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Afgegeven met ontvangstbevestiging. 

                                                                                         Per e-mail: mision@embacuba.be     
        

Cubaanse Ambassade in België 
Ambassade van de Republiek Cuba 
Roberts Jonesstraat 77 
1180 Brussel (Ukkel)  

 

 
Ons kenmerk: NCF/EKC/300311/AG/CU  

  
Van: 

- Verbeek, Erik, Seovacki Put 43, KR-34550, Pakrac (Kroatie) 
- A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- 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,  
- Philips Medical Systems Nederland B.V., namens deze safety manager A.M.L. van Rooij, 

Veenpluis 4-6, 5684 PC te Best: 
- 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, 
- No Cancer Foundation, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt (België)  

 
Betreft:  

- Verzoek tot het starten van een strafrechtelijk onderzoek vanuit Cuba naar de 
hieronder beschreven feitelijk bewezen sluipmoordende genocide (eco-terrorisme) op 
miljarden wereldbewoners (waaronder alle Cubanen) 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.     

   
 
 
Geachte heer /mevrouw 
 
De Cubaanse ambassade in België vertegenwoordigt de Cubaanse regering in België en Europa.   
Mede namens Erik Verbeek, wonende Seovacki Put 43, KR-34550 PAKRAC (KROATIE), laten wij 
u hierbij ter onderbouwing van ons verzoek tot het starten van een strafrechtelijk onderzoek vanuit 
China naar de hieronder beschreven feitelijk bewezen sluipmoordende genocide (eco-terrorisme) op 
miljarden wereldbewoners (waaronder alle Cubanen) 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 de volgende feitelijke en wettelijke onderbouwing 
toekomen:  
 

A. Bezwaarschrift/Sommatieverzoek d.d. 19 maart 2011 (kenmerk: EV/190311/VM/BZ) aan 
Federaal Secretaris Tony Coonen van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutaliteiten 
(NVSM), Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel (16 blz.) Dit bezwaarschrift/Sommatieverzoek 
met bijbehorende deeplinks aan feitelijke onderbouwing kunt u op internet vinden op het 
volgende adres: http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/uitblijven-wob-verzoek-aan-coonen-van-19-
maart-2011.pdf of op de website van No Cancer Foundation: www.nocancerfoundation.org.    
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B. Bijbehorend sommatieverzoek tot het nemen van een besluit d.d. 14 maart 2010 (kenmerk: 
C&P/140311/VZ) aan de Staat der Nederlanden, namens deze verantwoordelijk minister 
Melanie Schultz van Haegen, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Postbus 20901, 2500 EX 
Den Haag, (8 blz.) Dit sommatieverzoek met bijbehorende deeplinks aan feitelijke 
onderbouwing kunt u op internet vinden op het volgende adres: 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-minister-vrom-einde-dwangsom-14-maart-
2011.pdf of op de website van No Cancer Foundation: www.nocancerfoundation.org.  

                
C. Bijbehorende bij brief d.d. 27 februari 2011 (kenmerk: NCF/EKC/270211/AG) gedane 

strafaangifte bij het Landelijk Parket Rotterdam, t.a.v. de Hoofdofficier van Justitie mr. G.W. 
van der Brug, Posthumalaan 74, 3072 AG Rotterdam (95 blz.)(zie productie 1). Deze 
strafaangifte met bijbehorende deeplinks aan feitelijke onderbouwing kunt u op internet vinden 
op het volgende adres: http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-
2011.pdf  of op de website van No Cancer Foundation: www.nocancerfoundation.org.    

 
D. Bijbehorend bezwaarschrift d.d. 8 maart 2011 (kenmerk: Groenen/080311/bzwb) van Ad van 

Rooij vanuit de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, bij het centraal 
stembureau van de provincie Noord-Brabant t.a.v. voorzitter Ton Rombouts (16 blz.)(zie 
productie 2). Dit bezwaarschrift met bijbehorende deeplinks aan feitelijke onderbouwing kunt 
u op internet vinden op het volgende adres: http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/bezwaarschrift-
tegen-de-weigering-te-beschikken-8-maart-2011-r1.pdf of op de website van No Cancer 
Foundation: www.nocancerfoundation.org.    

 
E. Bewijsstukken in het Engels en Chinees dat de Nederlandse bedrijven als Aarding B.V.,             

De Boer Holding B.V., GEM Consulttants B.V., IWACO B.V., NOVEM, VASIM B.V. AMP 
Consultants B.V., De Boer Holding B.V., Hoogovens Technical Sevices, NUON en KEMA            
ook via China de gehele wereld vergiftigen met uiterst giftige kankerverwekkende stoffen                  
(37 blz.)(zie productie 3). Deze bewijsstukken vindt u op: http://www.sdnl.nl/icct.htm     

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen in tevens aan de regering in Cuba gericht. 
 
Dit verzoek tot het laten uitvoeren van een strafrechtelijk onderzoek vanuit de regering in Cuba wordt 
gepubliceerd bij No Cancer Foundation op internet (www.nocancerfoundation.org)       
 
In afwachting van uw beslissing op ons bovengenoemd verzoek tot het doen van een strafrechtelijk 
onderzoek vanuit de regering in Cuba verblijven wij:  
 
Hoogachtend, 

- Verbeek, Erik, Seovacki Put 43, KR-34550, Pakrac (Kroatie) 
- A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- 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,  
- Philips Medical Systems Nederland B.V., namens deze safety manager A.M.L. van Rooij, 

Veenpluis 4-6, 5684 PC te Best: 
- 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, 
- No Cancer Foundation, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt (België)   

Voor deze allen ondertekend; 
 
 
Ing. A.M.L van Rooij 
Europees erkend Safety Manager, 
 
 
Eric Verbeek. 
Inwoner van Kroatië,   
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