Niemand doet slechter in Vlaanderen. 'Het Limburgse  

Giftig afval, onveilig transport, geluidshinder, beschadiging van beschermde planten en 
dieren: in de 1.500 dossiers die de Vlaamse Milieu-inspectie tussen 2005 en 2007 aan 
het gerecht bezorgde, werden amper 29 mensen veroordeeld. Seponeren is de trend, 
toch in bepaalde gerechtelijke arrondissementen. Zo werd in Tongeren 18 procent (31 
op 171) en in Hasselt 47 procent (64 op 136) van de dossiers geseponeerd. In Gent 
slechts 3 procent. Van de dertien andere arrondissementen in Brussel en Vlaanderen zit 
enkel Brussel (37 procent) qua seponeringsdrift Hasselt op de hielen. 
 
Begin 2008 waren er in al die 136 Hasseltse dossiers slechts twee mensen veroordeeld, 
een vrijgesproken en zes kregen een andere regeling. Conclusie: voor milieumisdrijven 
en -inbreuken moeten Limburgse bedrijven hun slaap niet laten. De procureur beslist of 
er een strafrechtelijke staart aan en vervolging van een milieumisdrijf komt. Vlaams 
parlementslid Rudi Daems (Groen!) verwijt de Hasseltse procureur Marc Rubens onwil.  

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-aan-koning-albert-etc-pier-byloos.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rudi_Daems
http://www.groen.be/nieuws_1.aspx
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-aan-koning-albert-etc-pier-byloos.pdf
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'Rond het Remo-stort van Group Machiels werden al tientallen pv's gemaakt, allen 
zonder gevolg. Waarom deze niet oplijsten en opkuisen? Desnoods op de Gentse 
manier: met de hulp van enkele milieumagistraten.'  
 
Procureur Marc Rubens geeft toe dat het Hasselts parket meer remediërend dan 
sanctionerend werkt. 'Bedrijven krijgen de kans om de aangerichte schade te 
herstellen. Doen ze dat, dan laten we het erbij.' Kamerlid Daems stelt dat de Milieu-
inspectie moet remediëren, het parket sanctioneren. 'De procureur moet niet het werk 
van de inspectie doen.' 'Ik heb de cijfers gezien', repliceert Rubens, 'en laat 
onderzoeken of we ons beleid moeten verscherpen.' 
 
Sommige Limburgse gemeenten zijn de gerechtelijke laksheid alvast meer dan moe. 
Het Diepenbeekse bestuur heeft zich recent burgerlijke partij gesteld in een dossier 
rond een milieumisdrijf. 'Het afvalverwerkend bedrijf Recmix heeft het 
kankerverwekkende bestanddeel chroom 6 in de Dautenbeek geloosd', zegt 
milieuschepen Hugo Leroux (Groen!). 'Dit is de eerste keer dat we ons als gemeente 
burgerlijke partij stellen om te voorkomen dat ook dit zonder gevolg geseponeerd 
wordt. Zoals bij alle klachten tegen Agglo gebeurd is.'  
 
Minister van Milieu Hilde Crevits (CD&V) kondigt alvast beterschap aan tegen 
milieudelicten met het nieuwe Handhavingsdecreet dat op 1 mei van kracht gaat. 'De 
pas opgerichte Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving en een administratief 
rechtscollege zullen het aantal seponeringen fors terugschroeven. Ook de Milieu-
inspectie en de burgemeester mogen maatregelen opleggen.'  
 
Rudi Daems vreest echter dat de grote bedrijven de dans opnieuw zullen ontspringen. 

Dit geeft ook een verklaring voor het feit dat procureur des Konings Marc Rubens en 
onderzoeksrechter D. Jordens zo intensief goed kunnen samenwerken met de Nederlandse 
Politiediensten. Vanuit Nederland vindt namelijk al vanaf 21 april 1962 sluipmoordende genocide 
plaats op alle wereldbewoners en gebruiken daarbij Belgische bedrijven als Unilin te Wielsbeke en 
Group Machiels te Hasselt als dekmantel. Wie daar vanuit Nederland allemaal in zitten en hoe erg fout 
het is kunt u lezen in de volgende bijgevoegde stukken:  

- Ons aanvullend verzoekschrift d.d. 7 augustus 2011 (kenmerk: EU/21072011/VZ) aan het 
Gerecht van de Europese Unie (zie ordner C1, achter tab 5); 

- Onze 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 (zie ordner C1, achter tab 6);  

- Onze zienswijzen d.d. 25 augustus 2011 (kenmerk: AvR/C&P/250811/zw) op het 
Ontwerpbestemmingsplan buitengebied 2010 en PlanMER aan de gemeenteraad van Sint-
Oedenrode inzake A.M.L. van Rooij etc. (zie ordner C2);    

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan u gericht.  
 
Met die inhoud is feitelijk komen vast te staan dat geheel bestuurlijk Nederland inclusief justitie en 
politie samen met de procureur des konings Marc Rubens en onderzoeksrechter Davy Jordens uit 
België een vanuit een  totalitaire oligarchie werkende grote criminele organisatie is die 
miljoenen/miljarden wereldbewoners heeft vergiftigd met miljarden kilogrammen valselijk geëtiketteerd 
uiterst giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide en daarbij alle Europese 
richtlijnen, verordeningen, verdragen en arresten heeft overtreden. Daar past Flarixin niet in.  
Flaraxin is namelijk in 90% van de gevallen effectief om tumoren te laten verdwijnen en dat 
mag juist niet. Men wil juist iedereen uitroeien met kankerverwekkende stoffen. Daarom moet 
Flaraxin uit de handel worden genomen op de hierboven beschreven meest corrupte wijze.    
 
Hoe erg fout het zit kunt u lezen in de hieronder ingelaste gedeelten uit de in ordner C1 en C2 
bijgevoegde stukken:         
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Lilianne Ploumen /  Partijvoorzitter PvdA  / Partij GroenLinks en PvdA (vanaf 2003)   
PvdA en GroenLinks praten over politieke samenwerking. Job Cohen en Femke Halsema 
hebben in oktober vertrouwelijke gesprekken gevoerd over politieke samenwerking tussen 
PvdA en Groenlinks. Dat schrijft het NRC Handelsblad zaterdag. In de toekomst zou dat moeten 
kunnen leiden tot een permanente politieke alliantie, waar mogelijk ook D66 en SP aan 
deelnemen. In dezelfde krant bevestigt partijvoorzitter Lilianne Ploumen deze gesprekken. 
Ploumen: „Door samenwerking willen we politieke macht organiseren voor een alternatieve 
route. Wij willen een vrij land dat trots is op zijn beschaving en vooruit wil in de wereld.‟ 

 
  
Geachte PvdA partijvoorzitter Lilianne Ploumen  
 
Ik ben Ad van Rooij en ben lijsttrekker van De Groenen in Sint-Oedenrode (Nederland). Ik ben 58 
jaar, getrouwd met Annelies en vader van 2 kinderen Jos en Lisette. Wij wonen in Olland (gemeente 
Sint-Oedenrode) waar ik geboren en getogen ben. Om door de PvdA veroorzaakte politieke redenen 
heb ik vanaf 22 april 2010 moeten vluchten vanuit Nederland naar België en daar politiek asiel 
aangevraagd.Tijdens mijn verblijf in België vanaf 22 april 2010 tot op heden heb ik moeten 
constateren dat Nederland haar buurland België gebruikt als dekmantel voor het vergiftigen van de 
wereld (waaronder de Belgen zelf) met miljarden kilogrammen uiterst giftige kankerverwekkende 
stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide en daarbij alle Europese richtlijnen, verordeningen, 
verdragen en arresten overtreedt. Met het Benelux-verdrag zit België hier zodanig mee ingetrokken 
dat die samenwerking met Nederland, ook vanwege strijdigheid met het Europees-verdrag, 
onmiddellijk dient te worden verbroken. Mede om die reden is de roep naar een nieuwe politieke 
beweging in België groot en is een nieuwe politieke beweging “De Groenen” in België ontstaan. Hoe 
ernstig het is met de vergiftiging van wereld (waaronder België) vanuit Nederland, en hoever daarbij 
wordt gegaan om dat uit het nieuws te houden, kunt u lezen op de volgende website:  : 
 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/   
 
De in 1991 door de Tweede Kamer aangenomen motie van Wilbert Willems van GroenLinks om 
―arseenzuur‖ houdende wolmanzouten te verbieden wordt door voormalig verantwoordelijk 
minister Hans Alders (PvdA) van VROM niet uitgevoerd (lees Telegraaf en kijk TV-uitzending).    
 
Al in 1991 is over het gebruik van arseenhoudende wolmanzouten een motie ingediend door Tweede 
Kamerlid Wilbert Willems van GroenLinks. Deze motie is door de meerderheid van de Tweede Kamer 
(148 stemmen voor 2 stemmen tegen) aangenomen. En in de kamerstukken van 24 oktober 1991 
gepubliceerd onder nummer. 24 (22300-XI). Het bewijs van deze door de meerderheid van de 
Tweede-Kamer aangenomen motie vindt u hieronder bijgevoegd:       
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Voor aanvullende feitelijke onderbouw lees het artikel “Petitie aan Tweede Kamer tegen 
geïmpregneerde speeltoestellen” in het Echte Nieuws van 15 december 2007 
(http://www.hetechtenieuws.org/2007-12-15.php).  
 

http://www.hetechtenieuws.org/2007-12-15.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-12-15.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-12-15.php
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Alle bepalingen uit Europese verordeningen rechtstreekse werking 

De op komst zijnde Europese Verordeningen beginnen met hun voorbereiding daartoe zo'n 5 jaar 
eerder. Met deze voorkennis en wetenschap heeft Nederlands staatssecretaris Hans Simons (PvdA) 
van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur bij besluit van 6 april 1992 op eigen houtje (zonder 
vergunninghouder Hickson Garantor Nederland BV daartoe heeft verzocht) het etiket van het 
bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-Co vervalst van 374 g/l arseenzuur naar 304 g/l 
arseenpentoxide. Dit met de wetenschap dat het in werkelijkheid 374 g/l arseenzuur is gebleven en 
dat arseenzuur veel gevaarlijker is als arseenpentoxide. Aal wettelijk bewijs daarvoor vindt u hieronder 
betreffend besluit d.d. 6 april 1992 dat staatssecretaris Hans Simons (PvdA) namens de Staat der 
Nederlanden heeft genomen hieronder ingelast:    

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_verordening
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Simons
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.dekoepel.eu/Hans%20Simons.htm
http://www.wolmanzouten.nl/arseenpentoxide.html


© 

 

70 

Bijna 5 jaar later op 27 januari 1997 treedt de Europese Verordening (EG) nr. 142/97 (PbEGL25) in 
werking en moet lidstaat Nederland binnen 4 weken daarna aan de Europese Commissie alle 
relevante en beschikbare informatie verstrekken over de blootstelling van mens en milieu aan 
arseenzuur. Deze risicobeoordeling wordt uitgevoerd door de Commissie in het kader van de te 
starten herzieningsprocedure krachtens de artikelen 69, 84 en 112 van het toetredingsverdrag voor de 
bepalingen die in de nieuwe lid-staten nog niet van toepassing zijn. Als gevolg van de opzettelijke 
vervalsing van het etiket van 374 g/l arseenzuur naar 304 g/l arseenpentoxide door staatssecretaris 
Hans Simons (PvdA) van VWC op 6 april 1992 heeft lidstaat Nederland opzettelijk maar liefst vanaf 
maart 1997 deze Europese verodening en daarmee de rechtstreeks vanuit Europa opgelegde wettelijk 
verplichte riscobeoordeling van arseenzuur weten te ontduiken. De milieu- en mensvernietigende 
gevolgen daarvan zijn met geen honderden miljarden euro's meer goed te maken 34) (zie ordner 1, 
tab 21).  

Door toedoen van staatssecretaris Hans Simons (PvdA) van VWC heeft vergunninghouder Hickson 
Garantor Nederland BV te Nijmegen (thans: Arch Timber Protection BV) het bestrijdingsmiddel 
superwolmanzout-CO  (die dit leverde aan Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode) van valse etiketten en 
valse veiligheidsinformatiebladen voorzien. Ondergetekende A.M.L. van Rooij heeft alle 150 Tweede 
Kamerleden en alle 75 Eerste Kamerleden in Nederland daarvan bij brief d.d. 13 april 2001 op de 
hoogte gebracht met het nadrukkelijk verzoek de daarin gestelde 7 vragen te beantwoorden. Tot op 
de dag van vandaag (ruim 10 jaar later) heeft A.M.L. van Rooij daarop nog steeds geen antwoord 
ontvangen. Daarmee is onmiskenbaar feitelijk komen vast te staan dat hier sprake is van opzet van 
alle Nederlandse Eerste en Tweede Kamerleden 35) (zie ordner 2): 

Wat de rampzalige gevolgen zijn van deze opzettelijke in stand gehouden valse etikettering kunt u 
zien in bijgevoegde 2Vandaag-uitzending over de drie containers die overboord sloegen op zondag 23 
dec 2003 vanaf  het schip Andinet ten noordwesten van Texel 36).   

 
Vos zwijgt over kennis  

Met deze voorkennis en wetenschap heeft verantwoordelijk milieuminister Hans Alders (PvdA) op 20 
mei 1992 de circulaire “Betreffende werkprogramma milieumaatregelen bij houtimpregneerbedrijven”  
uitgebracht. Overeenkomstig deze circulaire (verdrag) moesten de houtimpregneerbedrijven in 
Nederland hun milieuvergunningvoorschriften baseren. Deze circulaire houdt echter geen rekening 
met de milieuaspecten van het verduurzaamde hout tijdens de gebruiksfase en in de afvalfase. 
Hiermee heeft voormalig minister Alders (PvdA) van VROM geregeld dat via de Nederlandse 
houtimpregneerbedrijven dit levensgevaarlijke afval van de Shell/Billiton in hout kon worden geperst 
en door verkoop ervan aan de consument onbeperkt in het milieu kan worden gedumpt. Dit met de 
wetenschap dat daarmee de Internationale en Europese wet- en regelgeving zeer grof worden 
overtreden. Arseenzuur en chroomtrioxide zijn immers al vanaf 1986 “zwarte lijststoffen” waarvan toen 
al bekend was dat die zo gevaarlijk zijn voor mens, dier en milieu dat die via een maximaal 
brongerichte aanpak met de best bestaande techniek uit water, bodem en lucht moeten worden 
geweerd. Deze stoffen hadden dus nooit in hout mogen worden geperst met de wetenschap dat ze 
daarmee juist voor de volle 100% in water, bodem en lucht terechtkomen 37a), 37b), 37c), 17)  
(zie ordner 2): 
 
Vanaf het moment deze circulaire “Betreffende werkprogramma milieumaatregelen bij 
houtimpregneerbedrijven” op 20 mei 1992 van kracht is geworden moesten de Nederlandse 
houtimpregneerbedrijven KOMO-gekeurd hout produceren, hetgeen inhoudt dat deze bedrijven  
werden verplicht om het hout onder hoge druk tot aan de kern toe vol te persen met levensgevaarlijk 
valselijk geëtiketteerd kankerverwekkend arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) waarmee er 
maximaal chemisch afval van Billiton/Shell in hout kan worden gedumpt, om gedurende de gebruiks- 
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en afvalfase door de consumenten (indirect) te laten lozen in het oppervlaktewater waarmee 
Billiton/Shell (met de hulp van de Staat der Nederlanden) met het op deze wijze ontduiken van het 
betalen van zuiveringsheffing de Staat der Nederlanden voor miljarden euro‟s heeft opgelicht 38).    
 
Met deze voorkennis en wetenschap heeft het Kabinet Lubbers III in juni 1992 onder voorzittersschap 
van voormalig minister Hans Alders van VROM, het "Rio de Janeiro protocol" tot stand gebracht en 
ondertekend. Onder de dekmantel van behoud van de regenwouden heeft Alders verduurzaamd hout 
als geschikt alternatief aangeprezen. De door minister Alders gesubsidieerde milieuorganisaties 
waaronder Vereniging Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu en het Wereld Natuurfonds volgden 
minister Alders van VROM daarin blindelings, anders werd hun subsidie ingetrokken. Landelijke 
milieucampagnes, en de enorme publiciteit hierover hebben in Nederland geleid tot een werkelijke 
rage. Deze campagnes stimuleerde de aanschaf door de consument. Coniferen en beukenhagen 
werden veelal gerooid en nauwelijks nog gebruikt als erfafscheiding. Geïmpregneerd hout kwam 
daarvoor in de plaats. Tegels en klinkers in de tuin werden vervangen door tegels van geïmpregneerd 
hout. Zelfs kinderspeeltoestellen, picknicktafels, vlonders, beschoeiingen, huizen en zelfs gehele 
woonwijken werden gebouwd van geïmpregneerd hout. Dat hiermee onze regenwouden werden 
behouden heb ik nooit begrepen en is ook nooit aangetoond. Wel is het zo dat Billiton/Shell op deze 
wijze haar levensgevaarlijk afval, met de hulp van het Kabinet Lubbers III, wereldwijd jaarlijks met 
miljoenen (mogelijk miljarden) kilogrammen in het milieu hebben kunnen dumpen 39) (zie ordner 1, 
tab 22): De grootaandeelhouders van Shell, waaronder het Nederlandse Koninklijke Huis en de Staat 
der Nederlanden hebben hieruit (honderden) miljarden onrechtmatige inkomsten ontvangen.     
 
Met bovengenoemde voorkennis is het bedrijf Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159 te Sint-Oedenrode 
op 11 augustus 1992 gaan impregneren met het valselijk geëtiketteerde Superwolmanzout-CO van 
Hickson Garantor Nederland B.V. zonder een daarvoor vereiste Hinderwetvergunning in een 
milieucategorie-5 houtimpregneerbedrijf (en zelfs post-Seveso-bedrijf) zonder een vooraf vereiste 
bouwvergunning in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied op sterk verontreinigde grond 
(verontreinigd met arseen koper en zink tot 14 maal saneringswaarde) zonder voorafgaande sanering 
in strijd met de gemeentelijke bouwverordening te midden van 12 woningen van derden (op 0 tot 100 
meter afstand) in het uiterst kritische dommeldalgebied van Sint-Oedenrode (Olland) 
 
Om deze vanuit de Staat der Nederlanden georganiseerde misdaad vanuit hun dekmantelbedrijf Gebr. 
van Aarle, Ollandseweg 159, te Sint-Oedenrode in de toekomst veilig te stellen heeft de officier van 
justitie mr. G. Bos onder zijn voorzitterschap samen met parketsecretaris dhr. G. Broeren, dhr. H. de 
Vries (Milleu-inspectie Noord-Brabant), dhr. H. Artz (Provincie Noord-Brabant), dhr. V. Ditters 
(Waterschap De Dommel), mevr. I. Valk en dhr. M. Saris (Rijkspolitie Sint-Oedenrode) en 
burgemeester dhr. P. Schriek, wethouder mevr. E. van Dijk-Eerhart, hoofd afdeling B&M.  
dhr. C. Kerstholt en  milieutechnisch medewerker. dhr. G. van Aarle (gemeente Sint-Oedenrode) een 
geheime samenspannende bijeenkomst georganiseerd tegen A.M.L. van Rooij, waarin onder politieke 
verantwoordelijkheid van minister Hans Alders van VROM (PvdA) op verzoek van Milieu-inspecteur H. 
de Vries van VROM is besloten om GGD-arts Henk Jans door burgemeester P. Schriek van Sint-
Oedenrode op A.M.L. van Rooij af te sturen om hem geestesziek verklaard te krijgen 40), 41)  
(zie ordner 2):          
 
In de periode van 1993-1998 heeft Robert Kalhman onder in een kelder bij Hoogovens (later Corus) te 
Ijmuiden in het diepste geheim 5 jaar lang proeven moeten doen met levensgevaarlijk afval afkomstig 
vanuit de gehele wereld, waaronder Zuid-Afrika, Australie, Israel, oostblok landen maar ook vanuit 
Nederland met name vanuit Budelco (Shell) te Budel. Al dat levensgevaarlijke afval is maar liefst  
5 jaar lang vanuit de gehele wereld zonder enige vergunning over de Europese grenzen, 
landengrenzen, provinciale grenzen het bedrijventerrein van Hoogovens (Corus) binnen gesmokkeld 
om door Robert Kahlman daarop proeven te laten uitvoeren zonder een daarvoor vereiste 
milieuvergunning in strijd met de Arbowet. Robert Kalhman en zijn kinderen zijn daarvan erg ziek 
geworden, zonder daarvoor ook maar enige schadevergoeding van Corus en/of de Staat der 
Nederlanden te hebben mogen ontvangen. Dit met de wetenschap dat Corus daarvoor miljoenen 
euro`s subsidie van de Nederlandse overheid heeft ontvangen voor het plegen van deze 
grensoverschrijdende misdrijven. Voor de feitelijke onderbouw lees het artikel 'VERGIFTIGD in 
GEHEIM LAB' in de telegraaf van 12 maart 2005 van onderzoeksjournalist Ron Couwenhoven. (voor 
artikel lees: http://www.sdnl.nl/kahlman-telegraaf.htm). Na 12 maart 2005 mocht de Telgraaf hierover 
niet meer schijven.  
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Dick Tommel (D66) was vanaf 1994 tot 1998 staatssecretaris van het Ministerie van VROM. Vanuit die 
functie heeft hij honderden miljoenen guldens milieusubsidie (gemeenschapsgeld) uitgegeven om 
onder de dekmantels van 'KOMO-keur geïmpregneerd hout' en 'Duurzaam bouwen' hout vol te persen 
met onder andere de zwarte lijststoffen arseenzuur, chroomtrioxide en vele onbekende chemische 
stoffen, de zogenaamde niet werkzame stoffen, om daarmee de metaalindustrie (Shell/Billiton) met 
grote kostenbesparingen van hun hoogproblematisch gevaarlijk afval af te helpen. Daarbij worden de 
houtimpregneerbedrijven als 'dekmantel' gebruikt. Dit alles kon Tommel toentertijd realiseren omdat 
de Bestrijdingsmiddelenwet ernstige tekortkomingen kent; ze houdt namelijk geen rekening met de 
niet werkzame chemische stoffen in het bestrijdingsmiddel en ook niet met de milieu- en 
gezondheidsconsequenties als het betreffende bestrijdingsmiddel in de afvalfase is beland. Met deze 
tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet kan elk soort gevaarlijk afval worden omgezet tot het 
product 'bestrijdingsmiddel'. Het ministerie van VROM weet dit al ruim 20 jaar lang, maar weigert deze 
tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet te repareren met de voorkennis en wetenschap dat op 
grond van artikel 120 in de Grondwet daartegen toch niet bestuursrechtelijke, civielrechtelijk en 
strafrechtelijk kan worden opgetreden. Dit zegt genoeg over verantwoordelijk minister Margreeth de 
Boer (PvdA) en verantwoordelijk staatssecretaris Dick Tommel (D66) van VROM en het gehele  
Kabinet-Kok I, onder leiding van Minister-President Wim Kok 43), 44) (zie ordner 1, tab 22 en  
ordner 2) 

Als waardering voor dit alles kreeg Wim Kok in 2003 enkele commissariaten, bij de ING Groep, TPG 
Post, Shell en de KLM. Wim Kok is momenteel president van de Club van Madrid, een organisatie 
bestaande uit voormalig staatshoofden en regeringsleiders, om wereldwijd deze democratie? te 
bevorderen. 

Bij brief d.d. 10 april 1996 (nummer: 96/1807 HPK/HPK) heeft het college voor de toelating van 
bestrijdingsmiddelen aan A.M.L. van Rooij kenbaar gemaakt dat voor wetgeving en beleid op het 
gebied van milieu in het algemeen en (chemisch) afval in het bijzonder het Ministerie van 
Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) verantwoordelijk is. Als vervolg 
daarop heeft verantwoordelijk staatssecretaris Erica Terpstra bij brief d.d. 2 september 1996 
(kenmerk: GZB/C&O/963400) aan A.M.L. van Rooij bericht dat voor de milieu-aspecten van 
verduurzaamd hout in de afvalfase de primaire verantwoordelijkheid ligt bij de minister van VROM. 30) 
(zie ordner 2).   
 
Met deze voorkennis heeft voormalig staatssecretaris Dick Tommel (D66) van VROM onder 
verantwoordelijkheid van Margreeth de Boer van VROM (PvdA) onder de dekmantel van 
“Milieuvriendelijk verbouwen?” in de periode van 1 maart 1996 tot en met 31 december 1998 maar 
liefst 200 miljoen gulden verleend aan consumenten die KOMO-gekeurd (met arseenzuur en 
chroomtrioxide) geïmpregneerd hebben gekocht 43) (zie ordner 2).    
 
Om deze hierboven feitelijk onderbouwde gesubsidieerde massale vergiftiging van de wereldbevolking 
vanuit Nederland te kunnen blijven voortzetten om daarmee de aandeelhouders van met name 
Billiton/Shell  (waaronder het Koninklijk Huis en de Staat der Nederlanden) met honderden miljarden 
euro‟s onrechtmatig te verrijken via de Nederlandse houtimpregneerbedrijven als dekmantel, 
waaronder Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159 te Sint-Oedenrode, is Dick Tommel (D66) vanaf  
1 januari 2000 tot op de dag van vandaag (reeds 10,5 jaar lang) voorzitter van het College voor de 
Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB), wat heden het College voor de Toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) wordt genoemd 44) (zie ordner 1, tab 22).    
 
Voormalig minister-president Wim Kok (PvdA) en voormalig minister Jan Pronk (PvdA) moeten 
gedacht hebben we kunnen deze truc zoals in juni 1992 bij het "Rio de Janeiro protocol" nog wel een 
keer uithalen maar nu met 'groene stroom'. Onder de dekmantel van 'CO2 reductie' noemen wij dit 
sterk vergiftigd sloophout en rioolslib 'biomassa' voor de opwekking van 'groene stroom'. Onder leiding 
van voormalig (milieu)minister Jan Pronk (PvdA) is op 11 december 1997 het Kyoto-protocol tot stand 
gebracht en daarna ondertekend. Wij zorgen er vervolgens voor dat milieuorganisaties zoals 
Vereniging Milieudefensie, weer landelijke campagnes gaan voeren. Deze landelijke campagnes en 
de enorme publiciteit erover heeft in Nederland wederom geleid tot een rage. Iedereen moet groene 
stroom inkopen anders ben je verdacht. In werkelijkheid worden jaarlijks miljoenen kilogrammen 
levensgevaarlijke zware metalen zoals arseen en chroom VI, in sloophout en rioolslib verder 
verspreidt via uitstoot naar de lucht vanuit de kolengestookte elektriciteitscentrales en via het 
vrijkomende vliegas in de cement, beton en asfalt. Dit omdat men zware metalen niet kan verbranden. 
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Onder de dekmantel van "CO2 reductie" is ook hier weer door voormalig minister van Economische  
zaken Annemarie Jorritsma-Lebbink (CDA) miljoenen guldens aan gemeenschapsgeld uitgegeven 
door terugbetaling de Regulerende Energie Belasting (REB) die in 1996 is ingevoerd. (voor bewijs lees:  
http://www.sdnl.nl/epon-3.htm).  
 
Mocht daarom Margreeth De Boer (PvdA) niet voor de 2Vandaag TV komen. Bekijk de volgende 
2Vandaag uitzending:  

 
Valse Hickson rapport 

Het is goed te weten dat de moord op Pim Fortuyn (met tweede schutter) hiermee zeer nauw 
samenhangt. Voor bewijs lees uit het boek “Moord namens de ´Kroon?´, het ultieme leven van Pim 
Fortuyn” van Ine Veen de 11 pagina‟s in de volgende link:  
 

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      

 
Om die reden heeft Ine Veen over Ad van Rooij daarna het (vervolg) boek “Alarm… u wordt vergiftigd 
!! zal de wereld ten onder gaan aan gif, milieu en bedrog?” geschreven. Voor de uitreiking van dat 
boek bekijk de volgende link:  
 

http://www.ineveen.nl/iv16.htm         
 
De bekende Nederlandse criminoloog prof dr. F. Bovenkerk heeft dit boek gelezen en was ook 
aanwezig bij de uitreiking van dat boek aan Ad van Rooij met als gastvrouw Wieteke van Dort. Na het 
lezen van dat boek heeft criminoloog Bovenkerk beoordeeld dat hier sprake is “Corporate Crime.”. 
Voor de lezing van prof dr. F. Bovenkerk verwijzen wij u naar het artikel “Niemand kan meer zeggen 
dat hij onschuldig is en van niets weet, iedereen weet het.” in het Echte Nieuws van 23 december 
2008, lees, bekijk en beluister daarvoor de volgende link met deeplinks:   
 

http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php  
 
Wat daarvan de gevolgen zijn voor Ad van Rooij kunt u lezen in mijn herhaald verzoek om informatie 
op grond van de Wet openbaarheid van bestuur aan College voor zorgverzekeringen (CVZ) t.a.v. wnd. 
voorzitter dr. A. Boer. en de klacht daarover bij de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. Voor de inhoud van dit Wob-verzoek verwijs ik u naar de volgende link met deeplinks:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-augustus-2011-wob-verzoek-aan-cvz.pdf  
 
Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen 
en tevens aan alle leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de 
Tweede Kamer gericht.   
 
Naar aanleiding van bovengenoemde feitelijke informatie heeft de Nederlandse De Groenen (afdeling 
Sint-Oedenrode) in ballingschap vanuit België slechts twee vragen aan PvdA partijvoorzitter Lilianne 
Ploumen, te weten: 
  

1. Wanneer stopt u als PvdA partijvoorzitter met misbruik van miljarden euro’s aan 
overheidssubsidie met het vergiftigen van de wereld (waaronder de Belgen) met miljarden 
kilogrammen uiterst giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide in 
strijd met alle Europese richtlijnen, verordeningen, verdragen en arresten?  
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2. Gaat u als PvdA partijvoorzitter de hierboven feitelijk onderbouwde niet meer te betalen 
vergiftiging schade, waardoor miljarden wereldbewoners eerder zullen sterven aan ondermeer 
de sluipmoordende kankerdood, uit uw PvdA kas betalen?  . 

 
Een copie van dit verzoekschrift heb ik verstuurd aan: 

- Otto ter Haar, voorzitter van De Groenen in Nederland (www.degroenen.nl)  
- Henk Nijhof, partijvoorzitter van GroenLinks (http://groenlinks.nl)   
- Jolande Sap, fractievoorzitter van GroenLinks (http://groenlinks.nl)   
- Jan Marijnissen, partijvoorzitter van SP (www.sp.nl) 
- Emile Roemer, fractievoorzitter van de SP (www.sp.nl) 
- Ingrid van Engelshoven, partijvoorzitter van D66 (www.d66.nl)  
- Alexander Pechtold, , fractievoorzitter van D66 (www.d66.nl)     
- Julius Vischjager, redactie Daily Invisible 
- Redactie EenVandaag (www.eenvandaag.nl)     
- Redactie het Katholiek Nieuwsblad (www.katholieknieuwsblad.nl)    
- Redactie het Echte Nieuws (www.hetechtenieuws.org) 
- Redactie Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl) 
- Redactie Platform Herstel Rechtsorde (www.platformherstelrechtsorde.nl) 
- Redactie Argusoog (www.argusoog.org) 
- Redactie No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org)    
- Redactie OudeMedia-NieuweMedia (www.oudemedia-nieuwemedia.nl 
- Redactie Kleintje Muurkrant (http://www.stelling.nl/kleintje/) 
- Redactie Klokkenluideronline (http://www.klokkenluideronline.nl/)  
- Redactie Eurostaete (http://www.eurostaete.eu/)  
- Redactie De Groenen België (https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/)                

 
In afwachting van uw antwoord, verblijven wij;  
 
 Hoogachtend,  

 

DE GROENEN 

Foto's van het congres van de Groenen in Utrecht op 2 feb. 2008 

 
Lijsttrekker ing. Ad van Rooij voor De Groenen in Sint-Oederode  

Door toedoen van de PvdA / GroenLinks vanaf 22 april 2010 werkend voor de Nederlandse De 
Groenen in ballingschap vanuit België    
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DE GROENEN 

Foto's van het congres van de Groenen in Utrecht op 2 feb. 2008 

 
De kandidaten voor de gemeenten Sint-Oedenrode en Heusden  

 

   

Lees dit        Lees dit              Lees dit 
 
Datum: 28 juni 2011   

http://www.sdnl.nl/de-groenen.htm
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Minister Piet Hein Donner (CDA) gaat de geschiedenisboeken in als ’s-werelds grootste 
kinder vergiftiger. Hoelang gaat hij daar mee door? Ad van Rooij, de naar België 
gevluchte politicus van De Groenen, vraagt aan hem zelf dat te beslissen.      

 
Van:  

- A.M.L. van Rooij, ‟t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- A.M.L. van Rooij, als acoliet voor de RK Kerk H. Martinus Olland (Sint-Oedenrode);  
- A.M.L. van Rooij als safety manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V.,  

Veenpluis 4-6, 5684 PC te Best: 
- J.E.M. van Rooij van Nunen, ‟t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Camping en Pensionstal „Dommeldal‟ (VOF), gevestigd op ‟t Achterom 9-9a, 5491 XD, Sint-

Oedenrode;  
- Van Rooij Holding B.V., gevestigd op ‟t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op ‟t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode,  
- Politieke partij De Groenen, namens deze A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van De Groenen 

in Sint-Oedenrode, ‟t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, 
 
Aan:  

- Minister Piet Hein Donner (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, benoemd 
door Hare Majesteit Koningin Beatrix op advies van formateur Ruud Lubbers (CDA); 

 
Om er zeker van te zijn dat dit verzoekschrift tot het nemen van een besluit minister Piet Hein Donner 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ook daadwerkelijk bereikt heb ik het laten toekomen 
aan: 

- Arie-Jan Vos, hoofd cluster Politieke Ambtsdragers/Chef Kabinet van het van ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (arie-jan.vos@minbzk.nl);  

- Cathelijne Poppe, directie medewerkster van minister Piet Hein Donner van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (cathalijne.poppe@minbzk.nl);  

- Persvoorlichting Tweede Kamer der Staten Generaal (persvoorlichting@tweedekamer.nl);  
- Koningin Beatrix, Voorzitter van de Raad van State (voorlichting@raadvanstate.nl);   

- Pieter van Vollenhoven, beschermheer NVVK, (j.l.m.vandertuuk@utwente.nl); 
- Mr. H.A.W. Snijders, President van de rechtbank in Den Bosch, 

(info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl);  
- Raymond de Roon Voorzitter Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede 

kamer (r.deroon@tweedekamer.nl,  cie.vj@tweedekamer.nl);    
met het nadrukkelijke verzoek om dit verzoekschrift tot het nemen van een besluit aan 
verantwoordelijk minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties persoonlijk 
ter afhandeling toe te sturen en ondergetekende dat schriftelijk te bevestigen.        
      
Betreft: 
Verzoek tot het nemen van een besluit waarin minister Piet Hein Donner (CDA) van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties namens de Staat der Nederlanden beslist:   

1. dat huidig minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, als opvolgende 
minister van Piet Hein Donner, vóór uiterlijk 10 juli 2011 een nieuw besluit moet hebben 
genomen overeenkomstig de door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. gewonnen 
onherroepelijke uitspraak nummer: 200807464/1/H3 van 20 mei 2009 van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State waarin de door Safety Manager A.M.L. van Rooij 
opgestelde risico-inventarisatie en –valuatie is betrokken. Dit om als Staat der Nederlanden 
niet nog meer verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor de massale vergiftiging van de 
Nederlandse kinderen met de uiterst giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en 
chroomrioxide (chroom VI).    

2. dat Tom Rombouts als voorzitter van het centraal stembureau van de provincie Noord-
Brabant vóór uiterlijk 10 juli 2011 een besluit moet hebben genomen op het bezwaarschrift 
d.d. 8 maart 2011 tegen de weigering om een besluit te nemen (fictief besluit) op het door De 
Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, op 4 maart 2011, 05.06 uur ingediende bezwaarschrift 
tegen (de uitslag van) de verkiezing van de leden van Provinciale Staten voor Noord-Brabant.   

3. dat op grond van de hieronder beschreven feitelijke informatie houtimpregneerbedrijf Gebr. 
van Aarle te Sint-Oedenrode vóór uiterlijk 10 juli 2011 moet zijn gesloten en verzegeld, daar 
die vanaf 1987 in werking is in strijd met het bestemnmingsplan buitengebied, zonder een 
vooraf vereiste milieuvergunning en bouwvergunning voor zijn houtimpregneerinstallatie, 

http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/nadrukkelijk-verzoek-aan-minister-mr-j-p-h-donner-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties
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mailto:pressoffice@tweedekamer.nl
mailto:voorlichting@raadvanstate.nl
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opgericht op sterk verontreinigde grond (14 maal saneringswaarde met arseen, koper en zink) 
zonder voorafgaande sanering in strijd met de bouwverordening, zonder vereiste 
milieuvergunning voor de gebruiks- en afvalfase van het geïmpregneerde hout, zonder een 
vereiste Wvo-vergunning van het waterschap De Dommel, waarbij ook alle opslagstellingen 
(van waaruit ondermeer het gif uit het geïmpregneerde hout uitdampt en daarmee de 
omgeving vergiftigd) zijn gebouwd zonder een vooraf vereiste bouwvergunning in strijd met 
het bestemmingsplan buitengebied. Als gevolg daarvan is het grondwater in de 
omgevingsgronden tot op 250 meter van dat bedrijf sterk vergiftigd met het uiterst 
kankerverwekkende arseenzuur. Daarbij is het goed te weten dat op nog geen 50 meter van 
dat bedrijf Ad de Haas een groot tuinbouwbedrijf heeft waar grote hoeveelheden tomaten 
worden geteeld voor de menselijke consumptie. 

4. dat overeenkomstig het hieronder ingelaste besluit d.d. 19 augustus 1996 (kenmerk: 
IBP96040460) van voormalig  minister Margaretha de Boer (PvdA) aan houtimpregneerbedrijf 
Carl Tissen te Luyksgestel door de Staat der Nederlanden een civiele procedure tegen 
houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode en de overige Nederlandse 
houtimpregneerbedrijven wordt gestart om deze bedrijven (zijnde de vervuilers) de 
aangerichte triljoenen euro‟s aan vergiftiging schade te laten betalen en die schade niet af te 
wentelen op de belastingbetalende Nederlandse slachtoffers.   

5. dat onmiddellijk een einde wordt gemaakt aan de al vanaf 1987 (24 jaar lang) voortdurende 
vanuit de landelijke en gemeentelijke overheid aangestuurde samenspannende onmenselijke 
eigendomvernielende, eigendom stelende, geldstelende, inkomen afnemende en poging tot 
doodslag plegende terreur op de familie Van Rooij.       

 
Geachte minister Piet Hein Donner (CDA)  
 
Op onze e-mail van 5 april 2011(lees hieronder) hebt u nog steeds niet gereageerd.  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/nederland-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-6-april-
2011.pdf 

Niets bijzonders overigens. U en uw CDA reageren al maar liefst 24 jaar niet op de brieven van Ad 
van Rooij. U weigert zelfs al maar liefst meer dan twee jaar een besluit te nemen overeenkomstig een 
door Ad van Rooij (Ecologisch Kennis Centrum B.V.) op 20 mei 2009 (nummer: 200807464/1/H3) 
gewonnen onherroepelijke uitspraak bij de Raad van State. Daarin heeft de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State letterlijk het volgende beslist:  

2.10.2. Het besluit van 10 november 2008 is gebaseerd op de uitkomst van dat rapport 
van de GGZ. De methode, inhoud en uitkomsten van dat GGZ-onderzoek blijken niet uit 
het besluit. Evenmin maakt dat GGZ-rapport deel uit van de gedingstukken. Op verzoek 
van de Afdeling heeft de minister dat rapport alsnog overgelegd. Uit het rapport van de 
GGZ blijkt dat Search B.V. ter plaatse een onderzoek heeft verricht. Uit het rapport van 
het onderzoek van Search B.V. van 8 januari 2007 blijkt dat slechts het zand van de 
zandbak op de speelplaats van de school is onderzocht en dat van de houten palen wel 
een monster is genomen, maar dat dit niet is geanalyseerd. Verder heeft Search B.V. 
geadviseerd de onderzoeksresultaten aan GGD over te leggen, omdat deze instantie 
wellicht meer kan vertellen over de risico's. 

Nu het besluit is gebaseerd op de uitkomsten van een niet volledig onderzoek en daarin 
evenmin de opgestelde risico-inventarisatie en -evaluatie is betrokken, is het besluit in 
strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht niet zorgvuldig voorbereid en 
berust het in strijd met artikel 7:12 van die wet niet op een deugdelijke motivering. 

Het beroep slaagt. Het besluit dient te worden vernietigd. De minister dient een nieuw 
besluit te nemen met inachtneming van deze uitspraak. 

Lees hier de gehele uitspraak (pdf)  
 

In betreffende opgestelde risico-inventarisatie en -evaluatie  staat letterlijk het volgende geschreven:  
 

De zandbak waarin de kinderen spelen is omgeven met geïmpregneerde houten palen. 
Deze palen blijken geïmpregneerd te zijn met het bestrijdingsmiddel Celfix OX van 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/nederland-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-6-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/nederland-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-6-april-2011.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2009-05-27-uitspraak-raad-van-state-in-zaaknummer-200807464-van-20-mei-2009.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2009-05-27-uitspraak-raad-van-state-in-zaaknummer-200807464-van-20-mei-2009.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2007-04-02-Ri-&e-rapport-BH-(1)-8-februari-2006.pdf
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Swaay Hout Schijndel met als toelatingsnummer: 11381 N. De toelatingsbeschikking 
van het CTB vindt u bijgevoegd (zie productie 3). Een liter van dit bestrijdingsmiddel 
weegt zo’n 1700 gram en bevat:  

- 591 g/l chroomtrioxide  
- 238 g/l koperoxide  
- ± 800 g/l andere onbekende zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stoffen.  

 
Een kuub van dit geïmpregneerde hout bevat ten minste 8 kilogram bestrijdingsmiddel 
Celfix OX, hetgeen afhankelijk van het soort hout kan oplopen tot 25 kilogram per kuub.  
 

Niet alleen de zandbak is omgeven met geïmpregneerde houten palen. Ook het overige 
gedeelte van het schoolterrein waarbinnen de kinderen vertoeven staat vol met 
geïmpregneerde palen die zijn behandeld met het bestrijdingsmiddel Celfix OX,  

 
Chroomtrioxide (en hun zouten daarvan) zijn de meest kwalijke kankerverwekkende 
verbindingen die wij kennen. Er zijn 4- klassen aan kankerverwekkende stoffen.  
Chroomtrioxide valt in de zwaarste klasse, de klasse 1 van kankerverwekkende stoffen 
(zie productie 4).  
 
Chroomtrioxide is ook nog genotoxisch hetgeen inhoudt dat deze stof geen veilige 
drempel kent. Het eenmaal in je leven binnenkrijgen van één molecuul chroomtrioxide 
kan op termijn al kanker veroorzaken.  
 
Chroomtrioxide is ook nog verdacht reprotoxisch, hetgeen inhoudt dat het toxische 
effecten (o.a. impotentie, fertiliteitproblemen, menstruatiestoornissen, testiskanker) 
en/of toxische effecten op het geslacht via vrouwen en/of mannen (o.a. miskramen, 
ontwikkelingsstoornissen, doodgeboorte) en afwijkingen op het nageslacht als gevolg 
kunnen hebben (zie productie 5).  
 
Chroomtrioxide is ook een voortplanting giftige stof en kan schadelijk zijn via 
borstvoeding volgens de criteria van bijlage VI bij richtlijn nr. 67/548/EEG van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 1967 (zie productie 6).  
 
Ingevolge die Europese richtlijn moet chroomtrioxide ook nog worden geclassificeerd 
als categorie 1 en 2 mutageen, hetgeen minuscule veranderingen kan aanbrengen in 
het DNA-molecuul bij de mens (zie productie 7).  
 
Chroomtrioxide lost goed op in water en komt met regenwater mee uit het 
geïmpregneerde hout en kan het ons lichaam via een drietal routes binnendringen (zie 
productie 8).  
- via de lucht (ademhaling)  
- via de huid (aanraking)  
- via het maagdarmkanaal (besmet zand) 
en zijn daarom levensgevaarlijk.  
 
Voor spelende kinderen gaat het om dermale blootstelling via huidcontact met 
afveegbaar residu op de speeltoestellen en met verontreinigde grond onder 
speeltoestellen. En om orale blootstelling via ingestie van bodemdeeltjes en het 
aflikken van de handen. In opdracht van de VROM-inspectie is in 2004 hiernaar een 
risico onderzoek verricht, hetgeen is vastgelegd in het RIVM rapport 609021030/2004. 
Op blz. 182 en 183 van dat rapport staat geschreven dat de orale plus dermale 
blootstelling van kinderen zo hoog is dat het zelfs de maximaal toelaatbare 
Risiconiveau (MTR) waarde van chroom VI te boven gaat (zie productie 9).  
 

Benevens Chroomtrioxide bevat dit geïmpregneerde hout ook nog grote hoeveelheden 
andere onbekende zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stoffen, waarvan de 
risico’s niet kunnen worden bepaald (zie productie 3).  

Gezien bovengenoemde ernstige risico’s met onomkeerbare nadelige 
gezondheidseffecten voor de kinderen wordt geadviseerd om het geïmpregneerde hout 
onmiddellijk te laten verwijderen en het te laten afvoeren als gevaarlijk afval.  

http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-02.php
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Tevens wordt geadviseerd een gericht PAGO-onderzoek naar betreffende chemische 
stoffen aan alle kinderen aan te bieden voor de nulmeting en dat periodiek (eens per 
jaar) te herhalen.  

 
Chroomtrioxide (chroom en chroomverbindingen) staat op bijlage I van de aanbeveling 
van de Commissie van 19/09/2003 betreffende de Europese lijst van beroepsziekten. 
Lidstaat Nederland moet uiterlijk op 31 december 2006 aan deze aanbeveling gevolg 
hebben gegeven. Alle kinderen van de school hebben als gevolg van het spelen op en 
nabij dit geïmpregneerde hout een niet geringe kans op het krijgen van 
beroepshuidaandoeningen, het krijgen van kanker, vruchtbaarheidsproblemen, 
nageslachtverminkingen, genetische afwijkingen e.d. op latere leeftijd. Ingevolge de 
Arbowet bent u verplicht om al deze kinderen via de bedrijfsarts van uw Arbodienst aan 
te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Geadviseerd wordt 
om dat dan ook te doen.  

 
Lees hier de gehele risico-inventarisatie en –evaluatie (pdf)   
 
Hoever minister Piet Hein Donner en zijn CDA gaan met het vergiftigen en uitroeien van onze 
kinderen maakt het artikel “Zaak gif(speel)hout: Beslissing gebaseerd op tot nu toe niet te vinden 
documenten” uit Het Echte Nieuws van 21 augustus 2010 glashelder. Lees hieronder het gehele 
artikel met alle deeplinks aan bewijzen.  
 

http://www.hetechtenieuws.org/2010-08-27.php  
    
Vanwege pogingen tot doodslag veroorzaakt door uw partijgenoot burgemeester Peter Maas (CDA), 
een persoonlijk goede vriend van Jan Peter Balkenende, heeft Ad van Rooij vanaf 22 april 2011 naar 
België moeten vluchten, al meer dan een jaar gescheiden moeten leven van zijn vrouw en daar 
politiek asiel moeten aanvragen. Om die reden heeft Ad van Rooij niet mee kunnen doen aan de  
provinciale verkiezingen in maart 2011 voor zijn politieke partij De Groenen.  
 
De politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, heeft daartegen tijdig bezwaar aangetekend 
bij het centraal stembureau van de provincie Noord-Brabant t.a.v verantwoordelijk voorzitter Ton 
Rombouts (CDA). Het is deze Ton Rombouts (CDA), burgemeester van ‟s-Hertogenbosch, die al liefst  
meer dan drie maanden weigert een besluit te nemen op het bezwaarschrift d.d. 8 maart 2011 tegen 
de weigering om een besluit te nemen (fictief besluit) op het op 4 maart 2011, 05.06 uur ingediende 
bezwaarschrift tegen (de uitslag van) de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van 2 maart 
2011, vanuit de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode. Lees hieronder het gehele 
bezwaarschrift d.d. 8 maart 2011 tegen de weigering om een besluit te nemen (fictief besluit).  
     

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/bezwaarschrift-tegen-de-weigering-te-
beschikken-8-maart-2011-r1.pdf  
 
Hiermee is feitelijk bewezen dat de provinciale verkiezingen van maart 2011 van de statenleden in 
Noord-Brabant en daarmee ook die van Eerste Kamerleden der Staten-Generaal door toedoen van de 
CDA (minister Piet Hein Donner, de burgemeesters Peter Maas van Sint-Oedenrode en Ton 
Rombouts van ‟s-Hertogenbosch) tot stand zijn gekomen in strijd met de Kieswet, de Grondwet, 
Richtlijn 93/109 EG, Richtlijn 94/80 EG, het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag van 
Amsterdam. 
 
Hiermee is tevens komen vast te staan dat burgemeester Ton Rombouts (CDA) van ‟s-Hertogenbosch 
de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, blokkeert in zijn rechtsgang door geen besluit 
te nemen op het bezwaarschrift d.d. 8 maart 2011 tegen de weigering om een besluit te nemen (fictief 
besluit) op het op 4 maart 2011, 05.06 uur ingediende bezwaarschrift tegen (de uitslag van) de 
verkiezing van de leden van provinciale staten van 2 maart 2011. Dit durft verantwoordelijk minister 
Piet Hein Donner (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nog democratische 
verkiezingen te noemen.   

 

http://www.hetechtenieuws.org/2007-04-02-Ri-&e-rapport-BH-(1)-8-februari-2006.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2010-08-27.php
http://www.hetechtenieuws.org/2010-08-27.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.hetechtenieuws.org/2010-08-27.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-benw-sint-oedenrode-einde-dwangsom-10-maart-2011.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/2010/05/van-rooij-vraagt-politiek-asiel-aan-in-belgie/
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/bezwaarschrift-tegen-de-weigering-te-beschikken-8-maart-2011-r1.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/bezwaarschrift-tegen-de-weigering-te-beschikken-8-maart-2011-r1.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/bezwaarschrift-tegen-de-weigering-te-beschikken-8-maart-2011-r1.pdf
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Hiertegen zal de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, onverwijld een rechtszaak 
aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. Ter onderbouwing van 
die rechtszaak zal door Ad van Rooij als lijsttrekker van de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-
Oedenrode,  ondermeer een kopie van dit verzoekschrift tot het nemen van een besluit worden 
overlegd.  

Wat verantwoordelijk minister Piet Hein Donner en zijn CDA vanaf 1987 tot op heden rondom haar 
dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V. te Sint-Oedenrode, met misbruik van miljarden euro‟s aan 
gemeenschapsgeld, allemaal hebben aangericht en wat daarvan al maar liefst 24 jaar lang de 
gevolgen zijn voor Ad en Annelies van Rooij, zijn gezin en ouders kunt u hieronder lezen in de 
volgende links met deeplinks aan wettelijk onderbouwde bewijzen.     

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-juni-2011-wie-betaalt-vergiftiging-schade-geimpregneerd-
hout.pdf  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/nederland-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-6-april-
2011.pdf 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoek-tot-het-nemen-van-een-besluit-vaste-kamer-commissie-
justitie-8-april-2011.pdf 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/e-mail-verzoek-tot-besluit-aan-cvz-11-april-2011.pdf 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-juni-2011-e-mail-nvvk-micha-kat.pdf   

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juni-2011-vier-maal-meer-autisme-in-eindhoven.pdf  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juni-2011-pleitnotitie-den-bosch-dwangsom-nr-103400.pdf  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-mei-2011-nadere-stukken-beroep-103400-dwangsom-
dommeldal.pdf 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-juni-2011-verzoekschrift-minister-im.pdf  

Beoordeel dat samen met deze TV-uitzendingen en Lezingen : 

.  

 
Vos zwijgt over kennis  

  

 
Oude stort niet erfbaar 

 
Pikmeer-arrest moet weg  

 
   Slepende zaak v. Rooij 

 
Valse Hickson rapport 

 
Geïmpregneerd hout 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hof_van_Justitie_van_de_Europese_Unie
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-juni-2011-wie-betaalt-vergiftiging-schade-geimpregneerd-hout.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-juni-2011-wie-betaalt-vergiftiging-schade-geimpregneerd-hout.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/nederland-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-6-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/nederland-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-6-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoek-tot-het-nemen-van-een-besluit-vaste-kamer-commissie-justitie-8-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoek-tot-het-nemen-van-een-besluit-vaste-kamer-commissie-justitie-8-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/e-mail-verzoek-tot-besluit-aan-cvz-11-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-juni-2011-e-mail-nvvk-micha-kat.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juni-2011-vier-maal-meer-autisme-in-eindhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juni-2011-pleitnotitie-den-bosch-dwangsom-nr-103400.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-mei-2011-nadere-stukken-beroep-103400-dwangsom-dommeldal.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-mei-2011-nadere-stukken-beroep-103400-dwangsom-dommeldal.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-juni-2011-verzoekschrift-minister-im.pdf
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/stortplaats.wmv
http://www.mstsnl.net/video/stortplaats.wmv
http://www.mstsnl.net/video/pikmeerarrest.wmv
http://www.mstsnl.net/video/pikmeerarrest.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
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Oplossing is NUL-optie   

                                               

Ad van Rooij wil de milieuwetgeving laten respecteren die o.a. met wolmanzouten wordt 

overtreden.  

 
Ad van Rooij, Ecologisch Kennis Centrum, gaf persconferentie over conflict met 

werkgever Philips 

 
Criminoloog Prof. dr. Frank Bovenkerk vertelt dat hier sprake is van ―Corporate Crime‖ 

Beoordeel dat samen met het volgende deskundigenrapport  

 1. De rampzalige gevolgen van geïmpregneerd hout 

  

a. Wat zijn wolmanzouten:  
 
Wolmanzouten (CCA-zouten) bevatten: 2)  
- 374 g/l arseenzuur.  
- 532 g/l chroomtrioxide (chroom VI zuur).  
- 188 g/l koper II oxide.  
  

 
 

http://www.mstsnl.net/video/nuloptie.wmv
http://www.mstsnl.net/video/nuloptie.wmv
http://www.youtube.com/watch?v=QzWh3z-wFcw
http://www.youtube.com/watch?v=QzWh3z-wFcw
http://www.mstsnl.net/video/ing-ad-van-rooij-over-de-philips-cultuur.wmv
http://www.mstsnl.net/video/ing-ad-van-rooij-over-de-philips-cultuur.wmv
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
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b. Wat zijn de kenmerken van arseenzuur en chroomtrioxide:  
 

-        Arseenzuur (arseen)is een zwarte lijststof voor water, bodem en  lucht. 3)  
-        chroomtrioxide (chroom VI) is een zwarte lijststof voor lucht. 3)   

  
Deze zwarte lijststoffen zijn zo gevaarlijk dat al vanaf 1986 in internationaal verband is besloten dat in 
het milieu brengen ervan gezien de stofeigenschappen, zoals giftigheid - waaronder carcinogeniteit, 
mutageniteit en teratogeniteit - afbreekbaarheid en (bio)accumulatie, die een ernstig risico inhouden, 
via een maximaal brongerichte aanpak met de best bestaande techniek moet worden voorkomen.  
  
Arseenzuur en chroomtrioxide (en hun zouten daarvan) zijn de meest kwalijke kankerverwekkende 
verbindingen die wij kennen. Er zijn 4- klassen aan kankerverwekkende stoffen. Arseenzuur en 
chroomtrioxide vallen in de zwaarste klasse, de klasse 1 van kankerverwekkende stoffen. 4)5) 
Arseenzuur en Chroomtrioxide zijn ook nog genotoxisch hetgeen inhoudt dat deze stof geen veilige 
drempel kent. Het eenmaal in je leven binnenkrijgen van één molecuul arseenzuur of chroomtrioxide 
kan op termijn al kanker veroorzaken.  
  
Arseenzuur en chroomtrioxide zijn ook nog verdacht reprotoxisch, hetgeen 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 
ontwikkelingstoornissen) en afwijkingen op het nageslacht als gevolg kunnen hebben. 6)  
  
Chroomtrioxide (chroom VI-verbindingen) is ook een voortplanting giftige stof en kan schadelijk zijn via 
borstvoeding volgens de criteria van bijlage VI bij richtlijn nr. 67/548/EEG van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 27 juni 1967. 7)    
  
Ingevolge de Europese richtlijn nr. 67/548/EEG moet chroomtrioxide ook nog worden geclassificeerd 
als categorie 1 en 2 mutageen, hetgeen minuscule veranderingen kan aanbrengen in het DNA- 
molocuul bij de mens. 8)   
  
Arseenzuur en chroomtrioxide lossen volledig op in water en kunnen ons lichaam via een drietal 
routes binnendringen. 9) 10)   

-        via de lucht (ademhaling) 
-        via de huid (aanraking) 
-        via het maagdarmkanaal (besmette voeding) 

  
Gewolmaniseerd hout bevat: 11) 

-        3000 mg/kg arseen 
-        6000 mg/kg chroom VI 

  
Per kuub hout (500 kg) is dat:  

-        1.500.000 mg = 1.500.000.000 µg arseen. 
-        3.000.000 mg = 3.000.000.000 µg arseen.           

  
Het grondwater is ernstig verontreinigd als het boven de interventiewaarde zit. De interventiewaarde 
bedraagt voor: 12) 

-        arseen 60 µg/l 
-        chroom 30 µg/l 

  
Een kuub gewolmaniseerd hout verontreinigd dus op termijn:  

-        25.000.000 liter water met arseen boven de interventiewaarde. 
-        100.000.000 liter water met arseen boven de interventiewaarde. 

Dit zijn maar liefst lieftst 3000 tankauto‟s van 33 kuub.   
  
Zware metalen kunnen niet worden verbrand, hetgeen betekent dat op termijn als gevolg van 
verspreiding ( via tijdelijke producten als spaanplaat) al het arseenzuur en chroomtrioxide in oplosbare 
vorm in ons oppervlaktewater en drinkwater terecht zullen komen en daarmee ook onze voeding zal 
vergiftigen. 
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c. Foutieve classificatie en etikettering 

  
Foutieve classificatie en etikettering van het bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-Co, toel.nr. 8228N, 
van Hickson Garantor B.V. te Nijmegen. Op het etiket en bijbehorend veiligheidsinformatie formulier 
schrijft Hickson Garantor B.V. dat superwolmanzout-Co 304 g/l arseenpentoxide bevat. 1)  
  
Uit chemisch onderzoek verricht door de Keuringsdienst van Waren is vast komen te staan dat 
superwolmanzout-Co in werkelijkheid 374 g/l arseenzuur bevat. 2)  
  
Maar arseenzuur is zeer veel gevaarlijker dan arseenpentoxide.                    
Het VN-nummer van arseenpentoxide is 1559, dat van arseenzuur is 1553. 13)   
In geval van ongevalbestrijding zijn de veiligheidsvoorschriften voor arseenpentoxide en arseenzuur 
grotendeels afwijkend. 13)  
  

Enkele belangrijke verschillenpunten zijn: 
  

ARSEENZUUR  

  
Zeer giftig                                
  
Giftig-levensgevaarlijk bij 
inademing, opname door de mond 
of huidcontact   
  
Bij brand:houder zo ver mogelijk van 
de brandhaard verwijderen. De 
brandbestrijding op een zo groot 
mogelijke afstand uitvoeren. Niet in 
de buurt van de kopzijden van de tank 
verblijven Materiaal niet onnodig 
verspreiden. Bluswater opvangen 
en later veilig verwerken.  
  
Verlenen Eerste Hulp:slachtoffer in 
de frisse lucht brengen en medische 
hulp verlenen. Bij ademstilstand 
kunstmatig beademen, indien nodig 
met pure zuurstof. Besmette kleding 
en schoeisel uittrekken en op een 
veilige plaats leggen; hierbij is grote 
haast geboden. Besmette ogen en 
huid onmiddellijk tenminste 15 
minuten lang met stromend water 
spoelen. Slachtoffer rustig neerleggen 
en tegen warmteverlies beschermen. 
Slachtoffer steeds bewaken, omdat 
ziekteverschijnselen pas na enige tijd 
optreden of waarneembaar zijn. 

ARSEENPENTOXIDE          
  
Giftig  
  
Giftig bij inademing of opname van het stof door de mond   
  
 
 
Bij brand:houder zo ver mogelijk van de brandhaard 
verwijderen. 
  
  
  
  
  
  
 
Verlenen Eerste Hulp:slachtoffer in de frisse lucht brengen 
en medische hulp verlenen. Besmette kleding en schoeisel 
uitdoen en op een veilige plaats leggen. Besmette ogen en 
huid onmiddellijk tenminste 15 minuten lang met stromend 
water uitspoelen. 
  
  
  
  
  
  

  
Het enorme verschil in gevaar moge duidelijk zijn.   
  
d. Overtreden Verordening (EG)nr.142/97 door lidstaat Nederland  
  
Het ontduiken van de Europese Risicobeoordeling die door de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen bij Verordening (EG) nr. 142/97 (pbEG L25) is vastgesteld en rechtstreeks is 
opgelegd aan lidstaat Nederland. 14) 15)   

http://toel.nr/
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Op 27 januari 1997 heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen de Verordening (EG) nr. 
142/97 vastgesteld. De fabrikant(en) en importeur(s) van in de bijlage van deze verordening vermelde 
stoffen moeten de commissie binnen 4 maanden na in werking treding van deze verordening alle 
relevante en beschikbare informatie verstrekken over de blootstelling van mens en milieu aan deze 
stoffen. 15) 
  
De informatie over de blootstelling heeft betrekking op de emissie van die stof of de blootstelling van 
menselijke populaties of milieucompartimenten aan die stof tijdens de verschillende fasen van de 
levenscyclus van de stof overeenkomtstig artikel 3, lid 3, en bijlage I, deel A, van Verordening (EG) nr. 
1488/94, met:   

-        als menselijke populaties: werknemers, consumenten, en via het milieu blootgestelde 
personen; 
-        als milieucompartimenten: lucht, water en bodem met inbegrip van informatie over de 
lotgevallen van de stof in afvalwater-zuiveringsinstallaties en de accumulatie van de stof 
in de voedselketen;  
-        als levenscyclus van de stof: de vervaardiging, het vervoer, de opslag, de formulering 
in preparaten of andere vormen van verwerking, gebruik en verwijdering of terugwinning.  

      
“Arseenzuur” staat opgenomen in deze verordening (EG) nr. 142/97 in tegenstelling met 
“Arseenpentoxide”.  
  
Met de opzettelijk aangebrachte foutieve classificatie en etikettering heeft Hickson Garantor B.V. met 
oogluikende toestemming van lidstaat Nederland vanaf 27 januari 1997 de wettelijk verplichte 
Europese risicobeoordeling voor arseenzuur in superwolmanzout-Co weten te omzeilen. Lidstaat 
Nederland heeft daarmee vanaf 27 januari 1997 de rechtstreeks vanuit de Europese Commissie 
opgelegde Verordening EG) nr. 142/97 overtreden.  
  
Bij ongecontroleerde verbranding van gewolmaniseerd hout of spaanplaat gemaakt van 
gewolmaniseerd hout komt ca. 50% van het arseen in de lucht terecht. In geval een huis, schuur of 
schutting waarin gewolmaniseerd hout of gewolmaniseerd spaanplaat zit verwerkt in vlammen opgaat 
dan hebben we te maken met een ongecontroleerde verbranding waarbij ca. 50% van het arseen in 
de lucht terecht komt, nagenoeg volledig in deeltjes, waarvan de massadiameter varieert tussen ca. 
0,3 en 3 µm, waarvan 85 % beneden 1 µm is en als zodanig tot de fijnste aërosolfractie behoort 16). 
Deze zeer fijne deeltjes dringen gemakkelijk door tot in het diepste van de longblaasjes hetgeen 
levensgevaarlijk is. In geval van regenweer of blussen met water vormt zich arseenzuur dat ook nog 
via de huid het lichaam binnendringt 9). Arseenzuur valt in de zwaarste klasse, de klasse 1, van 
kankerverwekkende stoffen 4)5).  
 
In het landelijk afvalplan heeft lidstaat Nederland aan Bouw- en sloopafval de volgende klasse indeling 
toegekend:  
  

- A-hout (is onbehandeld hout) 
- B-hout (is geverfd, gelakt of verlijmd hout) 
- C-hout (is verduurzaamd CCA-hout en CC-hout) 
  
1) CCA-hout bevat zo‟n 3000 mg/kg arseen (arseenzuur) en 6000 mg/kg chroom 
(chroomtrioxide). CC-hout bevat zo‟n 6000 mg/kg chroom (chroomtrioxide)en moet ingevolge 
de Europese afvalstoffenlijst (EURAL) als gevaarlijk afval worden verwijderd en verwerkt. 11) 
18) 
2) In de afvalfase is zo'n 50-80 % van het CCA/CC-hout overgeverfd of gelakt, waarmee door 
een verf- of laklaag betreffend C-hout is omgetoverd tot B-hout. 
3) In de afvalfase heeft het overige CCA/CC-hout dat niet is overgeverfd of gelakt, als gevolg 
van verwering, een gelijke grijze kleur als onbehandeld hout, waarmee door verwering het C-
hout is omgetoverd tot A-hout. 
4) Met het vershrederen/vermalen van afvalhout uit bouw-en sloopafval wordt het onzichtbare 
gevaarlijk afvalgedeelte (CCA-hout en CC-hout) verdund met het eveneens onzichtbare niet 
gevaarlijk afvalgedeelte (onbehandeld hout). Het op deze wijze verdunnen van enorme grote 
hoeveelheden gevaarlijk afval (miljoenen tonnen per jaar)tot onder de grens van gevaarlijk 
afval is wettelijk verboden. 
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Op grond van bovengenoemde feiten heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
hierover bij uitspraak no's F03.98.0171, F03.98.0179, F03.98.0180, F03.98.0181, F03.98.0182, 
F03.98.0183 en F03.98.0184 op 19 augustus 1998 letterlijk het volgende beslist: 17) 
  

'Uit het door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak uitgebrachte deskundigenbericht is 
gebleken dat verduurzaamd hout niet visueel valt te onderscheiden van onbehandeld hout'. 

  
Lidstaat Nederland weigert al vanaf 19 augustus 1998 (13 jaar lang) uitvoering te geven aan deze 
bindende uitspraak van Nederlandse hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State.  
  
Dat op de bouw- en sloopplaats het visueel niet te scheiden verduurzaamde bouw- en sloophout 
onder de codenummers: 170204* of 200137* ingevolge de Europese Eural als gevaarlijk afval moet 
worden verwijderd en verwerkt heeft het ministerie van VROM zelf berekend 18). Als conclusie staat 
daarin letterlijk het volgende geschreven: 
  

'Op basis van de beschikbare informatie wordt geconcludeerd dat de afvalstof 'CCA-afvalhout' 
als gevaarlijk afval moet worden ingedeeld conform de Eural afhankelijk van de herkomst van 
deze afvalstof kan de stroom worden gecodeerd als 170204* of 200137*'. 

  
De Nederlandse gemeenten hebben de VNG-model bouwverordening overgenomen, In deze 
bouwverordening staat over scheiden van gevaarlijk afval uit bouw- en sloopafval letterlijk het 
volgende geschreven: 19) 
  

Het bouwafval moet op de bouwplaatsen ten minste worden gescheiden in de volgende 
fracties: 

a.    de als gevaarlijke aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 de afvalstoffenlijst 
behorende bij de regeling afvalstoffenlijst (EURAL; strc. 17 augustus 2001, nr. 158, blz. 9)  

  
In deze bouwverordening staat over onherkenbaar gevaarlijk afval in bouw- en sloopafval letterlijk het 
volgende geschreven: 19) 
  

'Indien op grond van het historisch gebruik te verwachten valt dat een te slopen bouwwerk c.q. 
een te slopen gedeelte van een bouwwerk is verontreinigd met de als gevaarlijke afvalstoffen 
van hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst 
(EURAL; stcr. 17 augustus 2001, nr. 159, blz 9), dient een onderzoek te worden ingesteld 
naar de vermoedelijke verontreiniging en moet het rapport met de uitslag van dit onderzoek bij 
de aanvraag van de sloopvergunning worden gevoegd.' 

  
Met het shredderen van hout uit bouw- en sloopafval hebben de Nederlandse afvalverwerkende 
bedrijven die het geshredderd behandeld afvalhout aan o.a. de spaanplaatindustrie (Unilin NV) en de 
groene stroom centrales in België hebben afgeleverd zich in zeer ernstige mate schuldig gemaakt aan 
ondermeer:  
  

-        het overtreden van de gemeentelijke bouwverordening in Nederland; 
-        het overtreden van de Europese afvalstoffenlijst (EURAL); 
-        het overtreden van de Europese Verordening (EG) nr. 142/97;  
-        het overtreden van de bindende uitspraak d.d. 19 augustus 1998 no's F03.98.0171,  

 F03.98.0179, F03.98.0180, F03.98.0181, F03.98.0182, F03.98.0183 en F03.98.0184 
 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;   

  
Gebruikte referenties:  
  

1. Veiligheidsinformatieblad van het bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co, toel.nr. 8228N, van 
Hickson Garantor Nederland B.V.  

2. Verslag chemisch onderzoek van superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. van de 
Keuringsdienst van waren te Groningen.  

http://www.sdnl.nl/embassy3.htm
http://toel.nr/
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3. Blz. 1, 52, 53, 54 en 55 uit het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990 van 
de Tweede Kamer der Staten Generaal vergaderjaar 1985 - 1986, 19204 nrs. 1-2 (5 pagina's).  

4. Voorblad, blz. 35 en 36 uit het Besluit kankerverwekkende stoffen en processen van 4 februari 
1994, stb 91 (3 pagina's).  

5. Voorblad, blz. 1, A2 en A3 uit de brochure "durf de dingen eens zwart in te zien, dan wordt 
alles rooskleurig" uitgegeven door het Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de 
Arbeid (België) in verband met hun nationale informatie campagne over de beroepskankers (4 
pagina's).  

6. Voorblad, blz. 5 en blz. 28 uit het Reprotox achtergrond-document S138-1 van het ministerie 
van SZW (3 pagina's).  

7. Blz. 14 Nederlandse staatscourant nr. 170 van 6 september 2006 , inzake niet-limitatieve lijst 
van voor de voortplanting giftige stoffen, volgens criteria van bijlage VI bij Richtlijn nr. 
67/548/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 1967.   

8. Blz. 15 Nederlandse staatscourant nr. 170 van 6 september 2006 , SZW-lijst van mutagene 
stoffen die door de EU zijn ingedeeld als mutageen en zijn opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 
nr. 67/548/EEG.  

9. Voorblad, blz. 4 en blz. 5 uit het protocol "arsenicum" S30-21 van de inspectiedienst SZW (3 
pagina's).  

10. Voorblad, blz 18 en blz 21 uit de Nationale MAC-lijst 1996 (P145) van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 3 pagina's).  

11. Voorblad, blz 12 en blz 23 uit het rapport d.d. 23 februari 1999 van Stichting Hout Research 
SHR met als titel “Het onderscheiden van verduurzaamd hout in BSA ten behoeve van 
mobiele houtshredder installaties”, rapportcode 99.003-1.  

12. Blz 2 en blz 10 uit Wet bodembescherming, inzake Interventie- en streefwaarden 
bodembescherming (2pagina‟s).    

13. Alarmgids ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen van dr. ing. H.D. Nübler, van 1995, 
Koninklijke Vermande.  

14. Publicatie "EEG/793/93: parallelle lijst vastgesteld" uit het RIVM/Informatiebulletin 
Milieugevaarlijke stoffen van maart 1997, jaargang 4, nummer 1.  

15. Verordening (EG) nr. 142/97 van 27 januari 1997 van de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen.  

16. Voorblad, blz. 22, 39 en 40 uit basisdocument arseen, rapport nr. 758701002, van januari 
1990 van het RIVM (4 pagina's).  

17. Uitspraak no's F03.98.0171, F03.98.0179, F03.98.0180, F03.98.0181, F03.98.0182, 
F03.98.0183 en F03.98.0184 d.d. 19 augustus 1998 van de Afdeling besuursrechtspraak van 
de Raad van State.  

18. Handreiking Eural, opgesteld door drs. A.M.G.R. Schwegter en drs. ir. Van Veldhuizen van het 
ministerie van VROM.  

19. Nederlandse bouwverordeningen volgens VNG-model bouwverordening, die van toepassing 
zijn binnen alle Nederlandse gemeenten. 

 
Omdat houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle (onze buurman) vanuit zijn stoomfixatieproces ook 
giftige kankerverwekkende stoffen via de lucht loost zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning 
van het waterschap De Dommel is deze zaak C-231/97 op 29 september 1999 voor geweest bij het 
Europese Hof van Justitie (Zesde Kamer). Het Europese Hof heeft daarin letterlijk het volgende Arrest 
gewezen:   
 

HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),  
uitspraak doende op de door de Nederlandse Raad van State bij uitspraak van 17 juni 
1997 gestelde vragen, verklaart voor recht:  
 
1. Het begrip 'lozing' in artikel 1, lid 2, sub d, van richtlijn 76/464/EEG van de Raad van 4 
mei 1976 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen 
die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd, dient aldus te 
worden uitgelegd, dat de emissie van verontreinigde stoom die op oppervlaktewater 
neerslaat, daaronder valt. De afstand tussen het oppervlaktewater en de plaats van 
uitstoot van de verontreinigde stoom is slechts relevant voor de vraag of het 
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uitgesloten dient te worden geacht dat de verontreiniging van het water volgens de 
algemene ervaringsregels als voorzienbaar kan worden beschouwd, hetgeen zou 
beletten dat deze verontreiniging wordt toegeschreven aan de veroorzaker van de 
stoom.  

 

2. Het begrip 'lozing' in artikel 1, lid 2, sub d, van richtlijn 76/464 dient aldus te worden 
uitgelegd, dat de emissie van verontreinigde stoom die eerst neerslaat op terreinen en 
daken en vervolgens via een hemelwaterriool in het oppervlaktewater terechtkomt, 
daaronder valt. Wat dit betreft is het niet van belang of het desbetreffende 
hemelwaterriool aan de betrokken inrichting dan wel aan een derde toebehoort.  

 
Kapteyn Hirsch Schintgen  
Uitgesproken ter openbare terechtszitting te Luxemburg op 29 september 1999.  
De griffier  
De president van de Zesde kamer  
R. Grass  
P. J. G. Kapteyn 

 
Lees het gehele arrest C-231/97 (blz 52 t/m 58) in dit verzoekschrift d.d. 2 juni 2011 aan 
verantwoordelijk minister Melanie Schultz van Haegen van I&M (pdf).    

Met dit arrest heeft het Europese Hof van Justitie op 29 september 1999 beslist dat 
houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode voor deze lozingen naar de lucht een Wvo-
vergunning van het waterschap De Dommel moet hebben. Voor bewijs lees ook bijgevoegde artikelen 
in het Algemeen Dagblad en de Leeuwarder Courant (zie bijlage 1 en 2). Aan dit arrest van het 
Europese Hof van Justitie wordt door verantwoordelijk minister Piet Hein Donner (CDA) van 
Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties al vanaf 1999 (12 jaar lang) geen uitvoering gegeven. 

Hiertegen zullen Ad van Rooij en zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V. onverwijld een rechtszaak 
aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. Ter onderbouwing van 
die rechtszaak zal ondermeer een kopie van dit verzoekschrift tot het nemen van een besluit worden 
overlegd.  

De in 24 jaar tijd meer dan 100 gedane strafaangiften daartegen worden door de Nederlandse 
(hoofd)officieren van justitie nooit inhoudelijk onderzocht. De twee laatste strafaangiften vindt u 
hieronder bijgevoegd, te weten: 

De strafaangifte d.d. 27 februari 2011 aan de hoofdofficier van justitie mr. G.W. van der Burg van het 
landelijk parket Rotterdam, lees de volgende link met deeplinks aan wettelijk onderbouwde bewijzen: 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf   

De strafaangifte d.d. 21 mei 2011 aan de hoofdofficier van justitie mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen van het 
arrondissementsparket ‟s-Hertogenbosch, lees de volgende link met deeplinks aan wettelijk 
onderbouwde bewijzen:    

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-mei-2011-strafaangifte-e-pasman-etc.pdf  

Ook deze strafaangiften leiden niet tot strafrechtelijk onderzoek. Daarmee is het wettelijke bewijs 
geleverd dat de Staat der Nederlanden al maar liefst 24 jaar lang een grote samenspannende 
criminele organisatie vormt tegen Ad en Annelies van Rooij, zijn gezin en ouders en er in Nederland 
voor hen geen enkel recht meer te behalen valt.  
Ad van Rooij heeft zelfs vanaf 22 april 2010 naar België moeten vluchten en daar politiek asiel moeten 
aanvragen om door toedoen van de Staat der Nederlanden niet te worden gedood.  
 
Ook hiertegen zullen Ad en Annelies van Rooij onverwijld een rechtszaak aanhangig maken bij het 
Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. Ter onderbouwing van die rechtszaak zal 
ondermeer een kopie van dit verzoekschrift tot het nemen van een besluit worden overlegd.  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-juni-2011-verzoekschrift-minister-im.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-juni-2011-verzoekschrift-minister-im.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hof_van_Justitie_van_de_Europese_Unie
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-mei-2011-strafaangifte-e-pasman-etc.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hof_van_Justitie_van_de_Europese_Unie
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Wie betaalt de triljoenen euro's (1.000.000.000.000.000.000) aan vergiftiging schade ? 
 
Wie gaan voor de (op termijn) miljarden kankerdoden als gevolg daarvan in de gevangenis ?    
 
Is dat de Staat der Nederlanden met als Staatshoofd Hare Majesteit Koningin Beatrix en daarmee de 
16,5 miljoen belastingbetalende Nederlandse vergiftiging slachtoffers of zijn dat de Nederlandse 
houtimpregneerbedrijven, waaronder houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode, zijnde 
de vervuilers.    

 
Staat der Nederlanden met als Staatshoofd Hare Majesteit Koningin Beatrix 

(zijn de 16,5 miljoen belastingbetalende Nederlanders) 
 
 

 

 
    Kees Boon VHN                      Erik van Aarle           Houtimpregneerketel Sint-Oedenrode   
 

Vereniging van Houtimpregneerinrichtingen in Nederland 
(zijn de Nederlandse houtimpregneerbedrijven) 

 
 
 

http://www.sdnl.nl/ekc-mail-vaccinatie.htm
http://www.sdnl.nl/ekc-mail-vaccinatie.htm
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.vhn.org/
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Over de civielrechtelijke aansprakelijkheid van geïmpregneerd hout gedurende de gebruiksfase en 
afvalfase heeft voormalig minister Margaretha de Boer (PvdA) in haar hieronder ingelaste brief  
d.d. 19 augustus 1996 (kenmerk: IBP96040460) aan houtimpregneerbedrijf Carl Tissen letterlijk het 
volgende beslist:  
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Daarmee heeft minister Margaretha de Boer (PvdA), namens de Staat der Nederlanden, beslist dat 
houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle (onze buurman) evenals houtimpregneerbedrijf Carl Tissen  
alle milieu-, gezondheids- en economische schade, die ontstaat als gevolg van het door de 
Nederlandse houtimpregneerbedrijven geproduceerde geïmpregneerde hout, voor rekening van deze 
houtimpregneerbedrijven komt. Ondanks deze beslissing weigert de Staat der Nederlanden al maar 
liefst 24 jaar lang bestuursrechtelijk, civielrechtelijk en strafrechtelijk tegen houtimpregneerbedrijf 
Gebr. van Aarle op te treden.  

Ook daarmee is feitelijk bewezen dat de Staat der Nederlanden in samenspanning met haar 
dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle in Sint-Oedenrode al maar liefst 24 jaar lang een grote criminele 
organisatie vormen tegen Ad en Annelies van Rooij, zijn gezin en ouders en er in Nederland voor hen 
geen enkel recht meer te behalen valt. Ad van Rooij heeft zelfs vanaf 22 april 2010 naar België 
moeten vluchten en daar politiek asiel moeten aanvragen om door toedoen van de Staat der 
Nederlanden niet te worden gedood. Ook hiertegen zullen Ad en Annelies van Rooij onverwijld een 
rechtszaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. Ter 
onderbouwing van die rechtszaak zal ondermeer een kopie van dit verzoekschrift tot het nemen van 
een besluit worden.  

Omdat op grond van bovengenoemde feiten glashelder is geworden dat er voor:   
- A.M.L. van Rooij, ‟t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- A.M.L. van Rooij, als acoliet voor de RK Kerk H. Martinus Olland (Sint-Oedenrode);  
- A.M.L. van Rooij als safety manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V.,  

Veenpluis 4-6, 5684 PC te Best: 
- J.E.M. van Rooij van Nunen, ‟t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Camping en Pensionstal „Dommeldal‟ (VOF), gevestigd op ‟t Achterom 9-9a, 5491 XD, Sint-

Oedenrode;  
- Van Rooij Holding B.V., gevestigd op ‟t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op ‟t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode,  
- Politieke partij De Groenen, namens deze A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van De Groenen 

in Sint-Oedenrode, ‟t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, 
in Nederland geen menswaardig leven meer mogelijk is en er geen bestaansmogelijkheden meer zijn 
hebben wij van dit verzoekschrift tot het nemen van een besluit aan verantwoordelijk minister Piet 
Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een kopie laten uitgaan aan Federaal 
Procureur des Konings Johan Delmulle van België met het verzoek hiernaar een diepgaand  
strafrechtelijk onderzoek te starten en aan Ad van Rooij en zijn vrouw Annelies een Belgisch paspoort 
te verstrekken.       
 
Op grond van bovengenoemde feiten richten wij aan verantwoordelijk minister Piet Hein Donner van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het nadrukkelijke verzoek tot het nemen van een besluit  
:   

1. dat huidig minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, als opvolgende 
minister van Piet Hein Donner, vóór uiterlijk 10 juli 2011 een nieuw besluit moet hebben 
genomen overeenkomstig de door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. gewonnen 
onherroepelijke uitspraak nummer: 200807464/1/H3 van 20 mei 2009 van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State waarin de door Safety Manager A.M.L. van Rooij 
opgestelde risico-inventarisatie en –valuatie is betrokken. Dit om als Staat der Nederlanden 
niet nog meer verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor de massale vergiftiging van de 
Nederlandse kinderen met de uiterst giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en 
chroomrioxide (chroom VI). 

    
2. dat Tom Rombouts als voorzitter van het centraal stembureau van de provincie Noord-

Brabant vóór uiterlijk 10 juli 2011 een besluit moet hebben genomen op het bezwaarschrift 
d.d. 8 maart 2011 tegen de weigering om een besluit te nemen (fictief besluit) op het door De 
Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, op 4 maart 2011, 05.06 uur ingediende bezwaarschrift 
tegen (de uitslag van) de verkiezing van de leden van Provinciale Staten voor Noord-Brabant. 

   
3. dat op grond van de hieronder beschreven feitelijke informatie houtimpregneerbedrijf Gebr. 

van Aarle te Sint-Oedenrode vóór uiterlijk 10 juli 2011 moet zijn gesloten en verzegeld, daar 
die vanaf 1987 in werking is in strijd met het bestemnmingsplan buitengebied, zonder een 
vooraf vereiste milieuvergunning en bouwvergunning voor zijn houtimpregneerinstallatie, 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hof_van_Justitie_van_de_Europese_Unie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Henk_Kamp
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opgericht op sterk verontreinigde grond (14 maal saneringswaarde met arseen, koper en zink) 
zonder voorafgaande sanering in strijd met de bouwverordening, zonder vereiste 
milieuvergunning voor de gebruiks- en afvalfase van het geïmpregneerde hout, zonder een 
vereiste Wvo-vergunning van het waterschap De Dommel, waarbij ook alle opslagstellingen 
(van waaruit ondermeer het gif uit het geïmpregneerde hout uitdampt en daarmee de 
omgeving vergiftigd) zijn gebouwd zonder een vooraf vereiste bouwvergunning in strijd met 
het bestemmingsplan buitengebied. Als gevolg daarvan is het grondwater in de 
omgevingsgronden tot op 250 meter van dat bedrijf sterk vergiftigd met het uiterst 
kankerverwekkende arseenzuur. Daarbij is het goed te weten dat op nog geen 50 meter van 
dat bedrijf Ad de Haas een groot tuinbouwbedrijf heeft waar grote hoeveelheden tomaten 
worden geteeld voor de menselijke consumptie. 

 
4. dat overeenkomstig het hieronder ingelaste besluit d.d. 19 augustus 1996 (kenmerk: 

IBP96040460) van voormalig  minister Margaretha de Boer (PvdA) aan houtimpregneerbedrijf 
Carl Tissen te Luyksgestel door de Staat der Nederlanden een civiele procedure tegen 
houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode en de overige Nederlandse 
houtimpregneerbedrijven wordt gestart om deze bedrijven (zijnde de vervuilers) de 
aangerichte triljoenen euro‟s aan vergiftiging schade te laten betalen en die schade niet af te 
wentelen op de belastingbetalende Nederlandse slachtoffers. 

   
5. dat onmiddellijk een einde wordt gemaakt aan de al vanaf 1987 (24 jaar lang) voortdurende 

vanuit de landelijke en gemeentelijke overheid aangestuurde samenspannende onmenselijke 
eigendomvernielende, eigendom stelende, geldstelende, inkomen afnemende en poging tot 
doodslag plegende terreur op de familie Van Rooij. 

 
Omstreeks 10 juli 2011 zal hierover tegen de Staat der Nedelanden een zaak aanhangig worden 
gemaakt bij het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. Ter onderbouwing van die 
rechtszaak zal ondermeer een kopie van dit verzoekschrift tot het nemen van een besluit aan 
verantwoordelijk minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden 
overlegd.   
 
In afwachting van uw besluit op bovengenoemd 5-tal verzoeken tot het nemen van een besluit, 
verblijven wij; 
 
Hoogachtend.   
 

- A.M.L. van Rooij, ‟t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- A.M.L. van Rooij, als acoliet voor de RK Kerk H. Martinus Olland (Sint-Oedenrode);  
- A.M.L. van Rooij als safety manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V.,  

Veenpluis 4-6, 5684 PC te Best: 
- J.E.M. van Rooij van Nunen, ‟t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Camping en Pensionstal „Dommeldal‟ (VOF), gevestigd op ‟t Achterom 9-9a,                             

5491 XD, Sint-Oedenrode;  
- Van Rooij Holding B.V., gevestigd op ‟t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op ‟t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode,  
- Politieke partij De Groenen, namens deze A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van De Groenen 

in Sint-Oedenrode, ‟t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, 
 
De machtiging van cliënt vindt u bijgevoegd (zie bijlage 2). 
 
Hoogachtend, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
voor deze, 
 
Ing. A.M.L. van Rooij, 
directeur. 
 
Websiteadressen: www.sdnl.nl en www.rooi.org 
Bijlage: 
Dit schrijven bevat een 2-tal bijlagen bestaande uit 2 pagina‟s.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hof_van_Justitie_van_de_Europese_Unie
http://www.sdnl.nl/
http://www.rooi.org/
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
Hoe extreem crimineel bestuurlijk Nederland inclusief justitie en politie zijn maakt het volgende 
tekstdeel uit onze 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 glashelder (zie ordner C1, achter tab 6). Daarin staat namelijk 
letterlijk het volgende geschreven:  
 

Omdat cliënt in het begin van de jaren 1990 niet wilde meewerken aan het oprichten van 
een XTC-laboratorium werd cliënt in opdracht van burgemeester en wethouders van 
Sint-Oedenrode geconfronteerd met de ene na de andere Gestapo-achtige binnenval in 
zijn bedrijf. Dit op basis van het verzonnen feit dat hij zijn bedrijf in werking had op een 
zodanige wijze dat daaruit bodemverontreiniging is ontstaan.  
 
Op bevel van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode heeft dat toentertijd ten 
minste Fl 50.000,- aan onrechtmatige directe schade veroorzaakt. Als gevolg daarvan 
heeft cliënt zijn bedrijfsactiviteiten niet kunnen voortzetten en kunnen uitbreiden, wat 
volledig aan deze misdaad vanuit de gemeente Sint-Oedenrode valt toe te schrijven, 
hetgeen een vervolgschade van miljoenen euro’s voor cliënt tot gevolg heeft gehad. 
Hiervoor stelt cliënt de gemeente Sint-Oedenrode volledig verantwoordelijk en 
aansprakelijk     .        

 
Hoe diep Nederland haar buurland België, met name Vlaanderen daarin heeft getrokken, kunt u 
hieronder lezen: 
 

De zoektocht naar waarheid begint hier, luister naar iedereen, lees 
alles, geloof niets "tenzij"... U het kunt bewijzen uit uw eigen 
onderzoek, vervolgens "oordeel zelf"!  
Voor iedereen die ooit een geliefde heeft zien lijden of definitief verloren heeft door kanker zal dit 
moeilijk te verteren zijn. 

’S-Werelds grootste terroristische organisatie is de Bilderberggroep samen met de Staat der 
Nederlanden en de Nederlandse Raad van State met Koningin Beatrix aan het hoofd Video).   
  
Is Koningin Beatrix in gijzeling vanwege de erfenis die haar Nazi vader en Bilderbergoprichter Prins 
Bernhard van Lippe-Biesterfeld (video) voor haar achter liet? Video1) Video2) Een recent 
gepubliceerde Franse studie naar Bilderberg bewijst klip en klaar dat deze criminele groepering van 
plunderaars en moordenaars een 100% creatie is van het Nederlands koningshuis! 

Met als bewijs:  

Verzoekschrift, d.d. 21 Juli 2011 ten aanzien van de Staat der Nederlanden voor Hof van Justitie van 
de Europese Unie om de grondwet te herstellen waardoor miljoenen/ miljarden kankerdoden kunnen 
worden voorkomen. Jan Donner (grootvader), André Donner (vader) en huidig verantwoordelijk 
minister Piet Hein Donner (zoon) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zijn 

https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/voor-iedereen-die-ooit-een-geliefde-heeft-zien-lijden-of-definitief-verloren-heeft-door-kanker-zal-dit-moeilijk-te-verteren-zijn
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/voor-iedereen-die-ooit-een-geliefde-heeft-zien-lijden-of-definitief-verloren-heeft-door-kanker-zal-dit-moeilijk-te-verteren-zijn
http://www.youtube.com/watch?v=xR8c7vG-0t8
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/koningin-beatrix-in-gijzeling
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bernhard_van_Lippe-Biesterfeld
http://www.youtube.com/watch?v=-m4s8VTZpEo
http://www.youtube.com/watch?v=hK6l3nqIfeg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xmmzab0dsGI&feature=related
http://www.voltairenet.org/article169364.html
https://4321304267861674179-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/universalfederationncf/21-juli-2011-verzoekschrift-gerechtvan-eerste-aanleg-europese-hof%5B1%5D.pdf?attachauth=ANoY7cr4UM3_MjDfpCEHB05VsQpgowMsE9_MJhJYa8qETQg3sTiMWQoqWq4HQVVUo2vRkUTZDJ0EqYNuuNX2-5Sj2RHNYaGDCPyORtuF4LRJgy5IB-BKLGzcDkgJNp93wS1wXGcsFBwdX0YLna9Ly85WyncHVw8yiCZg-r5oYdQmVvPUm389Dg23729av_Ui1O2KmmhrXSNaJkMwZa4f9miTWOoec-2HaI4HrSLgIRbc9SanNWwprtivfxT2sS3u2e18wOdFdC768scQ3wuTMMnkoZ4unkIRvZzeg4TqU0mhmgivprlCEF0%3D&attredirects=0
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Donner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Donner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_Donner
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk
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verantwoordelijk voor artikel 120 in de Nederlandse Grondwet (vanaf 1983) en artikel 60 in de 
Grondwet (vanaf 1953) en daarmee verantwoordelijk voor alle chemische dumpingen vanuit 
agrarische (o.a. Monsanto) en niet agrarische (o.a wolmanzouten) bestrijdingsmiddelen vanaf 1962 tot 
heden (49 jaar lang) waaruit sluipmoordende  genocide is ontstaan en nog zal ontstaan (in de vorm 
van het krijgen van kanker of andere ernstige vergiftiging ziekten) op miljarden wereldbewoners. Voor 
feitelijke en wettelijke onderbouw lees onze brief d.d. 7 augustus 2011 aan het Gerecht van de 
Europese Unie t.a.v. griffier Emmanuel Coulon, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg  
  
Genocide die wordt mogelijk gemaakt vanwege stealth wijzigingen en tekortkomingen in de 
Nederlandse wetgeving, een paard van Troje binnen Europa om de NWO onder de noemer van 
ECOlogisch en duurzaam (Eco-terrorisme) te kunnen voltooien (video) om zo onopvallend Europese 
arresten te overtreden (video) met massale kankerdoden als gevolg, nu en "explosief" in de 
toekomst. (video1) (video2).  

 

Daar het internationale (Bilderberg) gerechtshof in Den Haag illegaal is en gevestigd in (Bilderberg) 
Nederland (video) dat door stealth wijzigingen en tekortkomingen in de Nederlandse wetgeving geen 
grondwet heeft en dus bewust alle wetten kan overtreden, kan ook de strafaangifte op 27/02/11 aan 
het landelijk parket te Rotterdam (NL) tegen de Nederlandse Raad van Staten niet behandeld 
worden in Nederland en dient door vernoemde doorverwezen te worden naar het Eu-Hof wat tot op 
heden niet is gebeurd.   
  
Mede om deze rede hebben wij internationaal verzoek gedaan gedaan tot het starten van een 
strafrechtelijk onderzoek vanuit de centrale 'regering' van de rooms-katholieke Kerk (Heilige Stoel); 
NATO; Europees Parlement; Kroatië; Servië; China; Cuba; Indonesië; Japan en Rusland naar de 
hieronder beschreven feitelijk bewezen sluipmoordende genocide (Eco-terrorisme) op miljarden 
wereldbewoners vanuit Nederland en België met miljoenen/ miljarden kilogrammen valselijk 
geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) in 
strijd met de Nationale wetgeving, Europese richtlijnen, verordeningen en Internationale verdragen. 

Wij hopen hiermee echte 
volksvertegenwoordigers en burgers van dienst te zijn in deze strijd tegen de verloren 
toekomst van onze kinderen, op weg naar een betere toekomst voor "IEDEREEN" 
  
Video1) Wereldburgers constateren dat een voor ons en velen onbekende organisatie met de naam 
De Bilderberg elk jaar een ontmoeting organiseert waarbij zeer hooggeplaatsten uit de globale 
samenlevingen aanwezig zijn. Dit gaat van regeringsfunctionarissen tot bedrijfsleven en "royalty". Het 
is geheim wat er besproken wordt. Afgezien van mogelijke motieven staat vast dat het niet acceptabel 
is dat een dergelijke machtsbasis wordt gecreëerd buiten onze democratie. 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://nl.wikipedia.org/wiki/Genocide
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-2011-brief-aan-gerecht-europese-unie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-2011-brief-aan-gerecht-europese-unie.pdf
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wereldwijde-vergiftiging-begonnen-op-21-april-1962-vanuit-bilderberg-nederland
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wat-is-eco-terrorisme
http://www.youtube.com/watch?v=xR8c7vG-0t8
https://sites.google.com/site/ncfactueel/no-cancer-foundation-betrapt-belgiee-op-overtreden-europees-arrest
https://sites.google.com/site/ncfactueel/no-cancer-foundation-betrapt-belgiee-op-overtreden-europees-arrest
http://www.youtube.com/watch?v=A-poCoE6-XU
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWxkZXJiZXJnZ2lqemVsaW5nfGd4OjI2MjhlMzY1ODI5OTAyZTc&pli=1
http://www.youtube.com/watch?v=XT2OaUZmUmg
http://www.youtube.com/watch?v=lUGfXsYEr7o
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/het-bilderberg-tribunaal-in-den-haag-nederland-9-11-wie-berecht-dan-de-echte-terroristen
https://4321304267861674179-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/universalfederationncf/21-juli-2011-verzoekschrift-gerechtvan-eerste-aanleg-europese-hof%5B1%5D.pdf?attachauth=ANoY7co9jTqsvEp_dQnQUo8tLx-g-cbPXymsWzlyHWHj_f3l2vfo3xzKDc5lclj9vFfXOkBz9_0zgu-4ceeSzDOtS5CDXU3pdjeZplJcqnaWUcuCrhinPQ60vnXbb4-aREQ0bWdzTR0saXu2JGbMqrwCNf_pMnmjOUPM0WY-S7dw64VGwCO0_TXfhUEMOJXtDM5RqkG1dvJNwHcBBUagvc-CH3TS7gkeLDp60OCroWVKZrQa49Evmt4nUmIKPnm7w1kTDMKVNbUSZDqkJ73Rhq5nm7XdeZRf1WjQ1NnRqZBo91FPXx4uzAI%3D&attredirects=0
https://4321304267861674179-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/universalfederationncf/21-juli-2011-verzoekschrift-gerechtvan-eerste-aanleg-europese-hof%5B1%5D.pdf?attachauth=ANoY7co9jTqsvEp_dQnQUo8tLx-g-cbPXymsWzlyHWHj_f3l2vfo3xzKDc5lclj9vFfXOkBz9_0zgu-4ceeSzDOtS5CDXU3pdjeZplJcqnaWUcuCrhinPQ60vnXbb4-aREQ0bWdzTR0saXu2JGbMqrwCNf_pMnmjOUPM0WY-S7dw64VGwCO0_TXfhUEMOJXtDM5RqkG1dvJNwHcBBUagvc-CH3TS7gkeLDp60OCroWVKZrQa49Evmt4nUmIKPnm7w1kTDMKVNbUSZDqkJ73Rhq5nm7XdeZRf1WjQ1NnRqZBo91FPXx4uzAI%3D&attredirects=0
http://www.youtube.com/watch?v=ELZWJVqGWj8
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf
http://www.sdnl.nl/strafaangiften-aan-paus-ambassades-nato-eu-parlement.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Stoel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Stoel
http://en.wikipedia.org/wiki/NATO
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Parlement
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kroati%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/China
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cuba_(land)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Indonesi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Japan
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rusland
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wat-is-eco-terrorisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.eu-milieubeleid.nl/ch13.html
http://www.youtube.com/watch?v=hK6l3nqIfeg&feature=related
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Video2) en verzoeken volledig inzicht in alle bestaande en nog te komen gespreksverslagen en 
handelingen van de Bilderberg organisatie. In elk ander geval een direct verbod op het contact door 
hooggeplaatste regeringsfunctionarissen en royalty met deze organisatie en hun aftreden 
vanwege betrokkenheid. Daarnaast zal onderzoek moeten plaatsvinden dat zich zal richten op 
mogelijk abusief handelen jegens de onze soevereiniteit. Relevante jurisprudentie is zoals u weet 
aanwezig. Stuur een brief of mail aan jouw lid van het Europese Parlement.  

Ga naar deze pagina: http://www.europarl.europa.eu om op te zoeken wie de persoon is en wat de 
contactgegevens zijn. Stuur dan een duidelijke brief waarin je aangeeft dat onze mensenrechten zeer 
ernstig geschonden worden. 

Onderteken nu de Bilderberg-petitie 
  
Ondanks alles geloven wij steevast in het herstel van onze mensenrechten en 
onze rechtstaat. We dienen dan ook begrip op te brengen voor de gegijzelde situatie 
waar vele verantwoordelijke zich onbewust en ongewild in gemanipuleerd hebben, om zo 
vergevingsvol gezamenlijk oplossingen aan te bieden en een betere wereld te creëren voor 
IEDEREEN! (video) Vele burgers worden wakker (video1) (video2) en niet alle politici en juristen 
zijn fout of crimineel! vele zijn gegijzeld, anderen komen in opstand (video1) (video2), ook zij 
willen verandering en hebben begrip en steun van het volk nodig om dit samen te 
kunnen verwezenlijken.  
  

Mede om deze rede heeft 
Verbeek Erik met de steun van Europees erkend safety manager Ad Van Rooij binnen een geschil 
met het RIZIV veroorzaakt door Federaal Secretaris NVSM Tony Coonen (schoonzoon van Socialist 
voormalig Secretaris generaal N.A.T.O en Bilderberger Willy Claes (Group Machiels) en dus partner 
van Hilde Claes (burgemeester Hasselt) die een terugvorderingen eist van No Cancer Foundation 
oprichter Verbeek Erik van bijna 40.000 Euro en vernoemde al vanaf Maart 2010 zonder enig inkomen 
zet en knevelt, gebaseerd op een valse dossier (video) met als advocatenkantoor Eva Brall- Luc van 
den Bossche (Vice-eersteminister(1998) Secretaris raad van bestuur Universiteit Gent, waarvan 
professor Mark Stevens in 1998 het voorstel van resolutie, hoorzitting 12/11/98:  Verbod 

op kankerverwekkende arseenzuur en chroomVI houdende impregneermiddelen weerlegde en 

opvolger Steve Stevaert (Group Machiels) (Vice-eersteminister(1999) dit voorstel op 04-02-99 officieel 
ontbond waardoor dit hoog giftig hout (video) vals geëtiketteerd (video) geïmpregneerd wordt 
met arseenzuur en chroom VI afkomstig van o.a. Shell / Billiton (waar het Nederlands koningshuis 
grootaandeelhouder van is) Willy Claes was van 1992 tot 1994 voorzitter van Partij van de Europese 
Sociaaldemocraten waaronder de Partij van de Arbeid (Nederland). 1992 het jaar dat de vergiftigen 
vanuit Nederland op wereld-Niveau begon met een valselijk opgemaakt besluit. veroorzaakt door de 
Socialistische partij PvdA waaronder voormalig staatssecretaris Hans Simons (PVDA) van 
Volksgezondheid Welzijn en Cultuur. De rechtstreekse werking vanuit de Europese verordening (EG) 
nr.142/97 (PbEGL25) vanaf 27 januari 1997 binnen alle Europese Lidstaten heeft Nederland daarmee 
in geheel Europa weten te omzeilen en vanuit Europa grote delen van de wereld vergiftigd met 
miljarden kilogrammen valselijk geëtiketteerd arseenzuur. Lidstaat Nederland heeft daarbij ondermeer 
de Belgische bedrijven Unilin NV en de Machiels Group, met als adviseur Willy Claes waar de Remo-

http://www.youtube.com/watch?v=xmmzab0dsGI&feature=related
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch.do;jsessionid=50F6E51D0275A7C2377045FF0081B2F7.node1
http://petities.nl/petitie/onderzoek-bilderberg-nu
http://www.youtube.com/watch?v=yUMjuGMeWug&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=FV7DVJR5UpI&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=gD-W6gP5kbg
http://www.youtube.com/watch?v=W2bFKxaX1m0&feature=PlayList&p=3A086C6651B51F1A&playnext_from=PL&playnext=1&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=qOcG2G_6uC0&feature=related
https://sites.google.com/site/ncfactueel/europees-erkend-safety-manager
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/1-bezwaarschrift-tegen-uw-weigering-om-een-besluit-te-nemen
http://www.google.be/search?q=Willy+Claes&hl=nl&rlz=1T4ACAW_nl___BE415&prmd=ivnso&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=3tLpTfOfGo-gOvLuhK4B&ved=0CE0QsAQ&biw=1436&bih=661
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://www.google.nl/search?tbm=isch&hl=nl&source=hp&biw=1419&bih=661&q=Hilde+Claes&gbv=2&aq=f&aqi=&aql=&oq=
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpbmZvYmFja3VwMmRvY3VtZW50ZW58Z3g6NzYyYTA1NTIwOTAyMTQ5NQ&pli=1
http://www.youtube.com/watch?v=BO4lQ_Nmap8
http://nl.wikipedia.org/wiki/Luc_Van_den_Bossche
http://nl.wikipedia.org/wiki/Luc_Van_den_Bossche
http://www.ugent.be/
http://dfwm.ugent.be/woodlab/nederlands/index.html
https://sites.google.com/site/infobackupdocumenten/VlaamsparlementVOORSTELRESOLUTIE%E2%80%93betreffendehetinvoerenvaneenverbodopARSEENenCHROOMhoudendehoutverduurzamingsmiddelen121198.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/infobackupdocumenten/VlaamsparlementVOORSTELRESOLUTIE%E2%80%93betreffendehetinvoerenvaneenverbodopARSEENenCHROOMhoudendehoutverduurzamingsmiddelen121198.pdf?attredirects=0
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steve_Stevaert
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
https://sites.google.com/site/infobackupdocumenten/VlaamsparlementVOORSTELRESOLUTIE%E2%80%93betreffendehetinvoerenvaneenverbodopARSEENenCHROOMhoudendehoutverduurzamingsmiddelen040299%28Verslaghoorzitting%29.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/infobackupdocumenten/VlaamsparlementVOORSTELRESOLUTIE%E2%80%93betreffendehetinvoerenvaneenverbodopARSEENenCHROOMhoudendehoutverduurzamingsmiddelen040299%28Verslaghoorzitting%29.pdf?attredirects=0
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-brt-24-1-04.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.shell.com/
http://www.bhpbilliton.com/bb/home.jsp
http://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_van_de_Europese_Sociaaldemocraten#Voorzitters
http://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_van_de_Europese_Sociaaldemocraten#Voorzitters
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-augustus-2011-aan-voorzitter-pvda.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-augustus-2011-aan-voorzitter-pvda.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Simons
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-11-19-gazet-van-antwerpen-belg-bedrijf-verwerkt-giftig-hout-uit-nl.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=LFByILVZ8xc
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
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stort te Houthalen-Helchteren onder valt, als dekmantelbedrijf gebruikt hetgeen tot op de dag van 
vandaag blijft voortduren. met als gevolg miljoenen kankerdoden "NU" en "EXPLOSIEF" in de nabije 
toekomst. 
  
Het RIZIV is dan ook verantwoordelijk voor de gezondheid van de burgers binnen de Belgische Staat, 
Verbeek Erik heeft dan ook een hoger beroep aangtekend op 27 Juni 2010 bij de Arbeidsrechtbank 
van Gent, met als inhoud het wetenschappelijk rapport Case Orange van de Belfort Group 
(Chemtrails) samen met andere wetenschappelijke dossiers zoals Flaraxin (clinical trial 
submission/phase1/phase2/phase2EX) en de vergiftiging met Wolmanzouten (Dossier Nr:10/1278/A 
Verbeek Erik/RIZIV). Aanvullend op 17/02/11 Strafaangifte van (Federaal Procureur des Konings 
Johan Delmulle) betreffende Genocide op de wereldbevolking (file number FA3-6-11) met op 01/04/11 
een Persbericht over deze klacht en Verzoekschrift, d.d. 21 Juli 2011 ten aanzien van de Staat der 
Nederlanden voor Hof van Justitie van de Europese Unie. 
  
Dit om zijn en anderen hun rechten te verdedigen en te herstellen en de oorzaak hiervan te 
onderbouwen. Deze zaak kan dan ook leiden tot een goede samenwerking met als gevolg dat 
wereldwijd miljoenen mensen langer gezond kunnen leven en aan gezondheidskosten miljarden 
euro‟s kan worden bespaard om vervolgens onderdrukte kennis te gebruiken waaruit een nieuwe 
economie en een betere wereld kan ontstaan waar de burgers het middelpunt zijn. België kan op deze 
wijze een kenniscentrum en voorbeeld worden voor de rest van de wereld wat van levensbelang is in 
deze door derde opzettelijk veroorzaakte crisis.  

 
No Cancer Foundation en zijn leden hebben toegang tot onderdrukte kennis en 
oplossingen, eigenaars willen dit verantwoord delen in het belang van de maatschappij, maar worden 
tegengewerkt. NCF heeft er dan ook vertrouwen in dat deze zaak bijdraagt aan een goede 
toekomstige samenwerking met de overheid die medeverantwoordelijk is voor de gezondheid van de 
burgers en dan ook in hun belang hoort op te treden. Burgers zitten te wachten op daadkrachtige en 
sterke verantwoordelijke die moreel, slagvaardig en correct te werk gaan en keuzes durven te maken. 
Om de burgers blijven te vertegenwoordigen dient men de democratie te herstellen. Wij hopen en 
verwachten dan ook dat verantwoordelijke zich coöperatiever zullen opstellen in het belang van alle 
mensen inclusief hunzelf, om vervolgens samen te kunnen werken aan een eerlijke en betere 
toekomst voor "IEDEREEN" 
  

Lees ook:  Voor iedereen die ooit een geliefde heeft zien lijden of 
definitief verloren heeft door kanker zal dit moeilijk te verteren zijn. 
 

 
ACTUEEL: Augustus 2011 Oude & Nieuwe Media  

 
31/08/11 Giftige metalen arseen en tin aangetroffen in Pandemrix 
Mexicaanse griepvaccin 

 
ZWEEDSE ARTS HEEFT DE GIFTIGE METALEN ARSEEN EN TIN AAN GETROFFEN IN HET 
PANDEMRIX MEXICAANSE GRIEP VACCIN DODELIJK GIF IN AANZIENLIJKE HOEVEELHEDEN 
AANWEZIG NATIONALE AUTORITEITEN VERZUIMDEN OP ZIJN ONDERZOEK TE REAGEREN 
ARTS VREEST DAT BESMETTING VAN MEDICIJNEN MET GIFTIGE METALEN WIJD VERSPREID 
KAN ZIJN. 

https://sites.google.com/site/infobackupdocumenten/ChemtrailsWetenschappelijkdoc%28CaseOrange%29.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/vliegtuigen-besproeien-burgers
http://www.stccc-phoenix.com/
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2ZhY3R1ZWVsfGd4OjQ3ZDhkYjQzM2Y3Yjk0OGE
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2ZhY3R1ZWVsfGd4OjgwYThiNzRhYzJiNTM2MQ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2ZhY3R1ZWVsfGd4OjE1ZjkyZDEwODg2NTFmOTI
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2ZhY3R1ZWVsfGd4OjZjY2Q0YmQyY2FlNDYzYmY
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/kankerverwekkende-kinderspeeltoestellen
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-februari-2011-strafaangifte-johan-delmulle-coonen-bral.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxub2NhbmNlcmZvdW5kYXRpb258Z3g6MzNjNjc5Nzg5NzViMTMzOQ
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/persbericht-strafklacht-johan-delmulle-genocide-1-mei-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/persbericht-strafklacht-johan-delmulle-genocide-1-mei-2011.pdf
https://4321304267861674179-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/universalfederationncf/21-juli-2011-verzoekschrift-gerechtvan-eerste-aanleg-europese-hof%5B1%5D.pdf?attachauth=ANoY7cr4UM3_MjDfpCEHB05VsQpgowMsE9_MJhJYa8qETQg3sTiMWQoqWq4HQVVUo2vRkUTZDJ0EqYNuuNX2-5Sj2RHNYaGDCPyORtuF4LRJgy5IB-BKLGzcDkgJNp93wS1wXGcsFBwdX0YLna9Ly85WyncHVw8yiCZg-r5oYdQmVvPUm389Dg23729av_Ui1O2KmmhrXSNaJkMwZa4f9miTWOoec-2HaI4HrSLgIRbc9SanNWwprtivfxT2sS3u2e18wOdFdC768scQ3wuTMMnkoZ4unkIRvZzeg4TqU0mhmgivprlCEF0%3D&attredirects=0
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/voor-iedereen-die-ooit-een-geliefde-heeft-zien-lijden-of-definitief-verloren-heeft-door-kanker-zal-dit-moeilijk-te-verteren-zijn
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/voor-iedereen-die-ooit-een-geliefde-heeft-zien-lijden-of-definitief-verloren-heeft-door-kanker-zal-dit-moeilijk-te-verteren-zijn
http://www.oudemedia-nieuwemedia.nl/
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http://www.argusoog.org/2011/08/giftige-metalen-aangetroffen-in-pandemrix-mexicaanse-griepvaccin-door-een-zweedse-arts/
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Een Zweedse arts heeft sporen van de giftige 
metalen Arseen en Tin aangetroffen in het Mexicaanse Griep vaccin Pandemrix van GlaxoSmithKline 
De geraadpleegde anesthesist, verbonden aan een academisch ziekenhuis zei, dat hij verbaasd was 
over de 'grote hoeveelheden colloïdale of na no-deeltjes zware metalen ' die hij aan trof, toen hij een 
ICP-analyse uitvoerde op het Mexicaanse Griep vaccin van GSK. Hij trof in Pandemrix de volgende 
concentraties aan: Arseen (As) = 2.421 ppm en tin (Sn) = 1.511 ppm. In de product specificatie die 
door GSK verstrekt wordt, was geen indicatie te vinden waar uit bleek dat het Pandemrix vaccin, met 
de adjuvant ASO3, deze toxische stoffen bevatte. Colloïdaal of na no formaat Arseen is een sterke en 
actieve hemolytische stof. Daar naast is van zo wel Arseen als Tin bekend dat ze kanker verwekkend 
zijn, het DNA verstoren en dodelijk giftig zijn. In de wetenschappelijke literatuur is gedocumenteerd 
dat colloïdale of na no-deeltjes arseen en organotin (een giftige vorm van tin) heel gemakkelijk de 
placenta, de bloed- hersenbarrière als ook de celmembranen kunnen passeren en toegang hebben tot 
het centrale zenuwstelsel, waar bij zij de aan zet kunnen geven tot aandoeningen als het Guillain-
Barré Syndroom ( GBS ) en Narcolepsie. De Arts zei dat het Arseen en de tin alleen opzettelijk of per 
ongeluk aan het vaccin kunnen zijn toegevoegd. Beide mogelijkheden zijn beangstigend, zei hij. 
De Arts, die Anoniem wenst te blijven, zei dat hij de Zweedse autoriteiten had geïnformeerd, maar dat 
hij weinig tot geen reactie had terug ontvangen. Hij zei dat hij bang was dat de besmetting van vaccins 
en medicijnen met giftige metalen een wereldwijd verspreid probleem zou kunnen zijn en dat hij zijn 
verhaal zo snel als mogelijk aan de onafhankelijke media kwijt wilde, omdat andere wegen lijken te 
zijn geblokkeerd. Het schandaal komt aan het licht na dat een medicijn, bekend als Mediator, in 
Frankrijk op de markt bleef waar aan tussen de 500 en 2000 mensen overleden, ondanks de 
waarschuwingen over de bijwerkingen. 

Lees meer: Het injecteren van de bevolking met schadelijke vaccins  

 
                          

 

https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/vaccins-wettelijk-verboden
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Persinformatie 

  
No Cancer Foundation te Hasselt (België) 
t.a.v. Erik Verbeek  
Website: www.nocancerfoundation.org  
  
Geachte heer Verbeek, 
  

Heden 30 augustus 2011 is Ad van Rooij nog steeds werkzaam als safety 
manager van Philips Healthcare te Best echter vanaf 25 oktober 2007 (4 jaar lang) zonder salaris 
doorbetaald te krijgen waartoe Philips op grond van haar eigen CAO wettelijk verplicht is.  
  
Philips-President Gerard Kleisterlee heeft nooit gereageerd op mijn brief d.d. 17-juli-2008, lees: (blz-1-
15) (blz-16-30) (blz-31-43) met bijbehorend 35-tal tabs aan bijlagen (tab-1) (tab-2) (tab-3) (tab-4-1) 
(tab-4-2) (tab-4-3) (tab-5) (tab-6) (tab-7) (tab-8) (tab-9) (tab-10) (tab-11-1) (tab-11-2) (tab-11-3) 
(tab-12) (tab-13) (tab-14) (tab-15) (tab-16) (tab-17) (tab-18) (tab-19) (tab-20) (tab-21) (tab-22) (tab-
23) (tab-24) (tab-25) (tab-26) (tab-27-1) (tab-27-2) (tab-27-3) (tab-27-4) (tab-27-5) (tab-28-1) (tab-
28-2) (tab-29) (tab-30-1) (tab-30-2) (tab-30-3) (tab-30-4) (tab-30-5) (tab-31) (tab-32) (tab-33) (tab-
34) (tab-35) waartoe hij overeenkomstig het Arbo Management Syteem van Philips Healthcare 
wettelijk verplicht is. Ik raad u aan om dit alles uit te printen en in een ordner onder te brengen met 
een 35 tab-bladen aan achterliggende bewijsstukken c.q. onderbouwing.  
         
De gevolgen daarvan zijn rampzalig voor miljoenen/miljarden wereldbewoners, hetgeen u kunt lezen 
op de website van No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org)  
  
Ik wil u vragen om deze “Philips Persinformatie” bij No Cancer Foundation op de website te 
plaatsen en deze door te sturen aan huidig Philips-President Frans van Houten met het verzoek 
bovengenoemde brief d.d. 17 juli 2008 aan zijn voorganger Gerard Kleisterlee alsnog inhoudelijk te 
beantwoorden en daarover in overleg te treden met haar safety manager van Philips Healthcare in 
ballingschap Ad van Rooij.  
  
Bij voorbaat mijn dank daarvoor.       
  
  
Met vriendelijke groeten 
Ad van Rooij 
Safety manager van Philips Haelthcare  
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25/08/11 (Conclusie: Verbeek Erik, NCF, Flaraxin, Nuloptie....) 
onderdrukt vanwege globale genocide!   (video)  

Voor iedereen die ooit een geliefde heeft zien lijden of definitief verloren heeft door kanker zal dit 
moeilijk te verteren zijn.  
Mede oprichter No Cancer Foundation (Verbeek Erik) (video) doet al vele jaren pogingen (video) om 
burgers en verantwoordelijke bewust te maken van de huidige problematiek (video1) 
(video2) (video3) om zo de nog bestaande mensenrechten te laten gelden en onderdrukte 
oplossingen aan te bieden. (video)  
  
Oplossingen zoals Flaraxin, een niet-giftig anti-tumoraal phytopreparaat van plantaardige oorsprong 
dat de onmenselijke lijdensweg in de strijd tegen kanker met chemicaliën kan oplossen tegen lage 
kosten en bovendien zeer efficiënt is. (video1) (video2) Patiënten krijgen dan ook niet de hulp (video1) 

waar ze recht op hebben (video1) (video2). 
"Kanker" een ziekte, veroorzaakt door de massale vergiftiging (video) die op diverse 
manieren (video) bewust en met zeer grote winsten globaal verspreid wordt door corruptie binnen de 
overheden in opdracht van Bilderbergleden, NATO en de Verenigde Naties (video1) (video2) om zo 
met leugens en grote winsten de wereldbevolking massaal te reduceren (video) en hun ten 
ondergaande machtspositie te kunnen behouden, dit heeft als gevolg dat echte oplossingen 
zoals de Nuloptie (video), Flaraxin (video) en vele andere ... onderdrukt worden. 

Lees verder  

 

 

19/08/11 Nederland misbruikt buurland België als 
dekmantel voor het vergiftigen van de wereld 

Nederland vergiftigt de wereld met miljarden kilogrammen uiterst giftige kankerverwekkende stoffen 
als arseenzuur en chroomtrioxide en overtreedt daarbij alle Europese richtlijnen, verordeningen, 
verdragen en arresten. Met het Benelux-verdrag zit België hier zodanig mee ingetrokken dat die 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpbmZvYmFja3VwMmRvY3VtZW50ZW58Z3g6NzYyYTA1NTIwOTAyMTQ5NQ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpbmZvYmFja3VwMmRvY3VtZW50ZW58Z3g6NzYyYTA1NTIwOTAyMTQ5NQ
http://www.youtube.com/watch?v=BO4lQ_Nmap8
http://www.vimeo.com/13357100
http://www.youtube.com/watch?v=b-WqT7bF1DY
http://www.youtube.com/watch?v=HXp_rBZsQ9Q
http://www.youtube.com/watch?v=Rhg1cJkx3ps
http://www.youtube.com/watch?v=iDMX__9jtBc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=BO4lQ_Nmap8
https://sites.google.com/site/ncfactueel/kanker-bestrijden-met-flaraxin
http://www.vimeo.com/13355903
http://www.vimeo.com/13357811
http://www.youtube.com/watch?v=0QqAzs0TF6A&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=X_cko-UUpek
http://www.youtube.com/watch?v=iJtV3YuP-rs
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/vliegtuigen-besproeien-burgers
http://www.youtube.com/watch?v=61UAY2OOfFs&feature=player_embedded
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/kankerverwekkende-kinderspeeltoestellen
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/kankerverwekkende-kinderspeeltoestellen
http://www.youtube.com/watch?v=XT2OaUZmUmg
http://www.youtube.com/watch?v=hK6l3nqIfeg
http://www.youtube.com/watch?v=xmmzab0dsGI
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wat-is-eco-terrorisme
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/het-fors-verminderen-van-de-wereldbevolking-is-het-1e-gebod-van-de-10-geboden-van-de-nieuwe-wereld-orde
http://www.youtube.com/watch?v=OEBa9vWVjF0&feature=player_embedded
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/milieuproblemen-bestaan-niet
http://www.youtube.com/watch?v=24dxwHmg7dE
http://www.stccc-phoenix.com/
http://www.youtube.com/watch?v=b-WqT7bF1DY
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/voor-iedereen-die-ooit-een-geliefde-heeft-zien-lijden-of-definitief-verloren-heeft-door-kanker-zal-dit-moeilijk-te-verteren-zijn
https://sites.google.com/site/universalfederationback/pvda-en-groenlinks-praten-over-politieke-samenwerking
https://sites.google.com/site/universalfederationback/pvda-en-groenlinks-praten-over-politieke-samenwerking
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juni-2011-verzoek-aan-minister-donner.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/donner-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-8-mei-2011.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_verordening
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-2011-brief-aan-gerecht-europese-unie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-07-lc-giftige-stoffen-via-lucht-lozen-mag-niet-meer.pdf
http://www.politie.nl/PolitieABC/Internationaal/benelux_verdrag.asp
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samenwerking met Nederland, ook vanwege strijdigheid met het Europees-verdrag, onmiddellijk dient 

te worden verbroken.  

De Nederlandse politieke partij PvdA met als huidig voorzitter Lilianne Ploumen is hiervoor volledig 
verantwoordelijk en aansprakelijk omdat dit door voormalig staatssecretaris  Hans Simons (PVDA) van 
Volksgezondheid Welzijn en Cultuur is veroorzaakt met een valselijk opgemaakt besluit. De 
rechtstreekse werking vanuit de Europese verordening (EG) nr. 142/97 (PbEGL25) vanaf 27 januari 
1997 binnen alle Europese Lidstaten heeft Nedelend daarmee in geheel Europa weten te omzeilen en 
vanuit Europa grote delen van de wereld vergiftigd met miljarden kilogrammen valselijk geëtiketteerd 
arseenzuur. Lidstaat Nederland heeft daarbij ondermeer de Belgische bedrijven Unilin NV en de 
Machiels Group, waaronder de Remo-stort te Houthalen-Helchteren, als dekmantelbedrijf gebruikt 
hetgeen tot op de dag van vandaag blijft voortduren.   

 
  
Al in 1991 is over het gebruik van arseenhoudende wolmanzouten een motie ingediend door Tweede 
Kamerlid Wilbert Willems van GroenLinks. Deze motie is door de meerderheid van de Tweede Kamer 
(148 stemmen voor 2 stemmen tegen) aangenomen. En in de kamerstukken van 24 oktober 1991 
gepubliceerd onder nummer. 24 (22300-XI). Deze in 1991 door de Tweede Kamer aangenomen motie 
van Wilbert Willems van GroenLinks om “arseenzuur” houdende wolmanzouten te verbieden 
werd met de hierboven beschreven voorkennis door voormalig verantwoordelijk minister Hans Alders 
(PvdA) van VROM niet uitgevoerd (lees Telegraaf en kijk TV-uitzending).    
  

Alle bepalingen uit Europese verordeningen hebben een rechtstreekse werking in 
alle lidstaten 

De op komst zijnde Europese Verordeningen beginnen met hun voorbereiding daartoe zo'n 5 jaar 
eerder. Met deze voorkennis en wetenschap heeft Nederlands staatssecretaris Hans Simons (PvdA) 
van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur bij besluit van 6 april 1992 op eigen houtje (zonder 
vergunninghouder Hickson Garantor Nederland BV daartoe heeft verzocht) het etiket van het 
bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-Co vervalst van 374 g/l arseenzuur naar 304 g/l 
arseenpentoxide. Dit met de wetenschap dat het in werkelijkheid 374 g/l arseenzuur is gebleven en 
dat arseenzuur veel gevaarlijker is als arseenpentoxide.   

Lees verder 

 
  

08/08/11 Bericht van Ad van Rooij aan Hare Majesteit Koningin 
Beatrix  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Lissabon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lilianne_Ploumen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Simons
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-11-19-gazet-van-antwerpen-belg-bedrijf-verwerkt-giftig-hout-uit-nl.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=LFByILVZ8xc
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://www.bredavandaag.nl/nieuws/politiek/47079/2011-04-07/wilbert-willems-volhardend-communicatief-lastig
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/3707/klimaat-mafia-achter-sabotage-jdtv.html
http://www2.breda.nl/index.php?simaction=content&mediumid=24&pagid=1116
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/2566/milieu-mafia-pieter-winsemius-exposed.html
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Alders
http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-telegraaf.htm
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_verordening
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Simons
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
https://sites.google.com/site/universalfederationback/pvda-en-groenlinks-praten-over-politieke-samenwerking
https://sites.google.com/site/universalfederationback/bericht-van-ad-van-rooij-aan-hare-majesteit-koningin-beatrix-persoonlijk
https://sites.google.com/site/universalfederationback/bericht-van-ad-van-rooij-aan-hare-majesteit-koningin-beatrix-persoonlijk
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Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 7 augustus 2011 16:21 
Onderwerp: Bericht van Ad van Rooij aan Hare Majesteit Koningin Beatrix persoonlijk. 
Aan: voorlichting@raadvanstate.nl 

  
Aan Hare Majesteit Koningin Beatrix  
Als Voorzitter van de Raad van State en als Staatshoofd.  

(e-mail: voorlichting@raadvanstate.nl)  
  
Lieve Koningin,  
  
Via uw zeer gewaardeerde persvoorlichters mr. Wendy van der Sluijs en mr. Sabine Heijstek-van 
Leussen laat ik (Ad van Rooij) u het volgende bericht toekomen:     

 
Jan Donner (grootvader), André Donner (vader) en huidig verantwoordelijk minister Piet Hein 
Donner (zoon) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zijn verantwoordelijk voor artikel 120 in 
de Nederlandse Grondwet (vanaf 1983) en artikel 60 in de Grondwet (vanaf 1953) en daarmee 
verantwoordelijk voor alle chemische dumpingen vanuit agrarische (o.a. Monsanto) en niet agrarische 
(o.a wolmanzouten) bestrijdingsmiddelen vanaf 1962 tot heden (49 jaar lang) waaruit sluipmoordende 
 genocide is ontstaan en nog zal ontstaan (in de vorm van het krijgen van kanker of andere ernstige 
vergiftiging ziekten) op miljarden wereldbewoners. Voor feitelijke en wettelijke onderbouw lees onze 
brief d.d. 7 augustus 2011 aan het Gerecht van de Europese Unie t.a.v. griffier Emmanuel Coulon, 
Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg (lees: http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-
2011-brief-aan-gerecht-europese-unie.pdf)  

mailto:voorlichting@raadvanstate.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_der_Nederlanden
mailto:voorlichting@raadvanstate.nl
http://www.raadvanstate.nl/pers/pers_contacten/
http://www.raadvanstate.nl/pers/pers_contacten/
http://www.raadvanstate.nl/pers/pers_contacten/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Donner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Donner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_Donner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_Donner
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://nl.wikipedia.org/wiki/Genocide
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-2011-brief-aan-gerecht-europese-unie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-2011-brief-aan-gerecht-europese-unie.pdf
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Wanneer moet verantwoordelijk minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties daarvoor verantwoording afleggen tegenover koningin Beatrix als voorzitter van de 
Raad van State en als Staatshoofd?  
  
Graag vernemen ik van spoedig uw antwoord daarop:  
  
Mijn lieve Groet 
Ad van Rooij   
  

 
07/08/11 Heden na maar liefst acht maanden nog steeds geen 
besluit genomen? 
  

Mede namens No Cancer Foundation berichten wij u dat u heden na 
maar liefst acht maanden nog steeds geen besluit hebt genomen op ons hier bijgevoegd verzoek 
(background) tot het nemen van een besluit inzake het vervoer en de opslag van de Gardasil HPV-
vaccins afkomstig van het Amerikaanse farmaceutische bedrijf MERCK & CO, INC. Dit met de 
wetenschap dat door u als verantwoordelijk minister daarop binnen een maand een besluit had 
moeten zijn genomen. De gevolgen daarvan zijn rampzalig voor de Vlaamse gemeenschap, waarvoor 
maar liefst acht miljoen euro Vlaams gemeenschapsgeld is uitgegeven door minister Jo Vandeurzen. 
Voor de feitelijke en wettelijke onderbouw bekijk de volgende hierover gemaakte video: 
http://www.youtube.com/watch?v=H3oAeydX0D0    
  
In afwachting van uw besluit, gezien de urgentie zo spoedig mogelijk , verblijven wij;  
  
Hoogachtend; 
Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
Voor deze, 
  
Ing. A.M.L. van Rooij  
Safety Manager   

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_Donner
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk
http://www.hetechtenieuws.org/2007-02-21.php
http://www.raadvanstate.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staatshoofd
https://sites.google.com/site/ncfactueel/europees-erkend-safety-manager
http://www.youtube.com/watch?v=H3oAeydX0D0
http://www.youtube.com/watch?v=H3oAeydX0D0
https://sites.google.com/site/universalfederationback/08-12-10-aan-joke-schauvliege-verzoek-tot-het-nemen-van-een-besluit-om-het-vervoer-en-opslag-van-gardasil-hpv-vaccins-is-gevaarlijke-stof-voor-10-december-2010-te-laten-stoppen-en-als-gevaarlijk-afval-terug-te-sturen-naar-het-afkomstige-bedrijf-merck
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/vaccins-wettelijk-verboden
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/vaccins-wettelijk-verboden
http://www.merck.com/search/userSearch.do?strSearchTerm=gardasil
http://www.youtube.com/watch?v=H3oAeydX0D0


© 

 

102 

07/08/11 Ook in Nederland illegaal chemische afval gedumpt 

VASSE - De provincie Overijssel hoopt na de bouwvakantie 
duidelijkheid te krijgen over hervatting van de sanering van de teerput in Vasse. Aannemer Plegt Vos-
Fuhler onderzoekt momenteel of en hoe dit kan. De sanering werd vorige maand abrupt onderbroken, 
nadat er bij graafwerkzaamheden veel meer zuurteer naar boven borrelde dan verwacht. Bovendien 
kwamen er gassen vrij. De „teerput van Vasse‟ is een van de oudste en grootste milieuschandalen in 
Twente. Vanaf 1951 tot 1972 mocht het Haarlemse bedrijf Witco met toestemming van het 
provinciebestuur middenin een natuurgebied zuurteer storten. Pogingen de putten na 1972 met zand 
en bluskalk toe te dekken, mislukten steeds weer door opborrelend zuurteer. De provincie besloot 
daarop enkele jaren geleden het terrein af te dekken met een kunststof laag. Het werk aan die 
„definitieve‟ oplossing begon eind vorig jaar. De stillegging van dit karwei heeft opnieuw veel onrust 
veroorzaakt in en om Vasse. Ook omdat omwonenden pas laat door provincie en gemeente werden 
geïnformeerd, zegt voorzitter Rik Hoogenberg van de Dorpsraad Vasse. “En bovendien als ze nu al 
iets tegenkomen wat ze niet verwacht hadden, wat zegt dat dan voor de rest van het saneringsplan?” 
De Dorpsraad wil „eindelijk duidelijkheid‟ over de risico‟s van de teerput en vraagt zich openlijk af of de 
huidige aanpak „geen symptoombestrijding‟ is. Volledig afgraven zou beter zijn, vindt Hoogenberg. “Nu 
gaan er steeds weer dingen mis. De teerput begint een beerput te worden.” Overijssels gedeputeerde 
Theo Rietkerk benadrukt dat er ondanks de „serieuze problemen‟ geen gevaar is voor de 
volksgezondheid nabij de teerput. “Voor mens noch dier.” Hij wil niet speculeren over alternatieve 
saneringsvormen, maar sluit ook niets uit. “Wij wachten op het onderzoek. Afhankelijk van de uitkomst 
bepalen we hoe we verder moeten.” Kijk hieronder naar twee video's die Romke Schievink maakte 
over de teerput. (Video 2005 deel1  (Video 2005 deel 2 

REMO stort  Houthalen (België) , Chemische & Nucleaire tijdbom!?  

 
  

Bilderberg Group 

 

Video 1) Wereldburgers constateren dat een voor ons en velen onbekende organisatie met de naam 
De Bilderberg elk jaar een ontmoeting organiseert waarbij zeer hooggeplaatsten uit de globale 
samenlevingen aanwezig zijn. Dit gaat van regeringsfunctionarissen tot bedrijfsleven en "royalty". Het 
is geheim wat er besproken wordt. Afgezien van mogelijke motieven staat vast dat het niet acceptabel 
is dat een dergelijke machtsbasis wordt gecreëerd buiten onze democratie. 

http://www.tctubantia.nl/regio/almelo-buiten/9190082/Onrust-na-staken-van-sanering-teerput.ece
http://www.youtube.com/watch?v=TkJhJ7zhaLM&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=gnzL52XySWA&feature=youtu.be
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://www.youtube.com/watch?v=hK6l3nqIfeg&feature=related
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Video 2) en verzoeken volledig inzicht in alle bestaande en nog te 
komen gespreksverslagen en handelingen van de Bilderberg organisatie. In elk ander geval een direct 
verbod op het contact door hooggeplaatste regeringsfunctionarissen en royalty met deze organisatie 
en hun aftreden vanwegen betrokkenheid. Daarnaast zal onderzoek moeten plaatsvinden dat zich zal 
richten op mogelijk abusief handelen jegens de onze soevereiniteit. Relevante jurisprudentie is zoals u 
weet aanwezig. Stuur een brief of mail aan jouw lid van het Europese Parlement.  

Ga naar deze pagina: http://www.europarl.europa.eu om op te zoeken wie de persoon is en wat de 
contactgegevens zijn. Stuur dan een duidelijke brief waarin je aangeeft dat onze mensenrechten 
zwaar geschonden worden. Alleen zo kan de toekomst van onze kinderen worden gewaarborgd! 

Onderteken nu de Bilderberg-petitie 
    

Voor iedereen die ooit een geliefde heeft zien lijden of 
definitief verloren heeft door kanker zal dit moeilijk te 

verteren zijn.  

 
De meeste links die niet werkende zijn worden door het parket van Hasselt of overheid 
onderdrukt, waarvoor onze verontschuldiging, NCF probeert dit dan ook naar het best mogelijke te 

herstellen en rekenen hiervoor op u begrip? Waarvoor onze dank Video). 
   

http://www.youtube.com/watch?v=xmmzab0dsGI&feature=related
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch.do;jsessionid=50F6E51D0275A7C2377045FF0081B2F7.node1
http://petities.nl/petitie/onderzoek-bilderberg-nu
https://2277834516568963994-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/infobackupdocumenten/NoCancerFoundation%2CFederaalComputerCrimeUnit%28AanvraagonderzoeksrechterJordens060411%29.pdf?attachauth=ANoY7cq1F4pZKSduvc4NMO117PqZt1scALMIPSFOHCrChNoFnSBYuasvVJMQ9Jca9M8CtL8cmC77zrbzXItgpiSI542Neerh-dPumQ-7lhzF3aSnWUz5bRBy5LsM89XzSE9wn4xsCEZUe8UOHw1LxzQZWm89kOrifA_And1uyGTNFCmFpLalih7H3ouHuNRph3tfi_Po750Id7cYTURQtyFxBnM2CdOyJfmN5A9-nIl8UE8t0qiISdaMlDNeEWeGOLO9_xD4c-C649_13RXGcfz3mYi-GLB1vP4Q4o2Tmyvbw3UqGCyq4fRs1sJhwilsjAqtVqBRv4mo&attredirects=0
https://2277834516568963994-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/infobackupdocumenten/HofvanberoepAntwerpenbeklagErikVerbeek23-05-11.pdf?attachauth=ANoY7cpnt-KtSeB6Of3Tl_m1YaCk75SdTsopuPc8pLL6evKMDkgemAeWDwab2rKel8mMakmKe-Y3yNeO7l5eq96yCZVS-NRm2Stk4lR2uqt5q78uvxegnrAu00Z54V_ueQwUPpiux2cqzxRdJIWd-0djzLkenHiLk5NVke1PBhCyXOnbgN_evJZ0Q7UXJKe3Q2svTjGGQqgDtrw1beyTPuvk5cTfZ_9YkvsmodW9Uo78DFoMSicNNqzsT6p9pqUAhuIz3OJ-Rb9p&attredirects=0
http://www.youtube.com/watch?v=xR8c7vG-0t8
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(video)  29/07/11 Conclusie E. Verbeek voor de Arbeidsrechtbank te Gent 
  
Mede oprichter No Cancer Foundation (Verbeek Erik) (video) doet al vele jaren pogingen (video) om 
burgers en verantwoordelijke bewust te maken van de huidige problematiek (video1) 
(video2) (video3) om zo de nog bestaande mensenrechten te laten gelden en onderdrukte 
oplossingen zoals Flaraxin aan te bieden, een zeer efficiënt niet-giftig anti-tumoraal phytopreparaat 
van plantaardige oorsprong dat de onmenselijke lijdensweg in de strijd tegen kanker met chemicaliën 
kan tegen gaan met lage kosten, maar vanwege belangenverstrengeling onderdrukt wordt. 
(video1) (video2) Patiënten krijgen dan ook niet de hulp (video1) waar ze recht op hebben 
(video1) (video2).  
  

 

Van 1992 tot1994 was Willy Claes voorzitter van Partij van de Europese Sociaaldemocraten 
waaronder de Partij van de Arbeid (Nederland). 1992 het jaar dat de vergiftigen vanuit Nederland op 
wereld-Niveau begon met een valselijk opgemaakt besluit. veroorzaakt door de Socialistische 
partij PvdA waaronder voormalig staatssecretaris Hans Simons (PVDA) van Volksgezondheid Welzijn 
en Cultuur. De rechtstreekse werking vanuit de Europese verordening (EG) nr.142/97 
(PbEGL25) vanaf 27 januari 1997 binnen alle Europese Lidstaten heeft Nederland daarmee in geheel 
Europa weten te omzeilen en vanuit Europa grote delen van de wereld vergiftigd met miljarden 
kilogrammen valselijk geëtiketteerd arseenzuur. Lidstaat Nederland heeft daarbij ondermeer de 
Belgische bedrijven Unilin NV en de Machiels Group, met als adviseur Willy Claes waar de Remo-
stort te Houthalen-Helchteren onder valt, als dekmantelbedrijf gebruikt hetgeen tot op de dag van 
vandaag blijft voortduren. De op komst zijnde Europese Verordeningen beginnen met hun 
voorbereiding in 1992, zo heeft de Nederlands staatssecretaris Hans Simons (PvdA) van 
Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur, met deze voorkennis en wetenschap bij besluit van 6 april 1992 
op eigen houtje (zonder vergunninghouder Hickson Garantor Nederland BV daartoe heeft verzocht) 
het etiket van het bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-Co vervalst van 374 g/l arseenzuur naar 304 
g/l arseenpentoxide. Dit met de wetenschap dat het in werkelijkheid 374 g/l arseenzuur is gebleven en 
dat arseenzuur veel gevaarlijker is als arseenpentoxide.   

 

Verrassend genoeg kreeg Willy Claes vlak na zijn Europees voorzitterschap namelijk in 1994 een top 
baan als secretaris-generaal van de N.A.V.O, (niets voor niets) deze functie was echter in 1995 (een 
jaar later), vroegtijdig gestopt vanwege fraude die aan het licht kwam. Voormalig politici en Secretaris-
generaal van de N.A.V.O is nu adviseur bij Group Machiels? die met hulp van de Bilderbergpolitiek 
dan ook de gehele wereldbevolking vergiftigd onder de dekmantel van “Duurzaamheid”, door 
ondertekening van het “Rio de Janeiro protocol” weeral begonnen in juni 1992 onder voorzitterschap 
van de Nederlandse milieuminister Hans Alders (PvdA), de ondertekening van het “Kyoto-protocol” in 
april 1998 onder voorzitterschap van Nederlandse milieuminister Jan Pronk (PvdA) en de 

http://www.youtube.com/watch?v=BO4lQ_Nmap8
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpbmZvYmFja3VwMmRvY3VtZW50ZW58Z3g6NzYyYTA1NTIwOTAyMTQ5NQ
http://www.vimeo.com/13357100
http://www.youtube.com/watch?v=b-WqT7bF1DY
http://www.youtube.com/watch?v=HXp_rBZsQ9Q
http://www.youtube.com/watch?v=Rhg1cJkx3ps
http://www.youtube.com/watch?v=iDMX__9jtBc&feature=related
https://sites.google.com/site/ncfactueel/kanker-bestrijden-met-flaraxin
http://www.vimeo.com/13355903
http://www.vimeo.com/13357811
http://www.youtube.com/watch?v=0QqAzs0TF6A&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=X_cko-UUpek
http://www.youtube.com/watch?v=iJtV3YuP-rs
http://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_van_de_Europese_Sociaaldemocraten#Voorzitters
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-augustus-2011-aan-voorzitter-pvda.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-augustus-2011-aan-voorzitter-pvda.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Simons
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-11-19-gazet-van-antwerpen-belg-bedrijf-verwerkt-giftig-hout-uit-nl.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=LFByILVZ8xc
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_verordening
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Simons
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_van_de_Europese_Sociaaldemocraten#Voorzitters
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willy_Claes
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willy_Claes
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willy_Claes#Agusta
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
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ondertekening in Zuid-Afrika tijdens de duurzaamheidsconferentie Johannesburg in september 2002 
onder voorzitterschap van Nederlandse milieustaatssecretaris Pieter van Geel (CDA). 
  
  

Ook in 1992 werd door 187 landen een verdrag ondertekend waarin 
ieder V.N. lid beloofde om de in eigen land én de in de Derde Wereldlanden voorkomende soorten 
ecosystemen zo goed mogelijk te beschermen waaruit onder andere geo-engineering begonnen is 
(het massaal vanuit vliegtuigen besproeien met Chemicaliën) (video) wat wettelijk verboden is binnen 
Europa vanwege een Europees arrest van 29/09/99 (Richtlijn- 76/464/EEG). Daar bovenop spraken In 
Oktober 2010 op de VN-top in Japan 193 lidstaten af betreffend het Biodiversiteitsverdrag (CBD) dat 
alle geo-engineering projecten en experimenten worden opgeschort, echter gaan de V.N. en NATO 
gewoon illegaal en wetteloos door met het besproeien van de onwetende bevolking, en schenden zo 
dan ook alle mensenrechten (video). 
  

Deze genocide wordt mogelijk gemaakt vanwege stealth wijzigingen 
en tekortkomingen in de Nederlandse wetgeving, een paard van Troje binnen Europa om de 
NWO onder de noemer van ECOlogisch en duurzaam (Eco-terrorisme) te kunnen voltooien (video) en 
zo onopvallend Europese arresten te overtreden (video) met massale kankerdoden als gevolg, nu en 
"explosief" in de toekomst. (video1) (video2).  
Jan Donner (grootvader), André Donner (vader) en huidig verantwoordelijk minister Piet Hein 
Donner (zoon) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zijn verantwoordelijk voor artikel 120 in 
de Nederlandse Grondwet (vanaf 1983) en artikel 60 in de Grondwet (vanaf 1953) en daarmee 
verantwoordelijk voor alle chemische dumpingen vanuit agrarische (o.a. Monsanto ...) en niet 
agrarische (o.a wolmanzouten & Chemtrails ...) (video) bestrijdingsmiddelen vanaf 1962 tot heden (49 
jaar lang) waaruit sluipmoordende genocide is ontstaan en nog zal ontstaan (in de vorm van het 
krijgen van kanker of andere ernstige vergiftiging ziekten) op miljarden wereldbewoners.  
  

  
Voor feitelijke en wettelijke onderbouw lees: Verzoekschrift, EU-Hof d.d. 21 Juli 2011 aanvullend 
onze brief d.d. 7 augustus 2011 aan het Gerecht van de Europese Unie t.a.v. griffier Emmanuel 
Coulon, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg. Nederland heeft dan ook met de hulp van 
Nazi en Bilderbergoprichter Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld (video1) het Nazi regime in stand 
gehouden (video2) (video3) en in stealth helpen voortzetten (video)   
  

http://www.etcgroup.org/upload/publication/pdf_file/ETC_geopiracy2010_0.pdf
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/vliegtuigen-besproeien-burgers
http://www.youtube.com/watch?v=bSSWnXQsgOU&feature=player_embedded
http://www.sdnl.nl/luxembg3.htm
http://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFTOE69K02U20101021
http://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFTOE69K02U20101021
http://www.youtube.com/watch?v=61UAY2OOfFs&feature=player_embedded
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wereldwijde-vergiftiging-begonnen-op-21-april-1962-vanuit-bilderberg-nederland
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wereldwijde-vergiftiging-begonnen-op-21-april-1962-vanuit-bilderberg-nederland
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wat-is-eco-terrorisme
http://www.youtube.com/watch?v=xR8c7vG-0t8
https://sites.google.com/site/ncfactueel/no-cancer-foundation-betrapt-belgiee-op-overtreden-europees-arrest
http://www.youtube.com/watch?v=A-poCoE6-XU
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWxkZXJiZXJnZ2lqemVsaW5nfGd4OjI2MjhlMzY1ODI5OTAyZTc&pli=1
http://www.youtube.com/watch?v=XT2OaUZmUmg
http://www.youtube.com/watch?v=lUGfXsYEr7o
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Donner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Donner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_Donner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_Donner
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/vliegtuigen-besproeien-burgers
http://www.youtube.com/watch?v=61UAY2OOfFs&feature=player_embedded
http://nl.wikipedia.org/wiki/Genocide
https://4321304267861674179-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/universalfederationncf/21-juli-2011-verzoekschrift-gerechtvan-eerste-aanleg-europese-hof%5B1%5D.pdf?attachauth=ANoY7cr4UM3_MjDfpCEHB05VsQpgowMsE9_MJhJYa8qETQg3sTiMWQoqWq4HQVVUo2vRkUTZDJ0EqYNuuNX2-5Sj2RHNYaGDCPyORtuF4LRJgy5IB-BKLGzcDkgJNp93wS1wXGcsFBwdX0YLna9Ly85WyncHVw8yiCZg-r5oYdQmVvPUm389Dg23729av_Ui1O2KmmhrXSNaJkMwZa4f9miTWOoec-2HaI4HrSLgIRbc9SanNWwprtivfxT2sS3u2e18wOdFdC768scQ3wuTMMnkoZ4unkIRvZzeg4TqU0mhmgivprlCEF0%3D&attredirects=0
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-2011-brief-aan-gerecht-europese-unie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-2011-brief-aan-gerecht-europese-unie.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bernhard_van_Lippe-Biesterfeld
http://www.youtube.com/watch?v=-m4s8VTZpEo
http://www.youtube.com/watch?v=hK6l3nqIfeg
http://www.youtube.com/watch?v=xmmzab0dsGI
http://www.youtube.com/watch?v=Nc1VikGRw9Y
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 "Kanker" Genocide veroorzaakt door de massale 

vergiftiging  vanuit Nederland die op diverse manieren (video1) (video2) bewust en met zeer grote 

winsten globaal (waaronder China) verspreid wordt door corruptie binnen de overheden in opdracht 

van Bilderbergleden, N.A.T.O en de Verenigde Naties (video1) (video2) om zo met (ECO) leugens en 

grote winsten de wereldbevolking te reduceren (video) en hun ten ondergaande machtspositie 

te kunnen behouden, dit heeft als gevolg dat echte oplossingen zoals de Nuloptie (video), Flaraxin 

(video) en vele andere ... onderdrukt worden. Troonopvolger van Bilderberg Beatrix, Prince William of 

Orange reist de wereld rond als voorzitter van de Verenigde Naties adviesgroep voor Water en 

Sanitatie, dit om in werkelijkheid een andere Bilderberg dubieuze agenda te helpen uitvoeren (video). 

Het Nederlands Koningshuis heeft door positief advies uit te brengen op 21 april 1962 ook het 

drinkwater wereldwijd vergiftigd met o.a Arseenzuur & Chroomtrioxide. Vervolgens verklaart 

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) Ban Ki-moon dat water een marktprijs moet 

hebben. 

  

Zijn alle rechters werkelijk zo onafhankelijk als men ons doet geloven? (video1) 

(video2) (video3) (video4)  

 
Ondanks al onze inspanningen om onze mensenrechten te laten respecteren waar het Parket van 

(Hasselt (België) van op de hoogte was, liet Procureur Rubens (Hasselt) op 26/02/10 een 

onderzoek starten betreffende verdovende middelen, volgens leden van de gerechtelijke politie van 

(Hasselt) omdat Verbeek Erik gecontacteerd werd door een kennis van een terminale 

kankerpatiënt die behandeld werd met Flaraxin. Op 09/11/10 start deze een bijkomend onderzoek om 

www.nocancerfoundation.org (Hasselt) van het internet te halen en vervolgens Verbeek Erik achter 

de tralies te krijgen, zodat de door Procureur Rubens afgedekte criminaliteit waaronder (Remo-stort) 

van Machiels Group, (Hasselt) met als adviseur voormalig secretaris-generaal vd N.A.T.O Willy 

Claes (Hasselt) en voormalig burgemeester Gouveneur Steve Stevaert (Hasselt) niet naar boven zou 

komen. In Mei 2010 doet het zelfde parket samen met het Federaal Agentschap voor 

Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) dat zelf zwaar de wet 

overtreed (video1) (video2) en ernstige misdrijven pleegt (video1) (video2) een binnenval bij No 

Cancer Foundation (Hasselt), ondanks dat Pieter Neels van Het FAGG zeer goed door No Cancer 

Foundation op de hoogte was gehouden, en zelfs op 12-12-10 samen met de overheid was 

uitgenodigd voor het deskundige panel op de No Cancer Foundation conferentie waar o.a Flaraxin 

gepresenteerd werd. 

  

https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/vliegtuigen-besproeien-burgers
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/vliegtuigen-besproeien-burgers
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/kankerverwekkende-kinderspeeltoestellen
http://www.youtube.com/watch?v=XT2OaUZmUmg
http://www.youtube.com/watch?v=lUGfXsYEr7o&feature=related
http://www.sdnl.nl/icct.htm
http://www.youtube.com/watch?v=hK6l3nqIfeg
http://www.youtube.com/watch?v=xmmzab0dsGI
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wat-is-eco-terrorisme
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/het-fors-verminderen-van-de-wereldbevolking-is-het-1e-gebod-van-de-10-geboden-van-de-nieuwe-wereld-orde
http://www.youtube.com/watch?v=OEBa9vWVjF0&feature=player_embedded
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/milieuproblemen-bestaan-niet
http://www.youtube.com/watch?v=24dxwHmg7dE
http://www.stccc-phoenix.com/
http://www.youtube.com/watch?v=b-WqT7bF1DY
http://www.nwp.nl/nieuws/index.php?we_objectID=10876
http://www.youtube.com/watch?v=61UAY2OOfFs&feature=player_embedded
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/hoe-is-het-eco-terrorisme-ontstaan
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-rampzalige-gevolgen-van-geiempregneerd-hout
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/08/04/ban-ki-moon-water-heeft-een-prijs
http://www.mstsnl.net/audio/lampe.wav
http://www.youtube.com/watch?v=oLjDcmGNh-k
http://www.youtube.com/watch?v=r9OC7L9JQ1Q&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lFQ1FTi8Hc8&feature=related
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkZWdyb2VuZW5iZWxnaWV8Z3g6NzY0OTM5MzFkYTRhZWMzYQ
http://www.nocancerfoundation.org/
https://sites.google.com/site/ncfactueel/no-cancer-foundation-uit-de-lucht-de-waarheid-mag-het-licht-niet-zien-vandaar-nieuwe-ncf-website
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/beklag-hof-van-beroep-antwerpen-erik-verbeek-23-mei-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/beklag-hof-van-beroep-antwerpen-erik-verbeek-23-mei-2011.pdf
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://www.youtube.com/watch?v=LFByILVZ8xc
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willy_Claes
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willy_Claes
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steve_Stevaert
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/-fagg-big-farma
https://sites.google.com/site/universalfederationback/22-09-10-het-lot-van-alle-met-het-gardasil-vaccin-te-injecteren-meisjes-van-12-tot-18-jaar-binnen-de-europese-unie-is-in-handen-van-een-27-tal-ambtenaren-een-per-land-in-belgie-is-dat-pieter-neels-van-het-fagg
https://sites.google.com/site/universalfederationback/22-09-10-het-lot-van-alle-met-het-gardasil-vaccin-te-injecteren-meisjes-van-12-tot-18-jaar-binnen-de-europese-unie-is-in-handen-van-een-27-tal-ambtenaren-een-per-land-in-belgie-is-dat-pieter-neels-van-het-fagg
http://www.youtube.com/watch?v=X_cko-UUpek
http://www.youtube.com/watch?v=iJtV3YuP-rs
https://sites.google.com/site/universalfederationback/15-11-10-het-fagg-overtreed-arbo-kaderrichtlijn-89-391-eeg
http://www.youtube.com/watch?v=QqzYqzqHqx8
http://www.youtube.com/watch?v=Xu7bXfgtrS8
https://sites.google.com/site/universalfederationback/02-12-10-no-cancer-foundation-nodigt-alle-belgische-en-nederlandse-inwoners-waaronder-huisartsen-homeopaten-en-andere-deskundigen-uit-voor-de-bijeenkomst-op-zondag-12-december-2010-die-op-termijn-niet-willen-overlijden-aan-kanker-alle-belgische-en-nederlandse-politici-zullen-worden-uitgenodigd
https://sites.google.com/site/universalfederationback/02-12-10-no-cancer-foundation-nodigt-alle-belgische-en-nederlandse-inwoners-waaronder-huisartsen-homeopaten-en-andere-deskundigen-uit-voor-de-bijeenkomst-op-zondag-12-december-2010-die-op-termijn-niet-willen-overlijden-aan-kanker-alle-belgische-en-nederlandse-politici-zullen-worden-uitgenodigd
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Procureur Rubens beticht de stichting dan ook van fraude en bedrog alhoewel men vanwege 

betreffende onderzoek zeer goed weet dat Flaraxin een werkend natuur product is dat Officieel 

gedocumenteerd (clinical trial submission/phase1/phase2/phase2EX) en klinisch, wetenschappelijk 

onderbouwd door wetenschappers en oncologen) de door vanaf 1962 vanuit Nederland vergiftigde 

kankerpatiënten kan helpen. Dit parket seponeert bijna de helft van al de vastgestelde milieudelicten 

waaronder uiterst giftig en problematisch afval dat massaal, illegaal gedumpt wordt (video) met 

Belgische overheidssteun (video). Betreffende dekt zo de meest ernstige criminaliteit af, mede 

veroorzaakt door Bilderbergleden als Willy Claes en Koningin Beatrix van Nederland (video1) 

(video2) hier samen te zien op een Bilderberg bijeenkomst 

 
Het zal u dan ook niet verbazen dat Procureur Ruben nauw samenwerkt (video) met dit Nederlandse 

Nazi regime waaronder de Justitie waarvan de Secretaris-Generaal (video) Joris Demmink (video) met 

pedofiele feiten genoemd (video) en beschermd (video) wordt, en de minister van Justitie Mr. Dr. Ernst 

Hirsch Ballin in mei 1994 moest aftreden vanwege de IRT-affaire (video) (Het massaal door laten 

van drugs onder regie van politie en justitie) Ondanks werd minister Donner in 2003 weer op de 

vingers getikt en de voor IRT verantwoordelijke Mr. Dr. Ernst Hirsch Ballin op 22 september 2006 weer 

Nederlandse minister van Justitie. Handel in harddrug is dan ook een zeer oude traditie van de 

Nederlandse overheid (video) met een eigen Cocaine Fabriek (video) dat uitgroeide tot het grootste 

cokefabriek ter wereld en In de jaren 70 werd overgenomen door AkzoNobel, met een andere naam, 

NCF Holding BV (video).  

  

 
Gezamenlijk dekt men de meest ernstige internationale criminaliteit af met sluipmoordende genocide 

als gevolg, waarvan voormalig Gouveneur Socialist Steve Stevaert (Group Machiels) (Hasselt) en 

huidig Gouverneur Reynders (Hasselt) van op de hoogte zijn. Dit is dan ook zeer ernstig te 

noemen. Erger nog dat men al meer dan 10 Jaar Europese arresten overtreedt. Wij hebben dan ook 

het Ecologisch Kennis Centrum B.V. verzocht om van dit verzoekschrift een kopie te laten toekomen  

 

 

http://www.hbvl.be/limburg/hasselt/no-cancer-foundation-verdacht-van-oplichting-met-geneesmiddelen.aspx
https://sites.google.com/site/ncfactueel/flaraxin-onderdrukt
https://sites.google.com/site/ncfactueel/kanker-bestrijden-met-flaraxin
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2ZhY3R1ZWVsfGd4OjQ3ZDhkYjQzM2Y3Yjk0OGE
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2ZhY3R1ZWVsfGd4OjgwYThiNzRhYzJiNTM2MQ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2ZhY3R1ZWVsfGd4OjE1ZjkyZDEwODg2NTFmOTI
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2ZhY3R1ZWVsfGd4OjZjY2Q0YmQyY2FlNDYzYmY
https://4321304267861674179-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/universalfederationncf/21-juli-2011-verzoekschrift-gerechtvan-eerste-aanleg-europese-hof%5B1%5D.pdf?attachauth=ANoY7crC6AWgTqKHNNKNqPBwGx4OepGNsrzWwbJhjSQqHl3Q5pWEJwWXjam3-5Dz2nP7xsTQgzxK1kDzay1a-q9GRUHCqGvHlI_FI5b8Ct4xkTlpSMj41wYUG3fvjzWyR6sjLbRhT1cK_B5OHK8KyQZ0x47S6ksOrFsRgMsLdx0s-CGb_pouuB9mFZs4k6IheIY3geKcsFogZpKGhu-TkPPyNR1wLX4d_bsKLa9t9PgFaxswpRmxgWJJNo-i5I9kJqVo3rW1SX-DuuQeKu6nUqHW6RXqsye6bE9svYc100WxSAwGx8L0TYY%3D&attredirects=0
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DB27V9H4
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://www.youtube.com/watch?v=xTRw3DvkoKs
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-aan-koning-albert-etc-pier-byloos.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=KuXAFSwMKWo
http://www.youtube.com/watch?v=hK6l3nqIfeg
http://www.youtube.com/watch?v=xmmzab0dsGI
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
http://www.youtube.com/watch?v=26h4TLmpe0A
http://www.youtube.com/watch?v=eroQl9BfQLo
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
https://www.demminkdoofpot.nl/downloads/files/productie-01-16-06-07-topambtenaren-in-pedonetwerk-seksdossiers-in-doofpot-beland.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=Z_Ye7l4yYHY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=FhZ6jkgnBWY&feature=related
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/politiek/8795-hirsch-ballin-ernst-kennis-is-macht-corruptie-is-vergeten.html
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/politiek/8795-hirsch-ballin-ernst-kennis-is-macht-corruptie-is-vergeten.html
http://retro.nrc.nl/W2/Lab/IRTvervolg/960201.html
http://www.youtube.com/watch?v=f0xzjzhdHpc
http://www.hpdetijd.nl/2011-08-27/wikileaks-amerikanen-waren-ontevreden-over-donner
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/politiek/8795-hirsch-ballin-ernst-kennis-is-macht-corruptie-is-vergeten.html
http://caraibischeletteren.blogspot.com/2010/07/het-dubbele-gezicht-van-de-koloniaal.html
http://www.youtube.com/watch?v=pFhlcUbBOxM
http://socialisme.nu/blog/nieuws/14389/nederlands-cocaine-imperium-interview-met-conny-braam/
http://www.youtube.com/watch?v=G8UgiOuGbgM&feature=player_embedded
http://nl.wikipedia.org/wiki/AkzoNobel
http://www.youtube.com/watch?v=pFhlcUbBOxM
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steve_Stevaert
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://www.clint.be/actua/binnenland/deed-hasseltse-politietop-melding-huiselijk-geweld-bij-gouverneur-verdwijnen
https://sites.google.com/site/ncfactueel/no-cancer-foundation-betrapt-belgiee-op-overtreden-europees-arrest
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
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aan de procureur des Konings Marc Rubens van (Hasselt) omdat Frank 

Smeets, gedeputeerde Leefmilieu van Limburg dit heeft goedgekeurd. Een zeer giftig zwaar 

kankerverwekkend product waarmee al 10 jaar onze groente en fruit illegaal bespoten worden met 

zeer ernstige gevolgen voor de burgers hun gezondheid en het krijgen van kanker. Daarbovenop helpt 

Procureur Rubens om levensreddende oplossingen zoals Flaraxin en No Cancer Foundation 

(Hasselt) onderuit te halen en probeert hij NCF oprichter Verbeek Erik achter de tralies te krijgen. Ad 

van Rooij (Lid van No Cancer Foundation) en Europees erkend safety manager had Pim Fortuin op 

02/05/2002 op de hoogte gebracht, 4 dagen later werdt hij op de zelfde manier als John.F 

Kennedy vermoord (video) (Brief van Ad van Rooij aan Pim Fortuyn) Pim Fortuyn zijn moord hangt 

hier dan ook rechtstreeks mee samen waarover Ine Veen een boek heeft geschreven (video).  

Onderzoeksrechter Davy Jordens (Hasselt) weigert dan ook dossiers te ontvangen voor Verbeek Erik 

zijn verdediging als ook de gerechtelijke politie van (Hasselt) weigert proces verbaal voor Verbeek 

Erik op te maken. Vanwege deze en andere ernstige schendingen van de burgerrechten 

heeft Verbeek Erik een beklag voor het Hof van Beroep te Antwerpen op 23 mei 2011 neergelegd 

 

Een onderzoeksrapport dat in opdracht van Michel Bourlet, de aanklager van Dutroux, is geschreven 

"laat slechts de volgende conclusie toe: Dutroux heeft met een pederastennetwerk samengewerkt dat 

in heel Europa actief was. Het centrum van de ring bevond zich op de Amsterdamse wallen, waar 

Dutroux volgens meerdere getuigen gezien is.""De samenvatting van het rapport," aldus Die Welt  

Hooggeplaatste verantwoordelijke zoals Secretaris-Generaal van Justitie in Nederland Joris Demmink 

zijn dan ook chantabel (video1) (video2) en worden vervolgens afgeperst en gegijzeld vanwege o.a. 

kindermisbruik (video), moord (video). Onthullingen (artikel) wijzen er zelfs op dat op de Bilderberg-

conferenties „doodvonnissen‟ worden uitgesproken (video). Vele verantwoordelijken zijn dan ook 

gegijzeld door deze relatief kleine maar zeer machtige groep satanische criminelen die hun grip op de 

wereldmacht aan het verliezen zijn waardoor ze een onwerkelijke satanische agenda's 

(9/11) hebben (video) waaronder globale de-populatie waar het injecteren van de bevolking 

met schadelijke stoffen (video1) (video2) een onderdeel is. De Poolse regering heeft geprobeerd de 

burgers te waarschuwen (video1) (video2) bijna de gehele regering is hiervoor in een opzettelijk 

veroorzaakte vliegtuigcrash vermoord (video1) (video2).  

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DB27V9H4
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=0I37BBCE
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=0I37BBCE
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/beklag-hof-van-beroep-antwerpen-erik-verbeek-23-mei-2011.pdf
https://sites.google.com/site/ncfactueel/europees-erkend-safety-manager
http://www.youtube.com/watch?v=W_EbYg7FhxY
https://sites.google.com/site/infobackupdocumenten/BriefaanPimFortuyn1AdvanRooij.bmp?attredirects=0
https://sites.google.com/site/infobackupdocumenten/BriefaanPimFortuyn2AdvanRooij.jpg?attredirects=0
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/beklag-hof-van-beroep-antwerpen-erik-verbeek-23-mei-2011.pdf
http://zaplog.nl/zaplog/article/demmink_en_dutroux
http://www.youtube.com/watch?v=r9OC7L9JQ1Q&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lFQ1FTi8Hc8&feature=related
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/verantwoordelijke-gegijzeld-door-corruptie-en-pedofilie
http://www.youtube.com/watch?v=C1--KbV5hmY
http://www.youtube.com/watch?v=W_EbYg7FhxY
http://www.henrymakow.com/revelations_from_a_swiss_banki.html
http://www.youtube.com/watch?v=pKIIracnycc&feature=related
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/9-11-al-ciada-of-bilderberg
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/9-11-al-ciada-of-bilderberg
http://www.youtube.com/watch?v=Nc1VikGRw9Y
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/het-fors-verminderen-van-de-wereldbevolking-is-het-1e-gebod-van-de-10-geboden-van-de-nieuwe-wereld-orde
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/vaccins-wettelijk-verboden
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/een-msds-van-influenza-a-h1n1.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=QqzYqzqHqx8
http://www.youtube.com/watch?v=Xu7bXfgtrS8
http://www.youtube.com/watch?v=34HZ5JBQt0E&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=nXqEWl07olk&feature=player_embedded#!
http://www.youtube.com/watch?v=FEx7HL4H5yk
http://www.youtube.com/watch?v=LoUkobHYAlk&feature=related
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Deze geheime Bilderberg organisatie die een machtsbasis gecreëerd heeft buiten onze democratie, 

waaronder regeringsfunctionarissen tot bedrijfsleven en "royalty" met leden zoals EU-president 

Herman van Rompuy (video), Willy Claes (video1) (video2) en waarvan de Nederlandse 

koningin Beatrix en de Belgische Étienne Davignon een sleutelrol spelen binnen deze club van 

plunderaars, war mongers en uitzuigers maakt de situatie er niet makkelijker op! Maar de uitdaging 

des te groter! Zij weten als de beste dat de macht aan het volk is, indien het volk dit verantwoord 

opeist. 

Ondanks alles geloven wij steevast in het herstel van onze mensenrechten en onze rechtstaat. We 

dienen dan ook begrip op te brengen voor de gegijzelde situatie waar vele verantwoordelijken zich 

onbewust en ongewild in gemanipuleerd hebben, om zo vergevingsvol gezamenlijk oplossingen aan 

te bieden en een betere wereld te creëren voor IEDEREEN! (video) 

Vele burgers worden wakker (video1) (video2) en niet alle politici en juristen zijn fout of crimineel! vele 

zijn gegijzeld, ander komen in opstand (video1) (video2), ook zij willen verandering en hebben begrip 

en steun van het volk nodig om dit gezamenlijk verantwoord te kunnen verwezenlijken. 

  

No further questions, your honour! 

 

Kinderen tussen 2 en 12 jaar, kanker 

doodsoorzaak No 1, Hoe is dit mogelijk!  
De meeste links die niet werkende zijn worden door het parket van Hasselt of overheid 
onderdrukt, waarvoor onze verontschuldiging, NCF probeert dit dan ook naar het best mogelijke te 
herstellen en rekenen hiervoor op u begrip? Waarvoor onze dank. 
   

Doodsoorzaak No 1? Hoe is dit mogelijk! 
  

 

http://www.youtube.com/watch?v=LzmbQxxJ6r8
http://www.youtube.com/watch?v=hK6l3nqIfeg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xmmzab0dsGI&feature=related
http://www.prisonplanet.com/bilderberg-chairman-%E2%80%98bilderberg-helped-create-the-euro%E2%80%99.html
http://www.henrymakow.com/revelations_from_a_swiss_banki.html
http://www.youtube.com/watch?v=yUMjuGMeWug&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=FV7DVJR5UpI&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=gD-W6gP5kbg
http://www.youtube.com/watch?v=W2bFKxaX1m0&feature=PlayList&p=3A086C6651B51F1A&playnext_from=PL&playnext=1&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=qOcG2G_6uC0&feature=related
https://2277834516568963994-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/infobackupdocumenten/NoCancerFoundation%2CFederaalComputerCrimeUnit%28AanvraagonderzoeksrechterJordens060411%29.pdf?attachauth=ANoY7cq1F4pZKSduvc4NMO117PqZt1scALMIPSFOHCrChNoFnSBYuasvVJMQ9Jca9M8CtL8cmC77zrbzXItgpiSI542Neerh-dPumQ-7lhzF3aSnWUz5bRBy5LsM89XzSE9wn4xsCEZUe8UOHw1LxzQZWm89kOrifA_And1uyGTNFCmFpLalih7H3ouHuNRph3tfi_Po750Id7cYTURQtyFxBnM2CdOyJfmN5A9-nIl8UE8t0qiISdaMlDNeEWeGOLO9_xD4c-C649_13RXGcfz3mYi-GLB1vP4Q4o2Tmyvbw3UqGCyq4fRs1sJhwilsjAqtVqBRv4mo&attredirects=0
https://2277834516568963994-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/infobackupdocumenten/HofvanberoepAntwerpenbeklagErikVerbeek23-05-11.pdf?attachauth=ANoY7cpnt-KtSeB6Of3Tl_m1YaCk75SdTsopuPc8pLL6evKMDkgemAeWDwab2rKel8mMakmKe-Y3yNeO7l5eq96yCZVS-NRm2Stk4lR2uqt5q78uvxegnrAu00Z54V_ueQwUPpiux2cqzxRdJIWd-0djzLkenHiLk5NVke1PBhCyXOnbgN_evJZ0Q7UXJKe3Q2svTjGGQqgDtrw1beyTPuvk5cTfZ_9YkvsmodW9Uo78DFoMSicNNqzsT6p9pqUAhuIz3OJ-Rb9p&attredirects=0
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Steeds meer mensen (ook op jongere leeftijd) krijgen te maken met kanker (video) als gevolg van 
het onnodig in het leefmilieu brengen (video) van vele miljoenen kilogrammen kankerverwekkende 
stoffen. Al in 2005 was bij kinderen in Nederland en België kanker doodsoorzaak No 1. Dit is zeer 
alarmerend te noemen omdat de exponentiële groei aan het verkrijgen van kanker pas begint vanaf 
25 tot 40 jaar na de eerste blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. De massale blootstelling met 
tientallen miljoenen kilogrammen arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) enkel al in Nederland en 
België is begonnen omstreeks 1993. Volgens Safety manager Ad van Rooij kunt u er dan ook zeker 
van zijn dat over 10 tot 15 jaar miljoenen mensen in Nederland en België als gevolg daarvan kanker 
zullen hebben. De radonconcentratie in nieuwbouwwoningen van 1994 - 2003 zijn niet 
toegenomen volgens VROM. Men vermeldt echter niet dat het dumpen van miljloenen/miljarden 
kilogrammen levensgevaarlijke kankerverwekkende afvalstoffen als "arseenzuur" en “chroom VI van 
o.a (Billiton/Budelco/Shell) via geïmpregneerd hout (video) / groene stroom / green bricks / 
vliegascement / milieubeton begon rond 1993 en dat vanaf dan de radonstraling maximum hoog is 
en blijft. Wettelijk hadden deze al vanaf 1986 met de best bestaande techniek uit het leefmilieu 
moeten worden geweerd.. De concentratie radonstraling is vanaf dat moment nooit zo hoog geweest. 
Het op deze wijze verspreiden van miljoenen kilogrammen kankerverwekkende stoffen als 
“arseenzuur”, chroom VI” is Eco-terrorisme waarbij milieuvriendelijke en duurzame woorden worden 
gebruikt. Deze genocide moet worden gestopt! Gifvaten van de Andinet in de Noordzee (video), De 
BRT onthult etikettenfraude (video), Slepende zaak v. Rooij (video), Ook Dat Nog uit 1993 (video), 
Valse Hickson rapport (video), Hout niet versnipperen (Video), Discussie bij RTL-4 (video), Vos zwijgt 
over kennis (video), Pikmeer-arrest weg (video) 
  
  

 

Kankerverwekkende kinderspeeltoestellen 

Zwaar chemisch afval wordt bewust gedumpt in geïmpregneerd hout, (waaronder Speeltoestellen, 
zandbakken, tuinhuisjes, schuttingen e.a…). Vervolgens worden deze verwerkt in spaanplaat of 
verbrand als groene stroom. Het vliegas wordt verwerkt in groene bakstenen, milieubeton e.d. Op 
deze manier komen (categorie1 meest kankerverwekkende stoffen als "arseenzuur" en “chroom VI” 
opzettelijk ons milieu, voeding, water en wordt de wereldbevolking met miljoenen/miljarden 
kilogrammen levensgevaarlijke meest kankerverwekkende stoffen opzettelijk vergiftigd! Koop geen 
gewolmaniseerd (geïmpregneerd) hout, het is zo giftig dat je het volgens de Europese richtlijnen niet 
met je handen mag aanraken. Het hout (CCA) mag vanaf 30 juni 2004 niet meer verkocht worden aan 
particulieren of in de woningbouw worden gebruikt. Maar ja, de praktijk is anders het wordt nog steeds 
(clandestien) verkocht en heel Nederland & Belgie staat nog vol met dit hout, zelfs veel speeltoestellen 
voor kinderen zijn er van gemaakt. Lees verder: kankerverwekkende kinderspeeltoestellen 

  

Klacht aan de Europese Commissie houdt “Corporate Crime” al vanaf 29 
mei 2006 in de doofpot. 
  

http://www.mstsnl.net/video/andinet.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://nl.wikipedia.org/wiki/Exponenti%C3%ABle_groei
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2008/03/06/radonniveau-nieuwbouwhuis-in-tien-jaar-niet-gestegen.html
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2008/03/06/radonniveau-nieuwbouwhuis-in-tien-jaar-niet-gestegen.html
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/van-rooij.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/eco-terrorisme-door-de-overheid
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/eco-terrorisme-door-de-overheid
http://www.mstsnl.net/video/andinet.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-brt-24-1-04.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/video/ook-dat-nog.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.mstsnl.net/video/brabant-tv.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rtl4-verbod-wolmanzouten.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/pikmeerarrest.wmv
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/let-op-voor-giftige-speeltoestellen
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Al op 29 mei 2006 heeft het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
namens Stichting Sociale Databank Nederland, Gasthuislaan 22, 6883 JD te Velp, Stichting tot 
behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving, Holstraat 17, 6082 BA 
Buggenum en een 10-tal omwonenden over de hierboven beschreven “Corporate Crime” een klacht 
ingediend bij de Europese Commissie t.a.v. de Secretaris-Generaal Catherine Day. Voor bewijs, lees 
hier en hier. Omdat ondanks toezegging na vier jaar nog geen onderzoek was gestart naar die klacht 

heeft het Ecologisch Kennis Centrum B.V. de Secretaris-Generaal 
Catherine Day bij brief van 22 juni 2010 daaraan nog eens herinnerd. Voor bewijs, lees hier. Ook dat 
heeft nog steeds niet geleid tot een inhoudelijk onderzoek. Daarmee staat voor No Cancer Foundation 
vast dat ook de Europese Commissie in de machtsgreep is van de hierboven beschreven alles 
vergiftigde Corporate Crime vanuit Nederland. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. heeft om die 
reden besloten om als aanvulling op die klacht deze uitnodiging met deeplinks aan bewijzen te 
versturen aan de Europese Commissie t.a.v. Secretaris-Generaal Catherine Day met het verzoek 
direct tot onderzoek over te gaan omdat anders de gehele Europese Commissie en de 27 lidstaten 
van de Europese Unie medeplichtig is aan deze “Corporate Crime” misdrijven waaruit 
miljoenen/miljarden kankerdoden zullen ontstaan.      
  
Klacht 29 mei 2006 aan de Europese Commissie (Wolmanzouten)  
  
Herrinnering klacht 29 mei 2010 aan de Europese Commissie (ingediend 22 juni 
2010 (Wolmanzouten) 
  

Zal de wereld onder gaan aan gif, milieu en bedrog? Ad van Rooij 
waarschuwt!!! 
  

Ad van Rooij tracht met honderden procedures de sluipende vergiftiging van 
het leefmilieu te laten stoppen. Honderden rechtszaken - ook bij de Raad van State - blijken niet 

http://www.sdnl.nl/ekc.htm
http://www.sdnl.nl/index1024.html
http://www.leefmilieu-leudal.nl/
http://www.leefmilieu-leudal.nl/
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
http://ec.europa.eu/index_nl.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_Day
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-4-2-3-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-4-2-3-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-4-3-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_Day
https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/--CD--KlachtEKCd.d.22juni2010aanEuropeseCommissie.pdf?attredirects=0
http://www.nocancerfoundation.org/
http://ec.europa.eu/index_nl.htm
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
http://www.sdnl.nl/ekc.htm
http://ec.europa.eu/index_nl.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_Day
http://ec.europa.eu/index_nl.htm
http://europa.eu/about-eu/member-countries/index_nl.htm
http://europa.eu/about-eu/member-countries/index_nl.htm
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWxkZXJiZXJnZ2lqemVsaW5nfGd4OjI2MjhlMzY1ODI5OTAyZTc&pli=1
https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/--CD--KlachtEKCd.d.22juni2010aanEuropeseCommissie.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/--CD--KlachtEKCd.d.22juni2010aanEuropeseCommissie.pdf?attredirects=0
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genoeg om de belangenverstrengeling te doorbreken tussen de industrie - die gevaarlijk afval kwijt wil 
en die hij de milieumaffia noemt - en de ambtelijke top van het ministerie van VROM. Een 
titanengevecht waarvoor later honderdduizenden mensen ook met gezondheidsschade zullen moeten 
opdraaien.De oorzaak achter de hierboven beschreven “Corporate Crime” zit hem in de 
strafrechtelijke immuniteit van de Nederlandse overheidsdienaren als gevolg van de Pikmeer-
jurisprudentie van de Hoge Raad. Voor bewijs, lees hier en hier en hier. Bekijk ook deze 2Vandaag 
TV-uitzendingen, kijk hier en hier. Het wordt heel hoog tijd dat het Europese Hof van Justitie deze 
Pikmeer-jurisprudentie van de Hoge Raad vernietigd omdat die in zeer ernstige mate in strijd is met 
het Verdrag van Lissabon, de Pikmeerarresten van de Hoge Raad maken ambtelijke milieucriminaliteit 
straffeloos. Vandaar strafaangifte aan federaal procureur Johan Delmulle Federaal Parket Wolstraat 
66 bus 1, 1000 Brussel, datum: 17 februari 2011 sluipmoordende genocide misdrijven op de gehele 
wereldbevolking, waaronder alle Belgen en alle Nederlanders, met kenmerk: EV/170211/SA. Wij 
verzoeken u dan ook om naar alle daders van de hierboven feitelijk bewezen (en met deeplinks 
feitelijk onderbouwd) sluipmoordende genocide misdrijven op de gehele wereldbevolking, waaronder 
alle Belgen en alle Nederlanders - gebruik makend van de binnen België nog steeds van kracht zijnde 
Genocidewet - een strafrechtelijk onderzoek te starten. U kunt daarbij rekenen op de medewerking 
van ondergetekenden.  

Strafaangifte federaal procureur Johan Delmulle Belgie: Sluipmoordende genocide misdrijven ((kat 
1)Kankerverwekkend Arseenzuur & Chroom VI) op de gehele wereldbevolking, waaronder alle Belgen 
en alle Nederlanders.  
 

Welke rol speelt het Federaal Agentschap voor 

Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten?  
De meeste links die niet werkende zijn worden door het parket van Hasselt of overheid 
onderdrukt, waarvoor onze verontschuldiging, NCF probeert dit dan ook naar het best mogelijke te 
herstellen en rekenen hiervoor op u begrip? Waarvoor onze dank. 
  

Oordeel zelf. (video1) (video2) (video3) 

  

Een farmaceutisch bedrijf (video) kan zijn 
aandeelhouderswaarde (video) alleen maar vergroten door meer medicijnen te verkopen maar dat is 
in strijd met de werking van die medicijnen. Want met werkende medicijnen raak je je klanten 

kwijt.(video) Gezonde mensen hebben geen medicijnen nodig. Beter maken is dus niet de bedoeling, 

ook al moet daarvoor een onwerkzaam medicijn (video) worden verkocht. De markt wordt 

tegenwoordig dan ook overspoeld met medicijnen die niet werken of meer ongewenste werkingen 

hebben (video), zoals voormalig wetenschapper Dr John (Rengen) Virapen 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 (video) en kwade praktijken (video) van de 

farmaceutische industrie (video) en psychiatrische medicijnen. (video 2/3/4). 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? Dat meer dan 75 procent van de vooraanstaande 
wetenschappers in medicijnen betaald wordt door de farmaceutische industrie? Dat er voor veel nieuw 
toegelaten medicijnen alleen korte termijn onderzoek is gedaan en dat niemand de effecten kent op 
patiënten die de medicijnen over langere periode of zelfs de rest vanhun leven gebruiken? Dat de 
farmaceutische industrie ziekten verzint en ze met doelgerichte marketingcampagnes promoot om de 

http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pikmeerarrest
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pikmeerarrest
http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/HogeRaad
http://www.sdnl.nl/column12.htm
http://www.sdnl.nl/column27.htm
http://www.sdnl.nl/kath-nb2.htm
http://www.mstsnl.net/video/pikmeerarrest.wmv
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.europa-nu.nl/id/vg9obtulslrn/hof_van_justitie_van_de_europese_unie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pikmeerarrest
http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/HogeRaad
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Lissabon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Federaal_parket
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/genocide
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldbevolking
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/genocide
http://nl.wikipedia.org/wiki/Genocidewet
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/rolnr-10-1278-a
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/rolnr-10-1278-a
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/rolnr-10-1278-a
https://2277834516568963994-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/infobackupdocumenten/NoCancerFoundation%2CFederaalComputerCrimeUnit%28AanvraagonderzoeksrechterJordens060411%29.pdf?attachauth=ANoY7cq1F4pZKSduvc4NMO117PqZt1scALMIPSFOHCrChNoFnSBYuasvVJMQ9Jca9M8CtL8cmC77zrbzXItgpiSI542Neerh-dPumQ-7lhzF3aSnWUz5bRBy5LsM89XzSE9wn4xsCEZUe8UOHw1LxzQZWm89kOrifA_And1uyGTNFCmFpLalih7H3ouHuNRph3tfi_Po750Id7cYTURQtyFxBnM2CdOyJfmN5A9-nIl8UE8t0qiISdaMlDNeEWeGOLO9_xD4c-C649_13RXGcfz3mYi-GLB1vP4Q4o2Tmyvbw3UqGCyq4fRs1sJhwilsjAqtVqBRv4mo&attredirects=0
https://2277834516568963994-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/infobackupdocumenten/HofvanberoepAntwerpenbeklagErikVerbeek23-05-11.pdf?attachauth=ANoY7cpnt-KtSeB6Of3Tl_m1YaCk75SdTsopuPc8pLL6evKMDkgemAeWDwab2rKel8mMakmKe-Y3yNeO7l5eq96yCZVS-NRm2Stk4lR2uqt5q78uvxegnrAu00Z54V_ueQwUPpiux2cqzxRdJIWd-0djzLkenHiLk5NVke1PBhCyXOnbgN_evJZ0Q7UXJKe3Q2svTjGGQqgDtrw1beyTPuvk5cTfZ_9YkvsmodW9Uo78DFoMSicNNqzsT6p9pqUAhuIz3OJ-Rb9p&attredirects=0
http://www.youtube.com/watch?v=X_cko-UUpek
http://www.youtube.com/watch?v=iJtV3YuP-rs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hRanrhNSueU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5zhu8rsumBw&feature=rec-LGOUT-exp_fresh+div-1r-3-HM
http://vimeo.com/10567881
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/-ziekmaakmiddel-van-gezonde-kinderen-een-geneesmiddel
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/adhd-medicatie
http://www.youtube.com/watch?v=HVTaJn1dMrs&feature=related
http://video.google.com/videoplay?docid=940612735261028778
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=wg-52mHIjhs
http://www.youtube.com/watch?v=2rS4uyCaLBg
http://www.youtube.com/watch?v=AazObF_pHSU&feature=player_embedded
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
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afzetmarkt voor hun producten te vergroten? Dat er medicijnen in de handel zijn, waarbij omkoperij 
een rol speelde bij het goedkeuringsproces? Zo zijn er ook levende kankercellen gevonden in 
honderdduizenden polio vaccins die door Unicef gebruikt werden. Toen Unicef hier op betrapt werd 
was hun reactie “we snappen niet hoe dit kan, moet een fout tijdens de fabricage zijn geweest” 
Allereerst is het maken van een vaccin een ingewikkeld klusje en ten tweede waren er partijen bij dit 
schandaal betrokken van diverse VERSCHILLENDE fabrikanten. Zo zijn er ook aanwijzingen dat AIDS 
een virus is dat in laboratoria in een wapen is veranderd met als 

doel depopulatie, Nobelprijswinnaars hebben 
zich hier ook over uitgesproken. Een uitgebreid artikel in Engels over depopulatieplannen en hier een 
archief. Unicef is eerder al betrokken geweest bij schandalen met vaccinaties. Er zijn tot twee keer 
aan toe kanker veroorzakende stoffen gevonden in polio vaccins gevonden, bestemt voor massale 
vaccinatie in Afrika. Strafaangifte, overheidsinstantie's officieel op de hoogte!  
Hier een vergelijkbaar voorbeeld waarom producten zoals FLARAXIN niet toegankelijk zijn voor de 
lijdende patiënten  
  

In Lies We Trust: The CIA,  documentaire  

Dr. Mary's Monkey Intervieuw 

Onze gezondheid is in groot gevaar! 

 

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 
neemt  efficiënte  natuurproducten zoals Flaraxin tegen kanker in beslag 
maar laat onze kinderen vaccineren met het wettelijk verboden en illegaal 
gevaarlijk Gardasil vaccin?? Wie zijn belangen vertegenwoordigd het 

(FAGG)?! (video) (video) (video)  (video)  

  
Op 12-12-10 was Pieter Neels van het (FAGG) uitgenodigd voor het deskundige panel op de NCF 
conferentie waar ook Flaraxin gepresenteerd werd, Wie zijn belangen vertegenwoordigd het (FAGG)?  

 
  
 
 
 

http://www.conspiracyplanet.com/channel.cfm?channelid=34&contentid=1373
http://lvb.net/item/589
http://www.policestateplanning.com/chapter_14_.htm
http://www.prisonplanet.com/archive_brave_new_world.html#deadly
http://www.nujij.nl/sv40-vervuild-poliovaccin-met-als-extra-een.1103993.lynkx
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/system/errors/NodeNotFound?suri=wuid://defaultdomain/nocancerfoundationnl/gx:376f8c913a16e37e
http://www.youtube.com/watch?v=rSciIJoSNbs&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=rSciIJoSNbs&feature=player_embedded
http://video.google.com/videoplay?docid=-8674401787208020885
http://www.youtube.com/watch?v=hL1FNhZlOs0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=V84FSn58yg4#at=529
http://www.youtube.com/watch?v=wg-52mHIjhs
http://www.youtube.com/watch?v=2rS4uyCaLBg
http://www.youtube.com/watch?v=vUtgvaFpFN0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=qaokq8v9JPI&feature=player_embedded
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Uitnodiging verantwoordelijke: 
Datum: 6 december 2010 22:52u 
  
 
Geachte heer / mevrouw  
   

 
Neels, Top, Vander Auwera, van Trimport, Van Zwieten-Boot en Sorgdrager,  
  
Hierbij nodig ik u uit om deel te nemen in het deskundigen panel in de door No Cancer Foundation op 
zondag 12 december 2010, Lokatie ISW – Hortensiastraat 26B – Winterslag-Genk van 15u30 – 20 uur 
georganiseerde bijeenkomst. Voor onderbouw, lees hieronder:  
  
No Cancer Foundation te Hasselt heeft mij als Europees erkend Safety Manager vanuit de daar 
aangemelde bezorgde ouders opdracht gegeven tot het uitvoeren van een risico-inventarisatie en 
evaluatie (Ri&e). Om een risico-inventarisatie en evaluatie te kunnen uitvoeren moet ik de beschikking 
hebben over bijbehorende material safety data sheets (MSDS) van de drie verschillende toe te dienen 
vaccins. Omdat een dergelijke material safety data sheets (MSDS) niet aanwezig bleek te zijn, en 
daarmee niemand binnen de Europese Unie de chemische samenstelling van het Gardasil HPV-
vaccin tegen baarmoeder halskanker kent begon ik vanuit mijn ervaringen m.b.t. het nieuwe influenza 
A (H1N1) tegen de Mexicaanse griep erg zorgen te maken. Om die reden vindt u bijgevoegd mijn 
verdiepingsonderzoek rapport d.d. 24 oktober 2009 die ik vanuit mijn functie als Philips safety 
manager aan Philips Healthcare directeur Roel Fonville heb verstuurd, Lees hier. Met die inhoud is 
onmiskenbaar komen vast te staan dat betreffend vaccin is ontwikkeld om proeven te doen op alle 
inwoners van de Europese Unie om te kijken of met EDTA  de zware metalen als arseen, chroom VI,  
koper en kwik (lees hier) nog uit de lichamen gehaald kunnen worden. Voor bewijs lees hier en hier. 
Het is hierbij goed te weten dat verantwoordelijk minister J.P.H. Donner van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid daarbij opzettelijk de Arbeidsomstandighedenwet en onderliggende Arbo 
Kaderrichtlijn 89/391/EEG heeft overtreden. Voor bewijs lees hier en hier en hier en hier.  
  
Lees hier: Uitnodiging via mail   
  
  

https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/waarom
http://www.iswinterslag.be/index.php?Itemid=50&contact_id=1&option=com_contact&task=view
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/waarom
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.hetechtenieuws.org/2010-08-27.php
http://www.hetechtenieuws.org/2010-08-27.php
http://www.hetechtenieuws.org/2010-08-27.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Material_safety_data_sheet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Veiligheidsinformatieblad
http://en.wikipedia.org/wiki/Material_safety_data_sheet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Veiligheidsinformatieblad
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/zeer-hoge-urgentie-omdat-er-sprake-is-van-een-misdrijf-waaruit.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/kam-point-philips-in-beeld-juli-2008.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/kam-point-philips-in-beeld-juli-2008.pdf
http://www.healthcare.philips.com/nl_nl/
http://nl.linkedin.com/pub/roel-fonville/18/A22/977
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/zeer-hoge-urgentie-omdat-er-sprake-is-van-een-misdrijf-waaruit.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ethyleendiaminetetra-azijnzuur
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/een-msds-van-influenza-a-h1n1.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ethyleendiaminetetra-azijnzuur
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/ik-vraag-u-voor-de-vierde-maal-te-stoppen
http://www.sdnl.nl/ekc-sommatie-gezondheidsraad.htm
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm
http://www.sdnl.nl/ekc-mail-vaccinatie.htm
http://images.google.com/images?hl=nl&lr=&safe=off&biw=1003&bih=522&tbs=isch%3A1&sa=1&q=Ad+van+Rooij+mecicaanse+griep+Donner+Kennis+Centrum&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/uitnodiging-voor-deelname-in-het-deskundigenpanel
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Het door (FAGG) toegelaten Gardasil-vaccin tegen 
baarmoederhalskanker is wettelijk verboden! 
  
Het lot van alle met het Gardasil-vaccin te injecteren meisjes van 12 tot 18 jaar tegen 
baarmoederhalskanker binnen de Europese Unie is in handen van een 27-tal ambtenaren, één per 
land. In Belgie is dat Peter Neels van de (FAGG) die via onderzoeksrechter Davy Jordens beslag op 
Flaraxin en de eigendommen van No Cancer Foundation heeft laten leggen. Deze (FAGG) Pieter 
Neels was op zondag 12 december 2010 in het deskundigenpanel uitgenodigd met betrekking tot 
Flaraxin en het illegaal goed keuren en verstrekken van het Gardacil vaccin door de (FAGG) en het 
overtreden van de Arbo Kaderrichtlijn 89/391/EEG waarvoor No Cancer Foundation een Klacht bij de 
Europese Commissie heeft neergelegd. Ook waren alle Vlaamse en Federale Parlementsleden 

uitgenodigd, niemand van de verantwoordelijke was gekomen en de (FAGG) stuurt nu 

onderzoeksrechter Jordens en op 12 december 2010 de kat?  Gardasil-vaccin tegen 

baarmoederhalskanker is wettelijk verboden 
  

 
No Cancer Foundation heeft alle ministers op de hoogte gebracht en tot drie maal toe uitgenodigd, dit 
op Donderdag 21 Oktober 2010, Zondag 12 December 2010 en Zondag 29 Mei 2011 
aangetekend aan alle Vlaamse & Federale ministers. 
Bewijs filmpjes donderdag 21 Oktober 2010:  Ad van Rooij over diffuse vergiftiging en 
kanker & Presentatie van Flaraxin in Genk (België) door A. v. Rooij, E. Verbeek, A. Bogdan, T. 
Parshin (Oekraïns) 
Bewijs filmpje Zondag 12 December 2010: Symposium (Flaraxin) in Genk, België & Ad van Rooij op 
het symposium in Genk België & Symposium in Genk Leo Nevels en de Nuloptie & Symposium in 
Genk bij de afsluiting op 12-12-10  
  
Bewijs filmpje Zondag 29 Mei 2011 Zondag 29 Mei 2011: Erik Verbeek over Flaraxin tegen kanker bij 
het No Cancer Foundation Symposium 

 

Als actief lid van de "Members Against Cancer" in het Europees Parlement steunt N-VA 
Europarlementslid Frieda Brepoels Vlaamse Liga tegen Kanker, zeer vreemd want Frida is een 
bekende van de ex partner van Mr Bogdan (Stccc-Phoenix/Flaraxin). Volgens Mevrouw Bogdan heeft 
Frieda Brepoels haar gesteund in het bekomen van een verblijfsvergunning in België, mijn vraag is 
waarom? 

https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/gardasil
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/in-handen-van-een-27-tal-ambtenaren-een-per-land
http://www.fagg-afmps.be/nl/fagg/
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/onderzoeksrechter-davy-jordens-doet-beslag-op-no-cancer-foundation
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/onderzoeksrechter-davy-jordens-doet-beslag-op-no-cancer-foundation
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/uitnodiging-voor-deelname-in-het-deskundigenpanel
http://www.stccc-phoenix.com/
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/sommatie-aan-pieter-neels
http://www.fagg-afmps.be/nl/fagg/
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/overtreden-arbo-kaderrichtlijn-89-391-eeg
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/klacht-aan-de-europese-commissie
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/klacht-aan-de-europese-commissie
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/gardasil-vaccin-tegen-baarmoederhalskanker-is-wettelijk-verboden
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/-ziekmaakmiddel-van-gezonde-kinderen-een-geneesmiddel
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/gardasil-vaccin-tegen-baarmoederhalskanker-is-wettelijk-verboden
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/gardasil-vaccin-tegen-baarmoederhalskanker-is-wettelijk-verboden
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/kanker-bij-kinderen-tussen-2-en-12-jaar-is-doodsoorzaak-no-1
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2ZhY3R1ZWVsfGd4OjNkN2VlY2MzYTEzMDdiMGE
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2ZhY3R1ZWVsfGd4OjU5NDQ5NGJlMjQyMDg2YzU
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2ZhY3R1ZWVsfGd4OjUwYzZiOWZhOTIzYTQxZTQ
http://www.vimeo.com/17214379
http://www.vimeo.com/17214379
http://www.youtube.com/watch?v=pjaMSUNKrlA
http://www.youtube.com/watch?v=wNdcdaKj0yw
http://www.youtube.com/watch?v=y6G3PsbyH2s
http://www.youtube.com/watch?v=xu7RyKCoWrA
http://www.youtube.com/watch?v=ade8Sta4UW0
http://www.youtube.com/watch?v=ade8Sta4UW0
http://www.youtube.com/watch?v=EFgcq_H9AK0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0eQCk-4_vAk
http://www.youtube.com/watch?v=0eQCk-4_vAk
http://www.youtube.com/watch?v=2GTptb3gvKE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=70YlPwH_npQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=70YlPwH_npQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4fSq1RzI4ZY
http://www.youtube.com/watch?v=4fSq1RzI4ZY
http://www.friedabrepoels.eu/pers/nationaal/nieuws/persberichten/meer-samenwerking-om-kanker-terug-te-dringen
http://www.friedabrepoels.eu/pers/nationaal/nieuws/persberichten/meer-samenwerking-om-kanker-terug-te-dringen
http://www.stccc-phoenix.com/
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Mr Bogdan heeft N-VA Europarlementslid Frieda Brepoels persoonlijk gemaild op 26 Maart 2010 met 
de vraag om hulp om Flaraxin bij de behoevende patiënten te krijgen: E-mail 26 Maart 2010 aan Eu- 
parlementslid Frieda Brepoels terwijl oplossingen doelbewust  onderdrukt worden 
vanwege belangenverstrengeling tussen overheid en multinationals. Helaas ook zonder resultaat. 

   

Arbo Kaderrichtlijn 89/391/EEG overtreden 

  

Met het op de Europese markt brengen van het Gardasil HPV-vaccin 
om het te laten gebruiken door schoolartsen en verpleegkundigen om daarmee meisjes/vrouwen van 
9 tot 26 jaar te injecteren hebben deze werknemers en hun werkgevers in zeer ernstige mate de Arbo 
Kaderrichtlijn 89/391/EEG overtreden, in België omgezet in de Welzijnswet / ARAB en in Nederland in 
de Arbeidsomstandighedenwet. Voor de feitelijke en wettelijke onderbouw lees daarover bijgevoegde 
klacht van safety manager Ad van Rooij die hij mede namens No Cancer Foundation hierover heeft 
ingediend bij Winnie Sorgdrager als bestuurslid van de Arbo Unie, tevens lid van de Nederlandse 
Raad van State (lees hier). Bekijk daarvoor ook de brief die safety manager Ad van Rooij daarover 
heeft gestuurd aan hoofdjurist Iman Boot van Arbo-dienst Achmea-Vitale (lees hier). In deze 
kaderrichtlijn zijn wettelijk de volgende maatregelen voorgeschreven (lees hier) 
   

Maatregelen:  
  

1. risico's voorkomen;  
2. evalueren van risico's die niet kunnen worden voorkomen;  
3. bestrijding van de risico's bij de bron;  
4. aanpassing van het werk aan de mens, met name voor wat betreft de inrichting van de 

arbeidsplaats en de keuze van werkuitrusting en werk- en productiemethoden, met name om 
monotone arbeid en tempogebonden arbeid draaglijker te maken en de gevolgen daarvan 
voor de gezondheid te beperken;  

5. rekening houden met de ontwikkeling van de techniek;  
6. vervanging van wat gevaarlijk is door dat wat niet gevaarlijk of minder gevaarlijk is;  
7. planning van de preventie met het oog op een samenhangend geheel dat de volgende 

aspecten in de preventie integreert: techniek, organisatie van het werk, 
arbeidsomstandigheden, sociale betrekkingen en invloed van de omgevingsfactoren op het 
werk;  

8. voorrang voor maatregelen inzake collectieve bescherming boven maatregelen inzake 
individuele bescherming;  

9. verstrekken van passende instructies aan de werknemers.  
           
Om bij de schoolartsen en verpleegkundigen (werknemers) die de meisjes/vrouwen van 9 tot 26 jaar 
injecteren met de Gardasil HPV-vaccins de risico‟s te kunnen evalueren zal er door een erkende 
deskundige een risico-inventarisatie en evaluatie (Ri&e) moeten worden opgesteld, gevolgd met een 
Plan van Aanpak (lees hier). Om een risico-inventarisatie en evaluatie te kunnen laten maken moet de 
werkgever (directeuren CLB‟s en België, directeuren GGD in Nederland) de beschikking hebben over 

https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/mail-aan-eu--parlementsleden-over-flaraxin
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/mail-aan-eu--parlementsleden-over-flaraxin
http://www.stccc-phoenix.com/
http://www.youtube.com/watch?v=rSciIJoSNbs&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=HVTaJn1dMrs&feature=related
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/wie-zijn-de-echte-bedriegers-oordeel-zelf
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/ncf-alarm-u-wordt-vergiftigd
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=92
http://www.arbounie.nl/landelijke_arbodienst.htm
http://www.raadvanstate.nl/
http://www.raadvanstate.nl/
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/oproep-aan-de-minister-van-justitie-mevrouw-w-sorgdrager
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://nl.linkedin.com/pub/iman-boot/6/abb/706
http://www.achmeavitale.nl/
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/sommatie-aan-hoofdjurist-iman-boot-van
http://www.mvo.nl/Wetenregelgeving/Arboregelgeving/ArboKaderrichtlijn89391EEG/tabid/280/language/nl-NL/Default.aspx
http://www.hetechtenieuws.org/2010-08-27.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/mexicaansegriep-arbo-management-elementen-aspecten-philips.pdf
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bijbehorende material safety data sheets (MSDS) van de drie verschillende toe te dienen Gardasil 
HPV-vaccins. De MSDS bladen vormen namelijk de ingang voor de risico-inventarisatie en evaluatie 
(lees hier). Als voorbeeld van zo‟n wettelijk voorgeschreven MSDS (lees hier).     
  
Anneke Bleeker, Geachte Heer van Ranst, u heeft nota bene mijn boek! 
  
Gezien de duidelijke belangenverstrengelingen tussen overheid (FAGG) en multinationals, eist No 
Cancer Foundation dat er een onafhankelijk onderzoek plaatsvindt, samen met betrokkenen 
specialisten van Stccc-Phoenix en verschillende onafhankelijke partijen in alle openheid en met vrije 
toegang naar de gegevens ter alle tijden voor alle burgers. Dit recht kan men de onderdrukte burgers 
niet ontnemen!!  De aarde is plat en chemotherapie helpt tegen kanker… 
 
Federaal Procureur des Konings Johan Delmulle heeft „sluipmoordende genocide‟ op miljoenen 
Belgen vanuit Nederland en miljarden wereldbewoners vanuit Nederland en België in onderzoek. 

 

- Zal de wereld onder gaan aan gif, milieu en bedrog? Ad van Rooij waarschuwd!!!  (video)  
- Ad van Rooij waarschuwt over diffuse vergiftiging en kanker (video) 
- Ad van Rooij over diffuse vergiftiging (video) 
- Ad van Rooij over politieke boycot 1 (video) Ad van Rooij over politieke boycot 2 (video) 
   

Wolmanzouten, "genocide of milieuramp"?! 
  

(klik  voor vergroting) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Material_safety_data_sheet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Veiligheidsinformatieblad
http://www.safetydocs.nl/regels/msdsennlrecht.html
http://resource.invensys.com/instrumentation/msds/pdf/msds_100_d.pdf
http://www.argusoog.org/2011/04/geachte-heer-van-ranst-u-heeft-nota-bene-mijn-boek/
http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/de-aarde-is-plat-chemotherapie-helpt-tegen-kanker/
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/-sluipmoordende-genocide-op-miljoenen-belgen-vanuit-nederland-en-miljarden-wereldbewoners-vanuit-nederland-en-belgiee-in-onderzoek-geleden
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/-sluipmoordende-genocide-op-miljoenen-belgen-vanuit-nederland-en-miljarden-wereldbewoners-vanuit-nederland-en-belgiee-in-onderzoek-geleden
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/-sluipmoordende-genocide-op-miljoenen-belgen-vanuit-nederland-en-miljarden-wereldbewoners-vanuit-nederland-en-belgiee-in-onderzoek-geleden
http://www.vimeo.com/17214379
http://www.mstsnl.net/video/ing-ad-van-rooij-over-de-philips-cultuur.wmv
http://www.youtube.com/watch?v=0eQCk-4_vAk
http://www.youtube.com/watch?v=iIqE9M2vQIk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=RZ1oexi1GQM&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=iIqE9M2vQIk&feature=related
http://www.mstsnl.net/images/groenestroom-blokschema.jpg
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Met een bij de Raad van State aangespannen rechtszaak heeft Europees erkend safety manager Ad 
van Rooij werelds grootste milieuschandaal ooit, in gang gezet door het kabinet Lubbers III 
(CDA/PvdA), feitelijk volledig ontmanteld. De basis van dit enorme milieuschandaal (video) vormt de 
"Intentieverklaring uitvoering milieubeleid basismetaalindustrie" ondertekend op 10 maart 1992 door: 
minister J.G.M. Alders namens het ministerie van VROM; minister dr. J.E. Andriessen namens het 
ministerie van EZ; minister J.R.H. Maij-Weggen namens het ministerie van V en W; de heer D. 
Sonneveld namens het Interprovinciaal Overleg; drs. P.Ph. Dordregter namens de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten; dr. ir. J. IJff en mr. C.Th. Smit namens de Unie van Waterschappen en ir. 
O.H.A. van Royen namens de stichting Lees hier. Basismetaalindustrie en Milieu. Bovengenoemde 
personen hebben hiermee op 10 maart 1992 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin is 
beslist dat de 220.000 ton jarosiet die Billiton (Budelco/Shell) jaarlijks aan gevaarlijk afval opslaat in 
het jaar 2000 moet zijn teruggebracht naar 11.000 ton en dat 209.000 ton daarvan moet worden 
hergebruikt. Waardoor men de metaalindustrie (Billiton/Budelco/Shell) (video) verplicht tot het 
hergebruiken van de gevaarlijke afvalstof jarosiet (video). Het was toen namelijk technisch mogelijk 
om de zware metalen, als arseenzuur, chroomtrioxide en koperoxide in geconcentreerde vorm uit 
jarosiet terug te winnen en middels ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet - die 
geen rekening houdt met de afvalfase van het bestrijdingsmiddel - om te zetten tot onder andere het 

 
product superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. Lees hier.  Waren de 630 gifvaten van de 
Andinet in de Noordzee (video) vanwege slechte weersomstandigheden wel overboord geslagen en 
daardoor in de Waddenzee terecht gekomen, of is er sprake geweest van opzet en 
etikettenfraude.(video)? Lees hier.  Heeft Arch Timber Protection B.V. deze CDA-minister volledig aan 
de leiband? In het artikel "Justitie helpt georganiseerde misdaad" uit Kleintje Muurkrant van 23 
januari 2004 heeft Ad van Rooij kenbaar gemaakt dat op de vaten Superwolmanzout-Co van Hickson 
Garantor B.V. (thans: Arch Timber Protection B.V.) waarmee het houtimpregneerbedrijf Gebr. van 
Aarle B.V. zijn hout impregneert, staat geschreven dat daarin 304 g/l arseenpentoxide zit terwijl 
onderzoek uitgevoerd door de Keuringsdienst van Waren in Groningen heeft uitgewezen dat dit 374 
g/l arseenzuur is. Lees hier ...  
  

  

Verantwoordelijken worden wakker?!   
Vele politici worden wakker (video) en realiseren dat ook zij niet tot de elite behoren (video) maar net 
als de burgers misleidt (video) en misbruikt (video) zijn, laten we samen onze verantwoording 

nemen (video) nu het nog kan?!!! (video) Deze massavergiftiging (video) binnen Europa (België en 

Nederland) is vele malen groter dan de vergiftiging in Bangladesh (video). De bewustwording en 
impact zal de komende jaren (decennia) explosief tot uiting komen "men is ons doelbewust aan het 
vergiftigen" Eenentwintig procent van de overlijdens in Bangladesh (video) is nu al het gevolg 
(video) van het drinken van putwater (video) dat arseenzuur vergiftiging (video) bevat.  

https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/grootste-milieuschandaal-ooit-ontmaskerd
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/justitie-helpt-georganiseerde-misdaad
http://www.mstsnl.net/video/andinet.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-brt-24-1-04.wmv
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/grootste-milieuschandaal-ooit-ontmaskerd
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/justitie-helpt-georganiseerde-misdaad
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-27-1-5-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-27-1-5-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-27-1-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/politieke-doofpot-kent-geen-grenzen
http://www.youtube.com/watch?v=Fyq7WRr_GPg&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=YWSYMpuCFaQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=W2bFKxaX1m0&feature=PlayList&p=3A086C6651B51F1A&playnext_from=PL&playnext=1&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=zeMZGGQ0ERk
http://www.youtube.com/watch?v=qOcG2G_6uC0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=koa1B1ls2hg&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=PjyYjBqUKlA&feature=player_embedded
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-waarheid
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-waarheid
javascript:void(0);
http://www.youtube.com/watch?v=h10pFDQY5BY
http://www.youtube.com/watch?v=EDWeSgr6YK0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hF-AqLEQcrg&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=clwHIKIR-aU&feature=related
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Dit blijkt uit een studie van het medische tijdschrift The Lancet, de grootste impact moet nog komen!. 
Deze  voortdurende overheidscriminaliteit heeft het hout, dat vrijkomt als sloopafval, sterk vergiftigd 
met o.a. hoge concentratie's aan arseen en chroom VI. Als gevolg van jarenlang uitloging door 
langsstromend (regen)water is ook het RWZI-slib sterk vergiftigd met deze zwarte lijststoffen. Voor de 
oplossing van dit probleem had minister Jan Pronk van VROM een slimme oplossing bedacht. Deze 
minister heeft het geïmpregneerde hout (video) en RWZI-slib enige jaren geleden tot ' biomassa' 
bestempeld. Zo kan het - met subsidie - in kolengestookte groene stroomcentrales worden bij gestookt 
voor de opwekking van groene stroom met alle gevolgen van dien! Lees meer ... 
  

at is de rol van de regulaire media?  

  

 

Het Eindhovens Dagblad schreef meerdere keren over het grote gevaar van vergiftiging door 
kankerverwekkend Arseen in Bangladesh. Maar het Eindhovens Dagblad schreef ook over het 
Nederlandse houtimpregneerbedrijf Carl Tissen Import Export B.V., dat dit bedrijf zijn hout impregneert 
zonder het milieu te belasten. Dit klopt niet want directeur Carl Tissen van betreffend 
houtimpregneerbedrijf heeft in 1994 zelf kenbaar gemaakt (doc 1 & doc 2) dat hij grote hoeveelheden 
Arseen en Chroomtrioxide in het milieu bracht. 
  
BEWIJS: Eindhovens dagblad schrijft tegenstrijdig over kankerverwekkend Arseen 
  

 
Ook Journaliste Barbara Vuylsteke van Het laatste Nieuws heeft op donderdag 29 augustus 2010 een 
artikel geschreven over No Cancer Foundation en het Gardasil HPV-vaccin. Op zondag 1 oktober 
2010 is men foto's komen nemen om de volgende dag het artikel te kunnen plaatsen. Het artikel 
bestond uit drie punten, te weten: medische feiten, ongerustheid van de ouders en nadelen/risico's. In 
het telefonische contact dat wij op dinsdag 3 september 2010 hadden vanwege het artikel dat nog 
steeds niet was geplaatst, verklaarde mevrouw Vuylsteke dat zij was teruggefloten van hogere hand. 
Zij blijkt vanaf dat moment niet meer bereikbaar te zijn via e-mail en telefoon?  
  

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1121184/2010/06/19/1-op-5-sterft-in-Bangladesh-door-vergiftigd-water.dhtml
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/grootste-milieuschandaal-ooit-ontmaskerd
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-rampzalige-gevolgen-van-geiempregneerd-hout
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-23.php
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-waarheid
http://www.ed.nl/
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11-tissen1.jpg
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11-tissen2.jpg
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/klacht-aan-de-europese-commissie
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WAAROM LEEST U HIER NIETS OVER IN DE REGULIERE MEDIA? 
Omdat deze media niet (meer) onafhankelijk zijn en structureel onderwerpen negeren die de integriteit 
en imago van multinationals, overheid en koningshuis zouden kunnen schaden en een positieve 
verandering in gang zouden kunnen zetten. Zie het verschil tussen de oude (reguliere) media en de 
nieuwe media via: www.oudemedia-nieuwemedia.nl  
  

Het gevolg is depopulatie daar dit wereldwijd niet meer te verantwoorden 
is, mens, dier en flora worden wereldwijd besproeid met schadelijke 
chemische kankerverwekkende stoffen en zware metalen vanuit de lucht.  
  

(video) Jarenlang werden ze voor gek uitgemaakt:(video) mensen 
die beweerden dat overheden over de hele wereld in het geheim met vliegtuigen chemische stoffen in 
de atmosfeer sproeien (video). Nu na meer dan een decenia is het bestaan van chemtrails 
wereldwijd door VN toegegeven!. Op de VN-conferentie in Oktober 2010 te Nagoya is door de 193 
lidstaten beslist om te stoppen met allerlei projecten en experimenten „Het fenomeen „chemtrails ‟ 
wordt hierbij expliciet vernoemd. Ondanks dit VN akkoord gaat men gewoon door met het vergiftigen 
van mens, dier, en planeet. Deze documentaires (video) laten  tot in de kleinste details zien wat die 

mooie witte strepen zijn die onze zonnige dagen 
verpesten. In samenwerking met HAARP in Alaska en Noorwegen is dit het gevaarlijkste 
(video) wapen (video) ooit ontwikkeld (video). Nicola Tesla (video) gaf al te kennen dat dit nooit 
gebruikt mag worden (video) als wapen. Natuurlijk was deze waarschuwing aan dovemans oren 
gericht (video) & (video) De urenlang zichtbare strepen (video) die deze toestellen achterlaten worden 
door hen daarom 'chemtrails' genoemd. (video). Onzin, zeggen wetenschappers en veel anderen; het 
zou hier slechts om normale uitlaatgassen gaan. Nu blijkt echter dat het wel degelijk 'chemtrails' zijn, 
omdat op een VN-conferentie in de Japanse stad Nagoya het bestaan ervan is toegegeven. Lees 
meer: Vliegtuigen sproeien chemische stoffen.   

 

REMO STORT Houthalen, Chemische & 
Nucleaire tijdbom!?  
  
De meeste links die niet werkende zijn worden door het parket van Hasselt of overheid 
onderdrukt, waarvoor onze verontschuldiging, NCF probeert dit dan ook naar het best mogelijke te 
herstellen en rekenen hiervoor op u begrip? Waarvoor onze dank. 

http://www.oudemedia-nieuwemedia.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=te_FOsKL_5Q&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=UdtLTyNOB0A
http://www.youtube.com/watch?v=bSSWnXQsgOU&feature=player_embedded
http://www.earth-matters.nl/51/1036/chemtrails/bestaan-chemtrails-nu-wereldwijd-toegegeven.html
http://www.earth-matters.nl/51/1036/chemtrails/bestaan-chemtrails-nu-wereldwijd-toegegeven.html
http://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFTOE69K02U20101021
http://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFTOE69K02U20101021
http://www.etcgroup.org/upload/publication/pdf_file/ETC_geopiracy2010_0.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=MnRPZOUVhJ4&feature=player_embedded#!
http://nl.wikipedia.org/wiki/High_Frequency_Active_Auroral_Research_Program
http://www.youtube.com/watch?v=2jV6Dhza2G0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=KKMTSDzU1Z4&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=QkLTzesBxGE&feature=player_embedded#!
http://www.youtube.com/watch?v=iRN0GDFH3Vs&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=nPusHeDlBxQ&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=Bcjf-O-wj00
http://www.youtube.com/watch?v=-dcehqFRR_c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Psdg3OAw_a8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=w950fzg4s5c&feature=player_embedded
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/vn-erkent-chemtrails
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/vn-erkent-chemtrails
https://2277834516568963994-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/infobackupdocumenten/NoCancerFoundation%2CFederaalComputerCrimeUnit%28AanvraagonderzoeksrechterJordens060411%29.pdf?attachauth=ANoY7cq1F4pZKSduvc4NMO117PqZt1scALMIPSFOHCrChNoFnSBYuasvVJMQ9Jca9M8CtL8cmC77zrbzXItgpiSI542Neerh-dPumQ-7lhzF3aSnWUz5bRBy5LsM89XzSE9wn4xsCEZUe8UOHw1LxzQZWm89kOrifA_And1uyGTNFCmFpLalih7H3ouHuNRph3tfi_Po750Id7cYTURQtyFxBnM2CdOyJfmN5A9-nIl8UE8t0qiISdaMlDNeEWeGOLO9_xD4c-C649_13RXGcfz3mYi-GLB1vP4Q4o2Tmyvbw3UqGCyq4fRs1sJhwilsjAqtVqBRv4mo&attredirects=0
https://2277834516568963994-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/infobackupdocumenten/HofvanberoepAntwerpenbeklagErikVerbeek23-05-11.pdf?attachauth=ANoY7cpnt-KtSeB6Of3Tl_m1YaCk75SdTsopuPc8pLL6evKMDkgemAeWDwab2rKel8mMakmKe-Y3yNeO7l5eq96yCZVS-NRm2Stk4lR2uqt5q78uvxegnrAu00Z54V_ueQwUPpiux2cqzxRdJIWd-0djzLkenHiLk5NVke1PBhCyXOnbgN_evJZ0Q7UXJKe3Q2svTjGGQqgDtrw1beyTPuvk5cTfZ_9YkvsmodW9Uo78DFoMSicNNqzsT6p9pqUAhuIz3OJ-Rb9p&attredirects=0
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"HET URANIUM VAN HOUTHALEN" 

(4 oktober 1992) De Israëlische gecrashte en verbrande Boeing 747 op de Nederlandse 
Bijlmer (video) vervoerde volgens getuige militaire goederen (video) waaronder biologische 
wapens (video) en radioactieve staven (video). Men mag het de Nederlandse overheid aanrekenen 
dat zij gezwegen heeft over het uranium (video) in de constructie van de Boeing 747. (video). 
Radioactief afval afkomstig van deze ramp zou volgens verschillende getuigenverklaringen op de 
lekkende Remo-stort van Group Machiels te Houthalen-Helchteren illegaal gedumpt zijn (video). Over 
de betekenis van de meetresultaten van het  Zweedse laboratorium Biospectron vijf jaar na de ramp is 
zoveel twijfel opgeroepen, dat dat de Stichting Visie besloot langs andere weg zekerheid te verkrijgen. 
Die weg voerde naar Hangar 8 op Schiphol, waar direct na de ramp de resten van het vliegtuig waren 
gedumpt en lange tijd lagen opgeslagen. Daarin was ook 48 kilo verarmd uranium teruggevonden. 
Zou er na zoveel jaren nog achtergebleven stof in de Hangar gevonden worden, dat het bewijs kon 
leveren van de verstuiving en verbranding van geconcentreerd uranium-metaal? Onderzoek dat vanuit 
Brussel is gedaan betreffende het Remo stort blijkt tegengehouden te zijn door procureur Mark 
Rubens van het parket van Hasselt met alle gevolgen vandien?  

 

http://www.youtube.com/watch?v=r4dhlQon-08
http://www.youtube.com/watch?v=MubTaZzhodE&feature=related
http://retro.nrc.nl/W2/Nieuws/1998/09/30/Vp/02.html
http://retro.nrc.nl/W2/Nieuws/1998/09/30/Vp/02.html
http://www.mstsnl.net/video/mycoplasma.wmv
http://www.youtube.com/watch?v=KuXAFSwMKWo&feature=related
http://www.mstsnl.net/video/bijlmer.wmv
http://www.mstsnl.net/video/bijlmer.wmv
http://www.machiels-group.be/
http://www.youtube.com/watch?v=xTRw3DvkoKs&feature=related
http://stgvisie.home.xs4all.nl/VISIE/blmr_onderzoek_ne.html
http://stgvisie.home.xs4all.nl/VISIE/blmr_rapport_ne.html
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Het Remo stort bevat ook illegaal huishoudelijk afval waardoor hoog giftig geïmpregneerd hout 
(video) vals geëtiketteerd (video) met de meest kwalijke kankerverwekkende stoffen (Arseenzuur & 
Chroomtriode (Deskundigenrapport) die volledig oplossen in water. Slechts 1 m3 geimpregneerd hout 
bevat zoveel arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) dat het meer dan 100 miljoen liter water 
vergiftigt boven de interventiewaarde (saneringswaarde). Dit met de wetenschap dat het om een 
extreem grote stort gaat die zo lek is als een zeef kan het niet anders zijn dan dat het grondwater als 
gevolg daarvan in de (verre) omgeving van de Remo-stort ernstig vergiftigd moet zijn met arseenzuur 
en chroomtrioxide (chroom VI). Als gevolg daarvan is ook het drinkwater dat uit grondwater wordt 
gewonnen zo goed als zeker verontreinigd met deze uiterst kankerverwekkende stoffen. Onderdrukte 
oplossingen die voorhanden zijn en aangeboden, worden tot op heden niet verwelkomt? (video)  
 
Op de SDNL website staan de documenten waarop Pierre Heijboer in het boek Doemvlucht, de 
verzwegen geheimen van de Bijlmerramp zijn beschrijving van de gebeurtenissen heeft gebaseerd. 
Het zijn in feite de bijlagen bij het boek. Ze bewijzen de stelling: 'Wat er staat is wáár - zie de 
documenten.' Bijlmerramp / Sprekershoek / Schadeclaim Bijlmerramp (EVRM) / Dossier Prof. Dr. Dr. 
Siegwart Horst Gunther / Kamerdebat Bijlmerenquête: Hoezo complottheorieën? / SDN-verslagen 
parlementaire enquête Bijlmerramp / Transcripts verhoren parlementaire enquête Bijlmerrampdoor Ed 
Steur / Uitbetaling Bijlmerrampfonds: Eerlijkheid duurt het langst, maar loont zeker niet!  Onjuiste 
beantwoording van kamervragen  

 

Luc van den Bossche (Vice-eersteminister(1998) Secretaris raad van bestuur Universiteit 
Gent, waarvan professor Mark Stevens in 1998 het voorstel van resolutie, hoorzitting 12/11/98: 

Verbod op kankerverwekkende arseenzuur en chroomVI houdende impregneermiddelen weerlegde 

en opvolger Steve Stevaert (Group Machiels) (Vice-eersteminister(1999) dit voorstel op 04-02-99 
officieel ontbond waardoor dit hoog giftig hout (video) vals geëtiketteerd (video) geïmpregneerd wordt 
met arseenzuur en chroom VI afkomstig van o.a. Shell / Billiton (waar het Nederlands koningshuis 
grootaandeelhouder van is) Steve Stevaert en voormalig secretaris generaal van de NATO Willy 
Claes werken voor Group Machiels.   
  

Van Bilderberg tot Group Machiels is een kleine sprong. 

 
 

Procureur des konings Marc Rubens van Hasselt seponeert bijna de helft van al de vastgestelde 

milieudelicten waaronder uiterst giftig en problematisch afval dat massaal, illegaal gedumpt wordt 

(video) met Belgische overheidssteun (video) o.a. afkomstig vanuit Nederland. De oorzaak van dit 

alles ligt bij de OVAM en de procureur des Konings van Hasselt Marc Rubens, lees interpolatie debat 

uit 1984 over Remo-Stort. Het opstoken in groene ovens kan in deze omstandigheden dan ook geen 

optie zijn, (video) dit kan een internationale ramp veroorzaken. (video) Wat de machtspositie binnen 

de gerechtelijke en politieke macht van betrokkenen kan verklaren. Betreffende dekken zo de meest 

ernstige criminaliteit af, mede veroorzaakt door Bilderbergleden als Willy Claes en Koningin Beatrix 

van Nederland (video1) (video2) hier samen te zien op een Bilderberg bijeenkomst.Minister Kris 

Peeters over Remo Stort van 3 febr. 2006 

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/remo-stort-illegaal-huishoudelijk-afval.pdf
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-brt-24-1-04.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-rampzalige-gevolgen-van-geiempregneerd-hout
http://www.youtube.com/watch?v=24dxwHmg7dE
http://www.sdnl.nl/index1024.html
http://www.mstsnl.net/doemvlucht/index.html
http://www.mstsnl.net/doemvlucht/index.html
http://www.sdnl.nl/bijlmer.htm
http://www.mstsnl.net/bijlmerramp/bylmer00.htm
http://www.sdnl.nl/claim-5.htm
http://www.sdnl.nl/gunther-home.htm
http://www.sdnl.nl/gunther-home.htm
http://www.mstsnl.net/bijlmerramp/pierre46.htm
http://www.mstsnl.net/bijlmerramp/enquete2.htm
http://www.mstsnl.net/bijlmerramp/enquete2.htm
http://www.mstsnl.net/bijlmerramp/enquete.htm
http://www.mstsnl.net/bijlmerramp/enquete.htm
http://www.mstsnl.net/bijlmerramp/steur-7.htm
http://www.mstsnl.net/bijlmerramp/el-al-vragen.htm
http://www.mstsnl.net/bijlmerramp/el-al-vragen.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Luc_Van_den_Bossche
http://www.ugent.be/
http://www.ugent.be/
http://dfwm.ugent.be/woodlab/nederlands/index.html
https://sites.google.com/site/infobackupdocumenten/VlaamsparlementVOORSTELRESOLUTIE%E2%80%93betreffendehetinvoerenvaneenverbodopARSEENenCHROOMhoudendehoutverduurzamingsmiddelen121198.pdf?attredirects=0
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steve_Stevaert
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
https://sites.google.com/site/infobackupdocumenten/VlaamsparlementVOORSTELRESOLUTIE%E2%80%93betreffendehetinvoerenvaneenverbodopARSEENenCHROOMhoudendehoutverduurzamingsmiddelen040299%28Verslaghoorzitting%29.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/infobackupdocumenten/VlaamsparlementVOORSTELRESOLUTIE%E2%80%93betreffendehetinvoerenvaneenverbodopARSEENenCHROOMhoudendehoutverduurzamingsmiddelen040299%28Verslaghoorzitting%29.pdf?attredirects=0
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-brt-24-1-04.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.shell.com/
http://www.bhpbilliton.com/bb/home.jsp
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steve_Stevaert
http://www.zonnewind.be/bilderberg/2010/media-schade-beperken.shtml
http://www.zonnewind.be/bilderberg/2010/media-schade-beperken.shtml
http://www.machiels-group.be/
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DB27V9H4
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DB27V9H4
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://www.youtube.com/watch?v=xTRw3DvkoKs
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-aan-koning-albert-etc-pier-byloos.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=KuXAFSwMKWo
https://4321304267861674179-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/universalfederationncf/21-juli-2011-verzoekschrift-gerechtvan-eerste-aanleg-europese-hof%5B1%5D.pdf?attachauth=ANoY7crC6AWgTqKHNNKNqPBwGx4OepGNsrzWwbJhjSQqHl3Q5pWEJwWXjam3-5Dz2nP7xsTQgzxK1kDzay1a-q9GRUHCqGvHlI_FI5b8Ct4xkTlpSMj41wYUG3fvjzWyR6sjLbRhT1cK_B5OHK8KyQZ0x47S6ksOrFsRgMsLdx0s-CGb_pouuB9mFZs4k6IheIY3geKcsFogZpKGhu-TkPPyNR1wLX4d_bsKLa9t9PgFaxswpRmxgWJJNo-i5I9kJqVo3rW1SX-DuuQeKu6nUqHW6RXqsye6bE9svYc100WxSAwGx8L0TYY%3D&attredirects=0
https://sites.google.com/site/infobackup2documenten/interpolatiedebatuit1984overRemo-Stort.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/infobackup2documenten/interpolatiedebatuit1984overRemo-Stort.pdf?attredirects=0
http://www.hbvl.be/limburg/houthalen-helchteren/buurt-remostort-geschokt-door-plan-vijf-afvalovens.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=Euulvm_TnkI
http://www.youtube.com/watch?v=4qyRl_z3cVA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hK6l3nqIfeg
http://www.youtube.com/watch?v=xmmzab0dsGI
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/minister-kris-peeters-remo-stort-3-febr-2006.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/minister-kris-peeters-remo-stort-3-febr-2006.pdf
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“Corporate Crime” Belangenverstrengeling?  

 

“Corporate Crime” (video) waarmee de moord op Pim Fortuyn rechtstreeks samenhangt en waarover 
Ine Veen een boek heeft geschreven. (Europees erkend safety manager) Ad van Rooij had Pim 
Fortuin op 02/05/2002 op de hoogte gebracht, 4 dagen later werd Pim vermoord (Brief van Ad van 
Rooij aan Pim Fortuyn)  
    

 
 
Van de 1.500 dossiers die de Vlaamse Milieu-inspectie tussen 2005 en 2007 aan het gerecht 
bezorgde werden in Hasselt 47 procent (64 op 136) van de dossiers geseponeerd. In Gent slechts 3 
procent. Begin 2008 waren er in al die 136 Hasseltse dossiers slechts twee mensen veroordeeld, een 
vrijgesproken en zes kregen een andere regeling. De procureur beslist of er een milieumisdrijf komt. 
Vlaams parlementslid Rudi Daems (Groen!) verwijt de Hasseltse procureur Marc Rubens onwil. 'Rond 
het Remo-stort van Group Machiels werden al tientallen pv's gemaakt, allen zonder gevolg. Waarom 
deze niet op lijsten en opkuisen? Desnoods op de Gentse manier: met de hulp van enkele.  
 

 
 
Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd de brief d.d. 18 mei 1998 van Pier Byloos (voormalig 
werknemer bij Group Machiels) aan Koning Albert II, de reactiebrief d.d. 14 november 1997 van het 
Kabinet van de Koning daarop, de beslissingsbrief d.d. 17 november 1997 van Vlaams minister Eric 
Van Rompuy daarop en de goedkeuringsbrief  d.d. 10 december 1997 van Vlaams Minister-President 
Luc Van den Brande daarop. Bewijs: http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-aan-koning-albert-etc-pier-
byloos.pdf). 

http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
https://sites.google.com/site/ncfactueel/europees-erkend-safety-manager
https://sites.google.com/site/infobackupdocumenten/BriefaanPimFortuyn1AdvanRooij.bmp?attredirects=0
https://sites.google.com/site/infobackupdocumenten/BriefaanPimFortuyn2AdvanRooij.jpg?attredirects=0
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DB27V9H4
http://www.machiels-group.be/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_II_van_Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet_van_de_Koning
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eric_Van_Rompuy
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eric_Van_Rompuy
http://www.lucvandenbrande.be/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-aan-koning-albert-etc-pier-byloos.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-aan-koning-albert-etc-pier-byloos.pdf
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Dumpen van gevaarlijk afval in grindgaten is niet nieuw, op 18 juli 1991 werd socialist André Cools op 
63-jarige leeftijd in Luik doodgeschoten toen hij het appartement verliet van zijn vriendin, Hélène 
Joiret. In het onderzoek naar de moord, geleid door de Luikse onderzoeksrechter Véronique Ancia, 
kwamen een aantal corruptieschandalen (onder andere de affaires Agusta, Dassault, OMOB ) aan het 
licht die in de late jaren 90 zouden leiden tot de veroordeling van vooraanstaande socialistische politici 
als Guy Spitaels en Willy Claes. Heeft men de miljoenenzwendel met het illegaal storten in en 
rond Luik in de jaren 80 dan over het hoofd gezien? Wou André Cools uit frustratie ook hierover naar 
buiten treden? 
 

houtimpregneerbedrijven aansprakelijk? 

 
Voor aanvullende feitelijke onderbouw lees het artikel  
“BEWIJS: Volgens Minister van VROM zijn houtimpregneerders zelf aansprakelijk voor hun giftige 
hout” in het Echte Nieuws van 14 oktober 2007 (http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-14.php  
Ondanks deze beslissing van voormalig milieuminister Margreeth de Boer (PvdA) weigert de Staat der 
Nederlanden betreffende Nederlandse houtimpregneerbedrijven aansprakelijk te stellen voor de totale 
vergiftiging van Nederland, en vanuit Nederland ook België en andere landen in de wereld met 
honderden miljoenen kilogrammen valselijk geëtiketteerd arseenzuur en chroom VI, waarmee ook nog 
de rechtstreeks aan de lidstaten van de Europese Unie opgelegde Europese Verordening (EG) nr. 
142/97 op wereldschaal wordt overtreden. Daarmee is de Staat der Nederlanden onmiskenbaar 
aansprakelijk voor het vanaf 21 april 1962 plegen van sluipmoordende Holocaust op haar eigen 
inwoners, de inwoners van België en de wereldbewoners, waaruit binnen nu en 15 jaar miljarden 
kankerdoden zullen ontstaan.  
  
     

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Cools
http://nl.wikipedia.org/wiki/Agustaschandaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dassault
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ethias
http://nl.wikipedia.org/wiki/Guy_Spitaels
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willy_Claes
http://www.sdnl.nl/vd-linden2.htm
http://www.sdnl.nl/vd-linden2.htm
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-14.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-14.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-14.php
http://groepzuid.nl/GZ/2007/06/17/margreeth-de-boers-falende-reactievermogen/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staat_der_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staat_der_Nederlanden
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-waarheid
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-waarheid
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-waarheid
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Klacht aan de Europese Commissie houdt “Corporate Crime” al vanaf 29 
mei 2006 in de doofpot. 
  
  
1. Klacht Europese Commissie (Wolmanzouten) houdt “Corporate Crime” al vanaf 29 mei 2006 in de 
doofpot.  

 
2.  Herinnering klacht 29 mei 2010 aan de Europese Commissie (ingediend 22 juni 
2010 (Wolmanzouten)  

 
3.  Motie nr. 24 (22300:XI) in 1991 van Wilbert Willems (Groen Links), die door 148 van de 150 
tweede kamerleden is aangenomen maar door verantwoordelijk minister Hans Alders (PvdA) niet is 
uitgevoerd.   

 
4.  Motie nr. 25 (25000:XI) in 1996 van Marijke Vos (Groen Links), die door ± 125 van de 150 tweede 
kamerleden is aangenomen maar door verantwoordelijk minister Margreeth de Boer (PvdA) niet 
uitgevoerd.    

 

5. Vlaams parlement op 12 November 1998 het voorstel van resolutie: (verbod 
op kankerverwekkende arseen- en chroom VI houdende impregneermiddelen) 

 

6. VOORSTEL VAN RESOLUTIE 04-02-99 (Verslag hoorzitting)  (verbod 
op kankerverwekkende arseen- en chroom VI houdende impregneermiddelen) afgewezen 

 

Wat de gevolgen zijn van deze massale vergiftiging met honderden miljoenen kilogrammen 
arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) kunt u hieronder lezen in het Eindhovens Dagblad van 
2000. Daarin staat letterlijk het volgende geschreven: 
  

   

 

Lees artikel 
 

  

 

Lees artikel  

https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/klacht-aan-de-europese-commissie-houdt-corporate-crime-al-vanaf-29-mei-2006-in-de-doofpot
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/klacht-aan-de-europese-commissie-houdt-corporate-crime-al-vanaf-29-mei-2006-in-de-doofpot
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWxkZXJiZXJnZ2lqemVsaW5nfGd4OjI2MjhlMzY1ODI5OTAyZTc&pli=1
https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/--CD--KlachtEKCd.d.22juni2010aanEuropeseCommissie.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/--CD--KlachtEKCd.d.22juni2010aanEuropeseCommissie.pdf?attredirects=0
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-30-3-5-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-30-3-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
https://sites.google.com/site/infobackupdocumenten/VlaamsparlementVOORSTELRESOLUTIE%E2%80%93betreffendehetinvoerenvaneenverbodopARSEENenCHROOMhoudendehoutverduurzamingsmiddelen121198.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/infobackupdocumenten/VlaamsparlementVOORSTELRESOLUTIE%E2%80%93betreffendehetinvoerenvaneenverbodopARSEENenCHROOMhoudendehoutverduurzamingsmiddelen040299%28Verslaghoorzitting%29.pdf?attredirects=0
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11-eindhovens-dagblad-13-sept-2000.jpg
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11-eindhovens-dagblad-9-sept-2000.jpg
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Ondanks deze voorkennis en wetenschap licht het Eindhovens Dagblad haar lezers over de massale 
arsenicum vergiftiging met honderden miljoenen kilogrammen arseenzuur en chroomtrioxide (chroom 
VI) opzettelijk onjuist voor. Als bewijs daarvoor lees het artikel “BEWIJS: Eindhovens dagblad schrijft 
tegenstrijdig over kankerverwekkend Arseen” in het Echte Nieuws van 10 oktober 2007 
(http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php).  
  
Daarmee is benevens de Staat der Nederlanden ook het Eindhovens Dagblad onmiskenbaar 
aansprakelijk voor het vanaf 21 april 1962 plegen van sluipmoordende genocide (Holocaust) op haar 
eigen inwoners, de inwoners van België en de wereldbewoners, waaruit binnen nu en 15 jaar 
miljarden kankerdoden zullen ontstaan.  
  

Van Bilderberg Group tot Group Machiels is een korte weg, zij horen echte 
oplossingen aan te bieden! 

 

 
Willy Claes adviseur bij Group Machiels en lid van de meest machtige geheime Bilderberg organisatie, 
Video 1), Video 2) hier te zien op een Bilderberg bijeenkomst samen met Koningin Beatrix. Dit gaat 
van regeringsfunctionarissen tot bedrijfsleven en "royalty". Het is geheim wat er besproken wordt. 
Afgezien van mogelijke motieven staat vast dat het niet acceptabel is dat een dergelijke machtsbasis 
wordt gecreëerd buiten onze democratie.  

http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staat_der_Nederlanden
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.youtube.com/watch?v=5UZChAoGVjg
http://www.youtube.com/watch?v=UwZ1E72aUQQ
http://www.youtube.com/watch?v=hK6l3nqIfeg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xmmzab0dsGI&feature=related
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Willy Claes verklaarde in een radio uitzending (luister transcript) van de Belgische radio1 "De 
Bilderberg conferentie bepaalt wel degelijk het beleid en de agenda van komende jaren". Burgers 
willen ondanks de hand toe reiken, hun er op wijzen bestaande Bilderberg agenda Operation 
Overlord:(Population Reduction) overbevolking gebaseerd op leugens te stoppen!  
 

 

Video 1) Wereldburgers constateren dat een voor ons en vele onbekende organisatie met de naam 
De Bilderberg elk jaar een ontmoeting organiseert waarbij zeer hooggeplaatsten uit de globale 
samenlevingen aanwezig zijn. Dit gaat van regeringsfunctionarissen tot bedrijfsleven en "royalty". Het 
is geheim wat er besproken wordt. Afgezien van mogelijke motieven staat vast dat het niet acceptabel 
is dat een dergelijke machtsbasis wordt gecreëerd buiten onze democratie. 

 

Video 2) en verzoeken volledig inzicht in alle bestaande en nog te komen gespreksverslagen en 
handelingen van de Bilderberg organisatie. In elk ander geval een direct verbod op het contact door 
hooggeplaatste regeringsfunctionarissen en royalty met deze organisatie en hun aftreden vanwege 
betrokkenheid. Daarnaast zal onderzoek moeten plaatsvinden dat zich zal richten op mogelijk abusief 
handelen jegens onze soevereiniteit. Relevante jurisprudentie is zoals u weet aanwezig. Stuur een 
brief of mail aan jouw lid van het Europese Parlement.  

Ga naar deze pagina: http://www.europarl.europa.eu om op te zoeken wie de persoon is en wat de 
contactgegevens zijn. Stuur dan een duidelijke brief waarin je aangeeft dat onze mensenrechten 
zwaar geschonden worden. Alleen zo kan de toekomst van onze kinderen worden gewaarborgd! 

Onderteken nu de Bilderberg-petitie 
  
  

 

http://download.streampower.be/vrt/podcast/Radio1_fefi_20100604.mp3
http://www.zonnewind.be/bilderberg/2010/media-schade-beperken-2-interview-transcript.shtml
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bilderbergconferentie
http://www.youtube.com/watch?v=lIv_rkfyg5A
http://www.youtube.com/watch?v=lIv_rkfyg5A
http://www.youtube.com/watch?v=OEBa9vWVjF0&feature=player_embedded
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wereldwijde-vergiftiging-begonnen-op-21-april-1962-vanuit-bilderberg-nederland
http://www.youtube.com/watch?v=hK6l3nqIfeg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xmmzab0dsGI&feature=related
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch.do;jsessionid=50F6E51D0275A7C2377045FF0081B2F7.node1
http://petities.nl/petitie/onderzoek-bilderberg-nu
http://www.youtube.com/watch?v=fgZ9_5FAOdo
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Ad van Rooij over politieke boycot 1.   
 

 
  
Ad van Rooij over politieke boycot 2.  
 

 

REMO, Chemische & Nucleaire tijdbom!? deel 1/5 (Militaire lading Bijlmerramp) 

 

REMO, Chemische & Nucleaire tijdbom!? deel 2/5 (Pierre Byloos) 
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REMO, Chemische & Nucleaire tijdbom!? deel 3/5 (Hans de Jong) 
 

 

REMO, Chemische & Nucleaire tijdbom!? deel 4/5 (Ad Van Rooij) 
 

 

REMO, Chemische & Nucleaire tijdbom!? deel 5/5 (Ad Van Rooij) 

 

Kankerverwekkend chemisch afval wordt vals geëtiketteerd gedumpt!!! deel 1/3 (Andinet) 
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Kankerverwekkend chemisch afval wordt vals geëtiketteerd gedumpt!!! deel 2/3 (No Cancer 
Foundation) 

 

Kankerverwekkend chemisch afval wordt vals geëtiketteerd gedumpt!!! deel 3/3 (No Cancer 
Foundation) 
  

 
   
Erin Brockovich over Chroom-VI in ons drinkwater 

  
Deze Film met Julia Roberts is een aanrader gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Dit om een 
idee te krijgen van de omvang van de massale problemen die samen gaan met het vergiftigen van 
Chroom VI in ons drinkwater. Echter kunnen wij u mededelen dat de omvang en 
belangenverstrengeling van de wolmanzouten (Chroom VI en Arseen) waar Mr van Rooij al meer dan 
20 jaar voor vecht wel XXX maal ernstiger is. Ook u kinderen zullen u in de toekomst vragen wat u 
deed toen dit alles gebeurde?!  
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Op grond van bovengenoemde feiten heeft VERBEEK Erik, als HOOFDEIS:  
 

V. Het verzoek van federaal secretaris Tony Coonen tot terugvordering van een bedrag 
van € 36.485,04 ongegrond te verklaren (zie ordner A, achter tab 12).   

 
VI. Onmiddellijke uitbetaling van de onrechtmatig ingehouden achterstallige 

invaliditeitsuitkering vanaf 1 maart 2010 tot op heden met daar bovenop de wettelijke 
rente; over te maken op de bankrekening van Erik Verbeek.  

 
VII. Uitbetaling van de bij Erik Verbeek aangerichte mogelijk blijvende gezondheidsschade, 

materiële en immateriële schade overeenkomstig een schade expertiserapport, waarbij 
de schade expert wordt aangesteld door de arbeidsrechtbank op kosten van het NVSM, 
RIZIV of DE VOORZORG. 

 
VIII. NVSM, RIZIV of DE VOORZORG te veroordelen in alle kosten, waaronder de kosten 

van Ad van Rooij voor het verlenen van deskundige bijstand.  .  
 
Deze conclusies bevatten een enorme hoeveelheid aan onderbouwende bewijsstukken in de vorm 
van links en deeplinks waaronder TV-uitzendingen en lezingen die onmogelijk allemaal per post 
kunnen worden toegestuurd of kunnen worden afgegeven.  
 
Omdat deze conclusies niet per e-mail naar de arbeidsrechtbank Gent kunnen worden verstuurd 
zullen wij deze conclusies plaatsen op No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org) met een 
geactiveerde link en deeplinks (waaronder TV-uitzendingen en lezingen) aan onderliggende feitelijke 
bewijsstukken. Dit als extra service aan de arbeidsrechtbank Gent, zodat de inhoud van die links en 
deeplinks (waaronder TV-uitzendingen en lezingen) door uw rechtbank toch kunnen worden 
meegenomen in de beoordeling van dit door het NVSM, RIZIV of DE VOORZORG opgestarte geschil 
tegen Erik Verbeek. Deze op No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org) geplaatste 
conclusies zullen ook per e-mail worden verstuurd aan Federaal Secretaris Tony Coonen van NVSM 
en DE VOORZORG (tony.coonen@devoorzorg.be) en aan zijn advocaat Eva Bral (B.V.B.A. Van den 
Bossche-Bral) te Gent (eva.bral@skynet.be).    
 
Omdat het niet meenemen van de enorme hoeveelheid aan onderbouwende bewijsstukken in de vorm 
van links en deeplinks (waaronderTV-uitzendingen en lezingen) desastreuze gevolgen voor de aarde 
en haar aardbewoners heeft zullen deze conclusies op meerdere “Nieuwe Media” websites 
wereldkundig worden gemaakt, waarmee het tevens rechtstreeks toegankelijk is voor alle landen in 
Europa en de wereld, hopende daarmee de totale vergiftiging van de aarde en haar aardbewoners 
vanuit Nederland, die België met het afgesloten Benelux-verdrag daarin hebben meegetrokken, te 
laten beëindigen.  
 
Hoogachtend,       
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze, 
 
Ing. A.M.L van Rooij                                                                Erik Verbeek. 
Europees erkend Safety Manager,                                          Oprichter No Cancer Foundation   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://www.youtube.com/watch?v=Lud8l_ZbpAI
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-19-maart-2010-van-voorzorg-aan-erik-verbeek.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-19-maart-2010-van-voorzorg-aan-erik-verbeek.pdf
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-juli-2011-verzoekschrift-gerechtvan-eerste-aanleg-europese-hof.pdf
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wat-is-eco-terrorisme
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Dit verzoekschrift (zit in ordner A) bevat de volgende onderbouwende stukken aan bijlagen:   

 
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.) 

        
Ordner C2,     

- Onze zienswijzen d.d. 25 augustus 2011 (kenmerk: AvR/C&P/250811/zw) op het 
Ontwerpbestemmingsplan buitengebied 2010 en PlanMER aan de gemeenteraad van Sint-
Oedenrode inzake A.M.L. van Rooij etc. (399 blz);    

 
Gezien bovengenoemde feiten richten wij aan u, zijnde eerste substituut-procureur des Konings D. 
Aerts, het nadrukkelijke verzoek om bij beslissing opgemelde vier dossiers (Uw dossiers: Nrs. Not: 
012386/11 / 10145/11 /  09674/11 / 05801/11) te seponeren om niet medeplichtig te worden aan de 
hierboven beschreven feitelijk bewezen totalitaire oligarchie die onder regie en in opdracht van 
procureur des Konings Marc Rubens van Hasselt wordt uitgeoeffend op Eric Verbeek, No Cancer 
Foundation en Verimmoban NV: 
 
Sommatie aan eerste substituut-procureur des Konings D. Aerts tot het doen van een 
strafklacht bij federaal procureur des konings Johan Delmulle vóór uiterlijk 15 september 2011. 
 
U, zijnde eerste substituut-procureur des Konings D. Aerts, heeft met de inhoud van dit vezoekschrift 
kennis van het feit dat procureur des Konings Marc Rubens van Hasselt vanuit een totalitaire 
oligarchie samen met vele anderen zich schuldig maakt aan sluipmoordende genocide op 6,5 miljard 
wereldbewoners, waarvan met name Verbeek, Erik en No Cancer Foundation het slachtoffer zijn,   
In het Belgisch en Nederlands Strafrecht staat vermeld dat ―Ieder die kennis draagt van een der 
misdrijven, voor zover daardoor levensgevaar is veroorzaakt, verplicht is daarvan onverwijld 
aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar.” 
 

Met de inhoud van dit verzoekschrift draagt u, zijnde eerste substituut-procureur des Konings D. Aerts,  
kennis van deze in totalitaire oligarchie sluipmoordende genocide op 6,5 miljard wereldbewoners die 
in België wordt afgedekt en bevorderd door procureur des Konings Marc Rubens van Hasselt. 
 
Ondergetekenden sommeren u dan ook om hiervan een strafklacht in te dienen bij verantwoordelijk 
federaal procureur des Konings Johan Delmulle en ondergetekenden dat vóór uiterlijk 15 september 
2011 schriftelijk te bevestigen.  
 
Hoogachtend,  
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze, 
 
 
Ing. A.M.L van Rooij                                                                Erik Verbeek. 
Europees erkend Safety Manager,                                          Oprichter No Cancer Foundation   
 
Bijlage:  Artikel “Het Uranium van Houthalen” in De Morgen van 8 jili 2011 (2 blz.)  
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