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Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 1 mei 2011 18:30 
Onderwerp: Federaal Procureur des Konings Johan Delmulle heeft „sluipmoordende genocide‟ op 
miljoenen Belgen vanuit Nederland en miljarden wereldbewoners vanuit Nederland en België in 
onderzoek. 
Aan: federaal.parket@just.fgov.be 
Cc: aartsbisdom@kerknet.be, jelena.jevtovic@mfa.rs, haivutuan@yahoo.com, 
wyseur.luc@hq.nato.int, bart.staes-office@europarl.europa.eu, bart.staes@europarl.europa.eu, 
croemb.bruxelles@mvp.hr, Ambaserbie@skynet.be, chinaemb_be@mfa.gov.cn, 
mision@embacuba.be, primebxl@skynet.be, info.embjapan@skynet.be, amrusbel@skynet.be, No 
cancer Foundation <nocancerfoundation@gmail.com> 
 
 
 
Federaal Procureur des Konings Johan Delmulle heeft ‘sluipmoordende genocide’ op 
miljoenen Belgen vanuit Nederland en miljarden wereldbewoners vanuit Nederland en België in 
onderzoek.  geleden 

 
 
Per e-mail: federaal.parket@just.fgov.be  
Aan federaal procureur Johan Delmulle  
Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel,  
 
 
Geachte heer Delmulle,  
 
Op 29 april 2011 heeft de magistraat van uw parket ons telefonisch bericht dat U de strafklacht d.d. 17 
februari 2011, aangevuld bij e-mail d.d. 23 februari 2011, van No Cancer Foundation onder 
dossiernummer FA3-6-11 in behandeling hebt genomen en dat het Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
op soortgelijke wijze als in de zaak met notitienummer FD66.99.2/11, zoals staat geschreven in uw 
brief d.d. 3 maart 2011, dat schriftelijk krijgt bevestigd. Mede namens NO CANCER 
FOUNDATION willen wij u daarvoor bedanken. U voorkomt daarmee dat miljoenen Belgen en 
miljarden wereldbewoners vroegtijdig zullen sterven aan kanker.  
 
Sluipmoordende genocide is het doelbewust vergiftigen van miljoenen Belgen vanuit Nederland en 
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, 
waaraan miljoenen/ miljarden wereldbewoners, na eerst een lange lijdensweg te hebben gehad, 
vroegtijdig zullen sterven aan kanker.       
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De Verenigde Naties namen in 1948 het Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van 
genocide aan, waarin genocide wordt verboden. Deze conventie definieert in artikel 2 genocide als: 

 any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, 
racial or religious group, as such: 'Killing members of the group; Causing serious bodily or 
mental harm to members of the group; Deliberately inflicting on the group conditions of life 
calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; Imposing measures 
intended to prevent births within the group; and forcibly transferring children of the group to 
another group'. 
 
(elk van de volgende handelingen met als opzet het vernietigen, geheel dan wel gedeeltelijk, 
van een nationale, etnische, raciale of religieuze groepering als zodanig: 'Het vermoorden van 
leden van de groep; Het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de 
groep; Het welbewust aan de groep opleggen van levensomstandigheden, die bedoeld zijn om 
de groep geheel dan wel gedeeltelijk fysiek te vernietigen; Het opleggen van maatregelen om 
geboortes binnen de groep te verhinderen; En het met dwang overbrengen van kinderen uit de 
groep naar een andere groep') 

  
Het veroorzakende land Nederland handelt al maar liefst vanaf 21 april 1962 op positief advies van de 
Raad van State met als Voorzitter Koningin Juliana en als Vice-President Louis Joseph Maria Beel 
(KVP) en goedkeuring van de Bestrijdingsmiddelenwet door  Nederlandse politieke partijen KVP, 
CHU, ARP (thans: CDA) en VVD vanaf 21 april 1962 in strijd met het door de Verenigde Naties in 
1948 ondertekende Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide. Nederland heeft 
België (met name Vlaanderen) daarin later meegetrokken.  
 
De gevolgen voor Nederland zijn catastrofaal als dit ooit aan het licht komt. Daarom wordt in 
Nederland onder politieke leiding van de opvolgende minister-presidenten Ruud Lubbers (CDA), Wim 
Kok (PvdA), Jan Peter Balkenende (CDA) en Marc Rutte (VVD) deze sluipmoordende genocide op de 
wereldbevolking vanuit Nederland al maar liefst 20 jaar lang doodgezwegen, hetgeen tot ECO-
terrorisme heeft geleid. De geheime Bilderberg Conferenties hebben daarbij een heel belangrijke rol 
gespeeld. Hiervan hebben No Cancer Foundation en Philips Safety Manager Ad van Rooij een feitelijk 
gedetailleerd onderbouwde strafaangifte gedaan bij mr. G.W. van der Brug, Hoofdofficier van Justitie, 
Posthumalaan 74, 3072 AG Rotterdam. Betreffende strafaangifte, met deeplinks aan feitelijke 
onderbouwing, vindt u hieronder in de volgende link bijgevoegd.  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf  
 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en volledig mee te nemen in uw strafrechtelijk onderzoek. Dit des te meer mr. G.W. van 
der Brug heden na maar liefst ruim twee maanden de ontvangst van deze strafaangifte aan No 
Cancer Foundation en Philips Safety Manager Ad van Rooij nog steeds niet schriftelijk heeft 
bevestigd. Dit omdat in die strafaangifte (strafklacht) de grensoverschrijdende, mens-, dier- en 
milieuvernietigende (door de Nederlandse media verzwijgende) terroristische misdrijven gepleegd 
door de Staat der Nederlanden onder aansturing van de opvolgende ministers van Justitie Piet Hein 
Donner (CDA), Ernst Hirsch Ballin (CDA) en Ivo Opstelten (VVD) 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 
feitelijk is bewezen. Dit omdat in die strafaangifte tevens feitelijk is bewezen dat alle Nederlandse 
bedrijven (waaronder Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode) en particulieren vanuit de Staat der 
Nederlanden worden verplicht 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 om 
niet strafrechtelijk te worden vervolgd, hetgeen door de bekende Nederlandse Criminoloog Prof dr. F. 
Bovenkerk als “Corporate Crime” is beoordeeld: Voor bewijs bekijk de volgende links met deeplinks in 
Het Echte Nieuws:  
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http://www.hetechtenieuws.org/2008-07-06.php  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-03.php  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-17.php  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php  
(Bevat ook de lezing van Criminoloog Prof. dr. F. Bovenkerk)  
 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en volledig mee te nemen in uw strafrechtelijk onderzoek.   
 
Onder de dekmantels van ecologisch, milieuvriendelijk, biomassa, groene stroom, duurzaam, CO2-
reductie, milieubeton, secundaire brandstof, hergebruik, Rio de Janeiro protocol en Kyoto-protocol 
(waarmee de moord op Pim Fortuyn rechtstreeks samenhangt en waarover Ine Veen een boek heeft 
geschreven) wordt het plegen van deze sluipmoordende genocide op miljarden wereldbewoners door 
de Nederlandse Staat met vele miljarden euro‟s gesubsidieerd. Dit alles om de groot aandeelhouders 
van Shell/Billiton/Budelco en Philips, waaronder het Koninklijk Huis en de Staat der Nederlanden, met 
miljarden euro‟s onrechtmatig te verrijken.  
 
Dat de Staat der Nederlanden en de Nederlandse politiek onder de dekmantel van “duurzaamheid”  
doelbewust sluipmoordende genocide plegen op de gehele wereldbevolking maken de volgende 
artikelen in Het Echte Nieuws en bijgevoegde brieven d.d. 5 april 2011 en 8 april 2011 van de politieke 
partij “De Groenen” aan resp. verantwoordelijk minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en Voorzitter Raymond de Roon van de Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 
van de Tweede-Kamer der Staten-Generaal (en hun zwijgen daarover) glashelder:   
 
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php  
 
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  
 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van bovengenoemde artikelen in Het Echte Nieuws, 
en brieven d.d. 5 april 2011 en 8 april 2011 aan minister Piet Hein Donner en voorzitter Raymond de 
Roon, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en volledig mee te nemen in uw 
strafrechtelijk onderzoek.    
 
Omdat deze sluipmoordende genocide op miljarden wereldbewoners vanuit met name het Christen-
Democratisch Appèl (CDA) in strijd is met het katholieke geloof en haar 10 geboden wordt gepleegd 
dient dat in opdracht van Paus Benedictus XVI onmiddellijk te stoppen. Om die reden heeft No Cancer 
Foundation op 30 maart 2011 hiervan ook strafaangifte gedaan bij Paus Benedictus XVI via zijn 
Kardinaal Mgr. André Léonard. Deze strafaangifte is persoonlijk overhandigd bij kardinaal Mgr. André 
Léonard met ontvangstbevestiging.Toegezegd is dat ter afdoening ervan deze strafaangifte direct zou 
worden doorgezonden aan Paus Benedictus XVI. No Cancer Foundation verwacht om die reden elk 
moment de beslissing van Paus Benedictus XVI dat deze vorm van genocide vanuit Nederland en 
België op alle wereldbewoners onmiddellijk moet worden gestopt en alle onderdrukte middelen (als 
Flaraxin) en technologieën moeten worden benut om te redden wat nog te redden valt. Betreffend 
verzoek aan Paus Benedictus XVI om tot een strafrechtelijk onderzoek over te gaan vindt u hieronder 
bijgevoegd:       
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-paus-30-maart-2011.pdf  
 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en volledig mee te nemen in uw strafrechtelijk onderzoek. 
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Ook het Europese Parlement, de NATO, de landen China, Rusland, Indonesië, Japan, Cuba, Kroatië, 
Servië maar ook Vietnam, waar Steve Stevaert als havenbaas voor Group Machiels vanuit België met 
grote winsten heel veel uiterst giftig kankerverwekkend afval kan dumpen in de materialen (hout, 
beton, asfalt, stenen, etc) in het havengebied van 1.200 hectare, zijn verzocht dit (strafrechtelijk) te 
onderzoeken. Betreffende verzoeken tot het doen van een (strafrechtelijk) onderzoek aan het 
Europees Parlement, de NATO en genoemde landen vindt u hieronder bijgevoegd.  
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/bart-staes-europees-parlement-24-maart-2011.pdf 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafrechtelijk-onderzoek-nato-24-maart-2011.pdf 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-ambassade-china-30-maart-2011.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-ambassade-rusland-30-maart-2011.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-ambassade-indonesie-30-maart-2011.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-ambassade-japan-30-maart-2011.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-ambassade-cuba-30-maart-2011.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-ambassade-kroatie-24-maart-2011.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-ambassade-servie-24-maart-2011.pdf  
 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en volledig mee te nemen in uw strafrechtelijk onderzoek.  
 
Het is hierbij goed te weten dat met instemming van Koning Albert II van België voormalig Vlaams 
minister Eric Van Rompuy (de broer van Europees President Herman Van Rompuy), met toestemming 
van Minister-President Luc Van den Brande, in 1997 maar liefst 50 miljoen frank overheidssteun heeft 
gegeven en daarna nog veel meer aan het bedrijf Group Machiels die onder de dekmantels van 
ecologisch, milieuvriendelijk, biomassa, groene stroom, duurzaam, CO2-reductie, milieubeton, 
secundaire brandstof, hergebruik, Rio de Janeiro protocol en Kyoto-protocol (waarmee de moord op 
Pim Fortuyn rechtstreeks samenhangt en waarover Ine Veen een boek heeft geschreven) mede deze 
sluipmoordende genocide pleegt op Belgen en vanuit België op wereldbewoners en daarboven op met 
uitkeringtrekkende werknemers en veel zwart geld de Belgische Staat voor miljoenen euro‟s heeft 
opgelicht. 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. Voor bewijs lees hieronder:  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-aan-koning-albert-etc-pier-byloos.pdf.  

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en volledig mee te nemen in uw strafrechtelijk onderzoek.  
 
Op dezelde wijze wordt onder meer het Belgische bedrijf Unilin N.V. te Wielsbeke (België) ten minste 
al maar liefst 12 jaar lang gebruikt als dekmantelbedrijf om miljoenen kilogrammen valselijk 
geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) 
vanuit Nederland in spaanplaat te verwerken en over de gehele wereld te verkopen in strijd met de 
Nationale wetgeving, Europese richtlijnen, verordeningen en Internationale verdragen.  
Bij brief d.d. 7 september 2011 hebben wij daarvan de heer B. Dereymaeker van de Belgische 
ambassade op de hoogte gebracht echter zonder enig resultaat. Voor bewijs lees hieronder:  
 
http://www.sdnl.nl/embassy2.htm  
 
http://www.sdnl.nl/embassy3.htm   

http://www.gva.be/nieuws/geldzaken/aid923853/steve-stevaert-havenbaas-in-vietnam.aspx
http://www.machiels-group.be/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/bart-staes-europees-parlement-24-maart-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafrechtelijk-onderzoek-nato-24-maart-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-ambassade-china-30-maart-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-ambassade-rusland-30-maart-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-ambassade-indonesie-30-maart-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-ambassade-japan-30-maart-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-ambassade-cuba-30-maart-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-ambassade-kroatie-24-maart-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-ambassade-servie-24-maart-2011.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_II_van_Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eric_Van_Rompuy
http://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_Van_Rompuy
http://www.lucvandenbrande.be/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-aan-koning-albert-etc-pier-byloos.pdf
http://www.machiels-group.be/
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
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.unilin.com/nl/Pages/default.aspx
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/let-op-voor-giftige-speeltoestellen
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/nederland-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-6-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.eu-milieubeleid.nl/ch13.html
http://www.sdnl.nl/embassy2.htm
http://www.sdnl.nl/embassy3.htm
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Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en volledig mee te nemen in uw strafrechtelijk onderzoek.  
 
Ook Philips Medical Systems Nederland B.V. (Philips Healthcare) te Best gaat in deze illegale 
transporten van en naar Unilin N.V.  niet vrijuit. Voor het wettelijke bewijs lees het 
verdiepingsonderzoek d.d. 10 maart 2007 van haar safety manager Ad van Rooij, en de gevolgen 
daarvan voor deze Philips safety manager Ad van Rooij hieronder:      
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verdiepingsonderzoek-dd-10-maart-2007-aan-het-het-bestuur-
van-philips-medical-systems.pdf  
 
http://www.sdnl.nl/ekc-philips-aangifte.htm  
 
http://www.sdnl.nl/ekc-persconferentie.htm  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2009-09-15.php  
 
http://www.mstsnl.net/video/ing-ad-van-rooij-over-de-philips-cultuur.wmv  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/zeer-hoge-urgentie-omdat-er-sprake-is-van-een-misdrijf-
waaruit.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/bezwaarschrift-cvz-zorgverzekeringpremie-3-maal-16-april-
2011.pdf  
 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en volledig mee te nemen in uw strafrechtelijk onderzoek.  
 
Hoe is het mogelijk dat in België Els Clottemans (zonder  materiële bewijzen of getuigenissen die haar 
schuld rechtstreeks aantoonden) voor de moord op slechts één persoon (een is te veel) door 
assisenvoorzitter Michel Jordens maar liefst tot 30 jaar gevangenisstraf is veroordeeld en dat alle 
hierboven vermelde bedrijven en personen waarvan feitelijk is bewezen dat zij sluipmoordende 
genocide plegen op miljoenen Belgen en miljarden wereldbewoners vrijuit gaan en daarvoor onder de 
dekmantel van “duurzaamhied” zelfs miljoenen euro‟s overheidssubsidie ontvangen?  
 
Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat onderzoeksrechter Davy Jordens (nota bene de zoon van 
assisenvoorzitter Michel Jordens) van het parket te Hasselt bij No Cancer Foundation binnenvalt, alle 
Flaraxin producten in beslag neemt en alle bankrekeningen van No Cancer Foundation heeft 
geblokkeerd en deze stichting ook nog beticht van fraude en bedrog. Dit terwijl Davy Jordens 
simpelweg het SCIENTIFIC & TREATMENT CENTER FOR CANCER CURING PHOENIX, Svobody 
sq. 7, office 378, 61022-Kharkiv in Ukraine, had kunnen raadplegen en daar alle gegevens had 
kunnen opvragen. Dat Hasselts onderzoeksrechter Davy Jordens met deze onaangekondigde aktie 
natuurproducten in beslag neemt welke de met overheidssteun vergiftigde kankerpatiënten kunnen 
helpen die zijn veroorzaakt door met name het Hasselts parket, dat bijna de helft van alle vastgestelde 
milieudelicten seponeert, maakt dit alles nog veel opmerkelijker. Daarbij dient nog te worden 
opgemerkt dat onderzoeksrechter Davy Jordens weigert dossiers te ontvangen van No Cancer 
Foundation voor haar verdediging en tijdens gesprekken daarover de telefoon op de haak gooit. Voor 
bewijs lees hieronder:  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verhoor-erik-verbeek-7-april-2011.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verhoor-ad-van-rooij-van-11-april-2011.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoek-beschikking-dossier-beslag-jordens-22-april-2011-
ev220411.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/ondertekend-verzoek-davy-jordens-22-april-2011.pdf 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/pv-erik-verbeek-politie-22-april-2011.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/de-groenen-aan-r-de-roon-benelux-parlement-25-april-2011.pdf  

http://www.healthcare.philips.com/nl/
http://www.unilin.com/nl/Pages/default.aspx
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.mstsnl.net/ekc/pdf/verdiepingsonderzoek-dd-10-maart-2007-aan-het-het-bestuur-van-philips-medical-systems.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verdiepingsonderzoek-dd-10-maart-2007-aan-het-het-bestuur-van-philips-medical-systems.pdf
http://www.sdnl.nl/ekc-philips-aangifte.htm
http://www.sdnl.nl/ekc-persconferentie.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2009-09-15.php
http://www.mstsnl.net/video/ing-ad-van-rooij-over-de-philips-cultuur.wmv
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/zeer-hoge-urgentie-omdat-er-sprake-is-van-een-misdrijf-waaruit.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/zeer-hoge-urgentie-omdat-er-sprake-is-van-een-misdrijf-waaruit.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/bezwaarschrift-cvz-zorgverzekeringpremie-3-maal-16-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/bezwaarschrift-cvz-zorgverzekeringpremie-3-maal-16-april-2011.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Parachutemoord
http://nl.wikipedia.org/wiki/Parachutemoord
http://nl.wikipedia.org/wiki/Parachutemoord
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/limburg/1.888276
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/limburg/1.888276
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzaam
http://misdaadreporter.blogspot.com/2010/11/strafproces-tegen-nederlandse.html
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/limburg/1.888276
http://misdaadreporter.blogspot.com/2010/11/strafproces-tegen-nederlandse.html
http://sites.google.com/site/cancercuringcenterphoenix/
http://misdaadreporter.blogspot.com/2010/11/strafproces-tegen-nederlandse.html
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DB27V9H4
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DB27V9H4
http://misdaadreporter.blogspot.com/2010/11/strafproces-tegen-nederlandse.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verhoor-erik-verbeek-7-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verhoor-ad-van-rooij-van-11-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoek-beschikking-dossier-beslag-jordens-22-april-2011-ev220411.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoek-beschikking-dossier-beslag-jordens-22-april-2011-ev220411.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/ondertekend-verzoek-davy-jordens-22-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/pv-erik-verbeek-politie-22-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/de-groenen-aan-r-de-roon-benelux-parlement-25-april-2011.pdf
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verhoor-erik-verbeek-van-26-april-2011.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/persbericht-van-de-groenen-26-april-2011.pdf  
 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en volledig mee te nemen in uw strafrechtelijk onderzoek.  
  
Wij willen u vragen om de ontvangst van bovengenoemde aanvulling op de onder dossiernummer 
FA3-6-11 geregistreerde  strafklacht d.d. 17 februari 2011, aangevuld bij e-mail d.d. 23 februari 2011, 
van No Cancer Foundation schriftelijk te bevestigen en zorg te dragen voor een zeer spoedig 
onderzoek. U voorkomt daarmee dat miljoenen Belgen en miljarden wereldbewoners vroegtijdig zullen 
sterven aan kanker. U kunt daarbij rekenen op de maximale medewerking vanuit No Cancer 
Foundation en het Ecologisch Kennis Centrum B.V.   
 
Hoogachtend, 
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
Voor deze,  
  
Ad van Rooij  
Safety Manager 
Tel: 04 84749360 
 
CC 

- No Cancer Foundation 
- Paus Benedictus XVI. t.a.v. Mgr. André Léonard 
- Europees Parlement t.a.v. Bart Staes 

- NATO t.a.v. Luc Wyseur 

- Ambassade Vietnam t.a.v. VU TUAN HAI 

- Ambassade Servië t.a.v. Jelena JEVTOVIC 

- Ambassade China 

- Ambassade Rusland 

- Ambassade Indonesië 

- Ambassade Japan 

- Ambassade Cuba 

- Ambassade Kroatië 

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verhoor-erik-verbeek-van-26-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/persbericht-van-de-groenen-26-april-2011.pdf
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/17_februari_2011_strafaangifte_johan_delmulle_coonen_bral
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-johan-delmulle-coonen-bral-per-mail-17-02-2011.pdf
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Benedictus_XVI
http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_L%C3%A9onard
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Parlement
http://www.bartstaes.be/bart.php
http://en.wikipedia.org/wiki/NATO

