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Afgegeven met ontvangstbevestiging. 
                                                                                         Per e-mail: tony.coonen@devoorzorg.be  
        

Nationaal Verbond van Socialistische  
Mutaliteiten (NVSM) 
Sint-Jansstraat 32-38  
1000 Brussel 
t.a.v. Federaal Secretaris Tony Coonen 
Capucienenstraat 10 
3500 Hasselt  

 
 
       Hasselt, 19 maart 2011 
 
Ons kenmerk: EV/190311/VM/BZ    
 
Betreft:  
Rolnr.: 10/1278/A, VERBEEK ERIK / NVSM 

1. Bezwaarschrift tegen uw 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:  

2. 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,     

 
 
Geachte Federaal Secretaris Tony Coonen, 
 
Mede namens Erik Verbeek, wonende Seovacki Put 43, KR-34550 PAKRAC (KROATIE), tekenen wij 
hierbij bezwaar aan tegen uw 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, dat u hieronder 
vindt ingelast.  
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////    

 
Afgegeven met ontvangstbevestiging. 

                                                                                         Per e-mail: tony.coonen@devoorzorg.be  
        

Nationaal Verbond van Socialistische  
Mutaliteiten (NVSM) 
Sint-Jansstraat 32-38  
1000 Brussel 
t.a.v. Federaal Secretaris Tony Coonen 
Capucienenstraat 10 
3500 Hasselt  

 
       Hasselt, 17 februari 2011 
 
Ons kenmerk: EV/170211/VM   
 
Betreft:  
Rolnr.: 10/1278/A, VERBEEK ERIK / NVSM 
Verzoek om bij besluit op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur de volgende informatie te 
verstrekken:  
 
Geachte Federaal Secretaris Tony Coonen, 
 
Mede namens Erik Verbeek, wonende Seovacki Put 43, KR-34550 PAKRAC (KROATIE) laten wij u in 
opgemelde zaak (Rolnr.: 10/1278/A) voor de Arbeidsrechtbank te Gent de volgende stukken 
toekomen:  

mailto:tony.coonen@devoorzorg.be
http://nl.wikipedia.org/wiki/Socialistische_Mutualiteiten
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Socialistische_Mutualiteiten
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
mailto:tony.coonen@devoorzorg.be
http://nl.wikipedia.org/wiki/Socialistische_Mutualiteiten
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Socialistische_Mutualiteiten
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://www.gent.be/eCache/THE/4/216.cmVjPTEyODc0Mw.html
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Uw brief d.d. 19 maart 2010 aan Verbeek Erik (zie productie 1). Daarin schrijft u letterlijk het 
volgende:  
 

Uit controle van uw verzekerbaarheid stellen we vast dat u onrechtmatig onderworpen 
was aan de Belgische Sociale Zekerheid over de periode 01.01.2000 t/m 03.09.2000.  Het 
betrof uw tewerkstelling bij werkgever Balkan Trading nv. Ook voor de periode 
04.09.2000 t/m 31.12.2000 was u onrechtmatig onderworpen. In dit tijdvak ging het om 
uw tewerkstelling bij MITF bvba.    
 
Ingevolge de beslissing van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid werden de 
bijdragebescheiden, die betrekking hebben op de onrechtmatige onderwerping, ten 
onrechte uitgereikt. Zij werden dan ook geschrapt in de bestanden. Dit heeft tot gevolg 
dat u op het ogenblik van uw ziekteaangifte niet voldeed aan de voorwaarden bepaald 
in artikel 203 van het K.B. van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd 
op 14 juli 1994. Dit betekent dat wij met onmiddellijk ingang (01.03.2010) de uitbetaling 
van uw invaliditeitsuitkering dienen stop te zetten.  

Achter de rug van Verbeek Erik om, zonder hem daarvan een kopie te hebben verstrekt, hebt u 
daarover bij brief d.d. 21 juni 2010 aan het Arbeidsauditoraat, met als Arbeidsauditeur Danny 
Meirsschaut, Opgeëistenlaan 401/D te 9000 Gent, letterlijk het volgende geschreven (zie productie 
2):  

De Dienst voor Administratie Controle van het RIZIV bezorgde ons op 15.04.2010 een 
controleverslag waarin men ons opnieuw in kennis bracht van het feit dat betrokkene; 

 tijdens de periode 01.01.2000 t/m 31.03.2000 onrechtmatig onderworpen was aan de 
sociale zekerheid voor werknemers en dit door zijn tewerkstelling via BALKAN 
TRADING n.v. 

 tijdens de periode 01.07.2000 t/m 30.09.2001 onrechtmatig onderworpen was aan de 
sociale zekerheid voor werknemers en dit door zijn tewerkstelling via MITF b.v.b.a. 

De bijdragebescheiden met betrekking tot deze tijdvakken werden geschrapt. In het 
controleverslag wordt opgetekend dat betrokkene voor zijn tewerkstelling bij de firma MITF 
diende onderworpen te zijn als zelfstandige i.p.v. werknemer. Wij zijn niet op de hoogte van  
het feit of betrokkenen al dan niet de nodige stappen heeft ondernomen om zijn 
inschrijving te regulariseren. Men noteeert dat frauduleus opzet niet wordt weerhouden.    

    
In uw brief d.d. 19 maart 2010 aan Verbeek Erik stelde u vast:  

- dat betrokkene tijdens de periode 01.01.2000 t/m 03.09.2000 onrechtmatig onderworpen 
was aan de sociale zekerheid voor werknemers en dit door zijn tewerkstelling via BALKAN 
TRADING n.v. 

- dat betrokkene tijdens de periode 04.09.2000 t/m 31.12.2000 onrechtmatig onderworpen 
was aan de sociale zekerheid voor werknemers en dit door zijn tewerkstelling via MITF 
b.v.b.a. 

In uw voor Verbeek Erik achtergehouden brief d.d. 21 juni 2010 aan het Arbeidsauditoraat, met als 
Arbeidsauditeur Danny Meirsschaut, Opgeëistenlaan 401/D te 9000 Gent stelde u vast:  

- dat betrokkene tijdens de periode 01.01.2000 t/m 31.03.2000 onrechtmatig onderworpen 
was aan de sociale zekerheid voor werknemers en dit door zijn tewerkstelling via BALKAN 
TRADING n.v. 

- dat betrokkene tijdens de periode 01.07.2000 t/m 30.09.2001 onrechtmatig onderworpen 
was aan de sociale zekerheid voor werknemers en dit door zijn tewerkstelling via MITF 
b.v.b.a. 

Hiermee hebben wij feitelijk bewezen dat de genoemde periodes in uw brief d.d. 19 maart 2010 aan 
Verbeek Erik en aan het Arbeidsauditoraat, met als Arbeidsauditeur Danny Meirsschaut, 
Opgeëistenlaan 401/D te 9000 Gent geheel anders zijn. Daarmee is met uw eigen twee brieven uw 
gepleegde valsheid in geschrifte feitelijk bewezen.  
 
U schrijft in uw voor Verbeek Erik achtergehouden brief d.d. 21 juni 2010 aan het Arbeidsauditoraat, , 
met als Arbeidsauditeur Danny Meirsschaut, Opgeëistenlaan 401/D te 9000 Gent verder letterlijk het 
volgende:  

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://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-22-juni-2010-van-voorzorg-aan-arbeidsauditoraat.pdf
http://www.just.fgov.be/nl_htm/parket/auditeursnl.html
http://www.just.fgov.be/nl_htm/parket/auditeursnl.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-22-juni-2010-van-voorzorg-aan-arbeidsauditoraat.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-22-juni-2010-van-voorzorg-aan-arbeidsauditoraat.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/brief-22-juni-2010-van-voorzorg-aan-arbeidsauditoraat.pdf
http://www.just.fgov.be/nl_htm/parket/auditeursnl.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-19-maart-2010-van-voorzorg-aan-erik-verbeek.pdf
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://www.just.fgov.be/nl_htm/parket/auditeursnl.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Valsheid_in_geschrifte
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-22-juni-2010-van-voorzorg-aan-arbeidsauditoraat.pdf
http://www.just.fgov.be/nl_htm/parket/auditeursnl.html
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In het controleverslag wordt opgetekend dat betrokkene voor zijn tewerkstelling bij de 
firma MITF diende onderworpen te zijn als zelfstandige i.p.v. werknemer. Wij zijn niet op de 
hoogte van  het feit of betrokkenen al dan niet de nodige stappen heeft ondernomen om 
zijn inschrijving te regulariseren. Men noteeert dat frauduleus opzet niet wordt 
weerhouden.    
 

Ook hiermee heeft u valsheid in geschrifte gepleegd. Verbeek Erik heeft namelijk altijd als werknemer 
gewerkt voor BALKAN TRADING n.v. en MITF b.v.b.a.  
 
Bovengenoemde door u gepleegde valsheid in geschrifte heeft de volgende “Conclusie” van de door u 
ingeschakelde advocaat Eva Bral tot gevolg gehad:   
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

818-BM 48/10 
 

CONCLUSIE 
               
VOOR  : het NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN, 
                met zetel te 1000 BRUSSEL, St. Jansstraat 32-38 
 
                VERWEERSTER OP HOOFDEIS 
                EISERES OP TEGENEIS 
  
       Raad : Mr. Eva BRAL 
 
 
TEGEN : de heer VERBEEK Erik, wonende te Croatië, Seovaki Put 43, 34550 Pacrak; 
 
                 EISER OP HOOFDEIS 
                 VERWEERDER OP TEGENEIS                  
 

 
VOOR DE 7° KAMER VAN DE ARBEIDSRECHTBANK TE GENT 

Zitting: 18 november 2010 
A.R.  10/1278/A           

 

 
Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. 
 
Gelet op het verzoekschrift van de eisende partij dd. 12.05.2010 ; 
 

*     *     * 
 
I. FEITEN 
 
1.  
 
De eisende partij is sinds 27 november 2000 arbeidsongeschikt erkend conform de bepalingen van 
Art. 100 § 1 van de Gecoördineerde Wet van 14 juli 1994. 
 
Zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering werd door concluante berekend op basis van het gederfd loon bij 
de firma BVBA MITF. 
De Dienst voor Administratieve Controle van het RIZIV bezorgde aan concluante op 15 april 2010 een 
controleverslag, waarin ter kennis werd gebracht dat de heer Verbeek (zie stuk 1): 
 

- tijdens de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 maart 2000 onrechtmatig onderworpen 
was aan de sociale zekerheid voor werknemers en dit door zijn tewerkstelling via Balkan 
Trading N.V. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Valsheid_in_geschrifte
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Valsheid_in_geschrifte
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://www.gent.be/eCache/THE/4/216.cmVjPTEyODc0Mw.html
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- tijdens de periode van 1 juli 2000 tot en met 30 september 2001 onrechtmatig onderworpen 

was aan de sociale zekerheid voor werknemers en dit door zijn tewerkstelling via BVBA MITF 
 
De bijdragenbescheiden met betrekking tot deze periodes werden geschrapt. 
 
Terzake bleek tevens dat de heer Verbeek voor zijn tewerkstelling bij de firma MITF onderworpen 
diende te zijn als zelfstandige in plaats van als werknemer.  
 
2. 
 
Concluante heeft geen kennis van het feit dat de regularisatie zou zijn doorgevoerd.  
 
Het RIZIV heeft geen frauduleus opzet weerhouden.  
 
Betrokkene werd van dit alles in kennis gebracht bij schrijven van 19 maart 2010 (cfr stuk 2). 
 
De invaliditeitsuitkeringen werden stopgezet vanaf 1 maart 2010. 
 
De verjaring werd conform art. 174, 1° lid 5° en 6° van de Gecoördineerde Wet van 14.07.1994 gestuit 
op 19 maart 2010. 
 
Concluante wenst middels huidige besluiten een tegenvordering in te stellen, waarbij de ten onrechte 
ontvangen invaliditeitsuitkering voor de periode vanaf 1 maart 2008 tot en met 28 februari 2010 
worden teruggevorderd. 
 
De terugvordering bedraagt conform het schrijven d.d. 27 april 2010 met de bijgevoegde 
berekeningen : 37.664,22 EUR. 
 
 
OM DEZE REDENEN, 
 

BEHAGE HET DE ARBEIDSRECHBANK,  
 
Het verzoek van de eisende partij ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren. 
 
Akte te nemen van de tegenvordering, die concluante bij huidige conclusie instelt. 
 
Dienvolgens de eisende partij op hoofdeis / verwerende partij op tegeneis te veroordelen tot een 
bedrag van 37.664,22 EUR, meer de intresten. 
 
De verwerende partij op tegeneis tot slot te veroordelen tot de kosten, waarin begrepen de 
rechtsplegingsvergoeding ad 218,61 EUR.  
 
Gent, 15 november 2010 
 
        Met de meeste eerbied, 
        Voor concluante, 
        Haar raadsman, 
        Eva Bral. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 
Met deze “Conclusie” kan niet anders worden geoordeeld dan dat u, zijnde Tony Coonen, daarmee 
Verbeek Erik voor een bedrag van 37.664,22 EUR hebt willen afpersen.  
 
In uw brief d.d. 19 maart 2010 aan Verbeek Erik schrijft u letterlijk het volgende (zie productie 1).  
 

Dit betekent dat wij met onmiddellijk ingang (01.03.2010) de uitbetaling van uw 
invaliditeitsuitkering dienen stop te zetten.  

http://www.gent.be/eCache/THE/4/216.cmVjPTEyODc0Mw.html
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-19-maart-2010-van-voorzorg-aan-erik-verbeek.pdf
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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Met het niet uitbetalen van de invaliditeitsuitkering vanaf 1 maart 2010 tot op heden aan Verbeek Erik 
en het niet verzekerd zijn van Verbeek Erik voor geneeskundige verzorging hebt u onmiskenbaar een 
zwaar misdrijf gepleegd.   
 
Naar aanleiding daarvan verzoeken wij u ondergetekenden “bij besluit” op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur de volgende informatie te verstrekken: 
 

1e verzoek om informatie. 
Wij verzoeken u ondergetekenden een kopie te verstrekken van alle informatie waarop 
u de hierboven beschreven feitelijk bewezen valsheid in geschrifte en gepleegde 
misdrijf hebt gebaseerd.            

   
Bijgevoegd vindt u de brief d.d. 18 juni 2010 die griffier A van Wambeke van de arbeidsrechtbank te 
Gent daarover heeft laten uitgaan aan de Arbeidsauditeur Danny Meirsschaut, Opgeëistenlaan 401/D 
te 9000 Gent. Daarin staat in de aanhef letterlijk het volgende geschreven (zie productie 3):  
 

Betreft: 
Rolnr: 10/1278/A 

             VERBEEK t/RIZIV 
       
Daarmee is feitelijk komen vast te staan dat op 18 juni 2010 de tegenpartij van Verbeek Erik het RIZIV 
(Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) was.           
 
Bijgevoegd vindt u verder de brief d.d. 16 december 2010 die griffier A van Wambeke van de 
arbeidsrechtbank te Gent achter de rug van Verbeek Erik om heeft laten uitgaan aan de 
Arbeidsauditeur Danny Meirsschaut, Opgeëistenlaan 401/D te 9000 Gent. Daarin staat letterlijk in de 
aanhef het volgende geschreven (zie productie 4):  
 

Betreft: 
Rolnr: 10/1278/A 

             VERBEEK t/NVSM 
 
Daarmee is feitelijk komen vast te staan dat mede door toedoen van Tony Coonen op 16 december 
2010 de tegenpartij van Verbeek Erik plotsklaps is veranderd in NVSM (Nationaal Verbond van 
Socialistische Mutualiteiten), hetgeen een andere rechtspersoon betreft. Naar aanleiding daarvan 
verzoeken wij u ondergetekenden “bij besluit” op grond van de Wet openbaarheid van bestuur de 
volgende informatie te verstrekken: 
 

2e verzoek om informatie. 
Wij verzoeken u ondergetekenden een kopie te verstrekken van de inschrijvingen en 
statuten van de rechtspersonen RIZIV en NVSM bij de Federatie van Kamers voor 
Handel en Nijverheid van België   

 
De oorzaak van uw bovengenoemd handelen moet ons inziens in de volgende feiten worden gezocht:  
 

Wie is verantwoordelijk voor talloze kankerdoden binnen België? 
  

Leden van No Cancer Foundation hebben de dossiers 
Chemtrails, Flaraxin & Wolmanzouten overgemaakt aan Arbeidsrechtbank van Gent  

http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Strafrecht_(Belgi%C3%AB)#Omschrijving_van_een_misdrijf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Openbaarheid_van_bestuur#Belgi.C3.AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Openbaarheid_van_bestuur#Belgi.C3.AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Valsheid_in_geschrifte
http://nl.wikipedia.org/wiki/Strafrecht_(Belgi%C3%AB)#Omschrijving_van_een_misdrijf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-18-juni-2010-arbeidsrechtbank-riziv-aan-arbeidsauditeur.pdf
http://www.gent.be/eCache/THE/4/216.cmVjPTEyODc0Mw.html
http://www.gent.be/eCache/THE/4/216.cmVjPTEyODc0Mw.html
http://www.just.fgov.be/nl_htm/parket/auditeursnl.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-18-juni-2010-arbeidsrechtbank-riziv-aan-arbeidsauditeur.pdf
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksinstituut_voor_Ziekte-_en_Invaliditeitsverzekering
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-16-december-2010-arbeidsrechtbank-nvsm-aan-arbeidsauditeur.pdf
http://www.gent.be/eCache/THE/4/216.cmVjPTEyODc0Mw.html
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://www.just.fgov.be/nl_htm/parket/auditeursnl.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-16-december-2010-arbeidsrechtbank-nvsm-aan-arbeidsauditeur.pdf
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Socialistische_Mutualiteiten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtspersoon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Openbaarheid_van_bestuur#Belgi.C3.AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksinstituut_voor_Ziekte-_en_Invaliditeitsverzekering
http://nl.wikipedia.org/wiki/Socialistische_Mutualiteiten
http://www.cci.be/
http://www.cci.be/
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/vn-erkent-chemtrails
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/is-kanker-te-genezen-2
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/let-op-voor-giftige-speeltoestellen
http://www.gent.be/eCache/THE/4/216.cmVjPTEyODc0Mw.html
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(Bewijs A/B/C).  deze dossiers dienen dan ook wettelijk behandeld te worden. De griffier en 
de tegenpartij zijn op mysterieuze wijze veranderd van rechtspersoon namelijk van 
(RIZIV (Bewijs/Bewijs Arbeidsauditeur) naar (NVSM (Bewijs). Ook in het dossier zijn 
gegevens veranderd vb:(Bewijs: zie datums A/B). Het volgende (artikel) geeft inzicht en 
duidelijkheid hoe de Socialisten hiermee wegkomen. Eind jaren tachtig kwam ook Lid van de 
meest machtige geheime organisatie Bilderberger en voormalig secretaris generaal van de 
NATO Willy Claes in opspraak inzake schandalen en onregelmatigheden rond de 
Socialistische Mutualiteiten. Eva Bral van het Advocatenkantoor Luc Van den Bissche-Eva 

Bral blijkt de tegenpartij te verdedigen terwijl Luc van den Bossche, als Vice-
eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken (1998-1999) belast met 
Volksgezondheid (1999) in (Vlaamse regering-Van den Brande IV), medeverantwoordelijk is 
voor deze genocide binnen België. Hij is secretaris van de raad van bestuur en doctor in de 
rechten op de Universiteit Gent dezelfde universiteit waarvan professor Mark Stevens 
(Laboratorium voor Houttechnologie) in dezelfde periode op de hoorzitting van het Vlaams 
parlement op 4 februari 1999 het voorstel van resolutie: verbod 

op kankerverwekkende arseen- en chroom VI houdende impregneermiddelen weerlegde. 
(BRT onthult etikettenfraude & valse Hickson rapport) Ook betreffende het EUROPEAN 
COMMISSIONRESEARCH DIRECTORATE-GENERAL is proffesor Mark Stevens mede 

verantwoordelijk. Partijgenoot Steve 
Stevaert verving in 1998 Luc Van den Bossche als Vlaams vice minister-president vanwege 
de dioxinecrisis (Vlaamse regering-Van den Brande IV). Stevaerts heeft in deze hoedanigheid 
het VOORSTEL VAN RESOLUTIE afgewezen waardoor dit hoog giftig hout in zijn afvalfase 
met subsidie wordt opgestookt in zijn groene ovens waardoor de meest kwalijke 
kankerverwekkende stoffen ((Arseenzuur & Chroomtrioxide (Deskundigenrapport)) via de 
lucht worden verspreid  en waarvan vervolgens de uiterst giftige restfracties worden verwerkt 
in bouwmaterialen die ondermeer zeer hoge kankerverwekkende radonstraling afgeven met 
talloze zieke en kankerdoden als gevolg. Steve Stevaert werd ook genoemd in een 
LRM provinciale investeringsmaatschappij van Limburg schandaal. Volgens de krant Het 
Belang van Limburg werd onderzoeksrechter Gutschoven onder druk gezet. Helaas heeft 
gouverneur Reynders geen tijd voor deze kankerpatiënten en gaat de genocide gewoon door. 
Hij houdt zijn goede vriend en partijgenoot Steve Stevaert die tevens voor het 
100% criminele Ernst & Young werkt (Bron: A/B/C/D) liever de hand boven het hoofd ten koste 
van alle burgers. Binnen België is nog steeds de Genocidewet van toepassing. Degenen die 
verantwoordelijk zijn voor deze genocide op miljoenen mensen (Belgen en Nederlanders) 
dienen hiermee berecht te worden. Enkel zo kan de wereldwijde genocide  stoppen! Lees 
verder  

 
Voor verdere onderbouw lees bijgevoegd persbericht van “De Groenen” uit Nederland.    
 
Politieke Partij De Groenen 
www.sdnl.nl/groenen.htm    
 
Nederland is dank het CDA en Philips 1000 maal failliet met miljoenen kankerdoden als gevolg.    
 

http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWxkZXJiZXJnZ2lqemVsaW5nfGd4OmU3NTFmMzdlZmRiNmRiMQ
http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWxkZXJiZXJnZ2lqemVsaW5nfGd4OjYxM2FjOWM0YjE3Y2FkNDU
http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWxkZXJiZXJnZ2lqemVsaW5nfGd4OjE1ZjNlOWQ0YTFiOWMxYjk
http://www.riziv.be/homenl.htm
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/ArbeidsrechtbankGentRIZIV001.jpg?attredirects=0
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxub2NhbmNlcmZvdW5kYXRpb25ubHxneDoxNmRkODZjNWQwMjM0Nzgw
http://www.socmut.be/socmut/RegioMap.htm?ori=%2fsocmut%2fdefault.htm
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/ArbeidsrechtbankNVSMgriffierDeCanck001.jpg?attredirects=0
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxub2NhbmNlcmZvdW5kYXRpb25ubHxneDo3NzA4NTlmYWIyMDIzYjAz
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxub2NhbmNlcmZvdW5kYXRpb25ubHxneDoyMzg1OWY2MGQ4OTllYzU5
http://www.clint.be/actua/binnenland/deed-hasseltse-politietop-melding-huiselijk-geweld-bij-gouverneur-verdwijnen
http://www.youtube.com/watch?v=pkgGOFXuYPw
http://www.youtube.com/watch?v=pkgGOFXuYPw
http://www.zonnewind.be/bilderberg/2010/media-schade-beperken.shtml
http://www.zonnewind.be/bilderberg/2010/media-schade-beperken.shtml
http://nl.wikipedia.org/wiki/Socialistische_Mutualiteiten
http://www.zoekadvocaat.be/profiel/advocaat/expert-eva-bral
http://www.bedrijvengids-belgien.be/firma-home-belgie/advocatenkantoor-luc-van-den-bossche-eva-bral-990692.html
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/subsites/Evenementen/EvenementenSubsites/Symposium/Pages/LucVandenBossche.aspx
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/subsites/Evenementen/EvenementenSubsites/Symposium/Pages/LucVandenBossche.aspx
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
http://nl.wikipedia.org/wiki/Luc_Van_den_Bossche
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Van_den_Brande_IV
http://nl.wikipedia.org/wiki/Genocide
http://www.ugent.be/
http://dfwm.ugent.be/woodlab/nederlands/index.html
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxub2NhbmNlcmZvdW5kYXRpb25ubHxneDo1YmM4YTBhNTU2N2Y2OWQ1
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxub2NhbmNlcmZvdW5kYXRpb25ubHxneDo1YmM4YTBhNTU2N2Y2OWQ1
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-brt-24-1-04.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxub2NhbmNlcmZvdW5kYXRpb25ubHxneDo2ODdlYzJmNTNiMzZiOGZk
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxub2NhbmNlcmZvdW5kYXRpb25ubHxneDo2ODdlYzJmNTNiMzZiOGZk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steve_Stevaert
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steve_Stevaert
http://nl.wikipedia.org/wiki/Luc_Van_den_Bossche
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dioxinecrisis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Van_den_Brande_IV
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxub2NhbmNlcmZvdW5kYXRpb25ubHxneDo0MTVjMDJlMTcwMTcxYjBk
http://www.hbvl.be/nieuws/geldzaken/aid997233/machiels-krijgt-2-56-miljoen-subsidie-voor-remo-site.aspx
http://www.express.be/sectors/nl/energy/steve-stevaert-nieuwe-voorzitter-netwerkbeheerder-infrax/120192.htm
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-rampzalige-gevolgen-van-geiempregneerd-hout
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steve_Stevaert
http://www.clint.be/actua/binnenland/deed-hasseltse-politietop-melding-huiselijk-geweld-bij-gouverneur-verdwijnen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Genocide
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steve_Stevaert
http://www.boekhoudfraude.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5171/ernst-young-100-criminelen.html
http://www.youtube.com/watch?v=9WEYHxPUgps&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=cEUEbna7zyk&feature=related
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/3721/ernst-young-nu-nog-crimineler.html
http://www.accountingweb.nl/cgi-bin/item.cgi?id=202263&d=101&h=0&f=0&dateformat=%25o%20%25B%20%25Y
http://www.zerohedge.com/article/andrew-cuomo-file-fraud-charges-against-ernst-young-lehman-repo-105-involvement
http://dealbook.nytimes.com/2010/12/21/why-cuomo-is-suing-ernst-young/
http://www.nujij.nl/de-mega-fraudeurs-van-ernst-young.10766835.lynkx
http://nl.wikipedia.org/wiki/Genocidewet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Genocide
http://nl.wikipedia.org/wiki/Genocide
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/eco-terrorisme-door-de-overheid
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/eco-terrorisme-door-de-overheid
http://www.degroenen.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://www.degroenen.nl/
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://www.parlement.com/9353000/1f/j9vvhy5i95k8zxl/vh8lnhrouwxm?gclid=CNHl4PjFjacCFZgA3godOjxnfA
http://www.philips.nl/
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm
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De Groenen hebben ‟s-werelds grootste vergiftigingsschandaal ooit met als kopstukken Philips 
President Gerard Kleisterlee, voormalig Minister-President Jan Peter Balkenende (CDA), huidig 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties J.P.H. Donner (CDA) en burgemeester P.M. 
Maas (CDA) van Sint-Oedenrode volledig ontmanteld. Voor bewijs lees de brief d.d. 17-juli-2008 van 
Europees erkend Philips Safety manager Ad van Rooij aan Philips-President Gerard Kleisterlee (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) LEES VERDER in samenhang met de volgende artikelen in Het Echte Nieuws: 
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php  
 
De Staat der Nederlanden zal alle vergiftigingsschade moeten betalen. Voor bewijs lees: 
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-08.php  
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-03.php  
   
Daarmee is Nederland dank zij het CDA en Philips 1000 maal failliet met miljoenen kankerdoden als 
gevolg.      
  
Ad van Rooij is in Nederland Lijsttrekker van De Groenen in Sint-Oedenrode; 
http://www.sdnl.nl/groenen-ad-van-rooij.htm    
 
Ad van Rooij kan door toedoen van Philips President Gerard Kleisterlee, voormalig Minister-President 
Jan Peter Balkenende (CDA), huidig minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties J.P.H. 
Donner (CDA) en huidig burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode niet meedoen als 
lijsttrekker voor De Groenen bij de provinciale verkiezingen van 2 maart 2011 voor Noord-Brabant. 
Voor bewijs: LEES HIER en LEES HIER. Dit noemen ze in Nederland vrije verkiezingen?  
 
Ad van Rooij 
Lijsttrekker van De Groenen in Sint-Oedenrode; 
http://www.sdnl.nl/groenen-ad-van-rooij.htm    
 
Voor De Groenen uit Heusden (Nederland) loopt hiertegen vanuit het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
als gemachtigde reeds een verzetschrift d.d. 11 februari 2011 in zaaknummer: 201008727/2/H1 bij 
voorzitter Mr. J.E.M. Polak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onder 
voorzitterschap van Hare Majesteit Koningin Beatrix waarop door voorzitter Mr. J.E.M. Polak nog een 
beslissing moet worden genomen. Voor de inhoud van dit vezetschrift d.d. 11 februari 2011; LEES 
HIER. Vergeet daarin ook de deeplinks niet te lezen.       
 
Hoever de Nederlandse overheid (UWV) gaat met het stelen van geld bij mensen die zij bewust 
hebben vergiftigd, zoals ook bij Verbeek Erik in België het geval is, kunt u lezen op de Sociale 
Databank Nederland (lees hier, hier, hier, hier, hier) en de Julius Vischjager weblog van Ruud 
Rietveld (lees hier, hier, hier, hier).  
 
Met deze “Bilderberg-Vergiftiging” waarover veel te vinden is bij Klokkenluideronline van Micha Kat 
(LEES HIER) hangt ook de moord op Pim Fortuyn en John F. Kennedy zeer nauw mee samen. Voor 
bewijs: DLEES HIER en LEES HIER en LEES HIER. De mensen achter deze “Bilderberg-Vergiftiging” 
zijn zodanig ernstig fout dat mensen als Rob Brockhus, Micha Kat, Gerard Kucharek, Karel de Werd, 
Andre Fleeré,  Ad van Rooij en alle andere klokkenluiders door de eerst schietende en dan pas 
pratende advocaat Eric Kuypers als Al Qaida terroristen worden weggezet. Voor bewijs: LEES HIER 
en LEES HIER. Voor meer eerlijke informatie hierover lees vooral de Nieuwe Media (LEES HIER).           
 
Vanwege het feit dat door uw toedoen, zijnde Tony Coonen, de persoonlijke veiligheid van 
ondergetekenden met hun gezin op het spel is komen te staan hebben wij dit verzoek op grond van 
de Wet openbaarheid van bestuur bij No Cancer Foundation openbaar gemaakt en per e-mail:  
burgemeester@hasselt.be verstuurd aan uw vrouw burgemeester Hilde Claes van Hasselt omdat 
die als hoofd van de politie voor onze veiligheid moet zorgen.       
 

http://www.degroenen.nl/
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/onderbouwing-eco-terrorisme
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/philips-president-gerard-kleisterlee
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/politieke-doofpot-kent-geen-grenzen
http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Oedenrode
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/zeer-hoge-urgentie-omdat-er-sprake-is-van-een-misdrijf-waaruit.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-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
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Staat_der_Nederlanden
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://www.parlement.com/9353000/1f/j9vvhy5i95k8zxl/vh8lnhrouwxm?gclid=CNHl4PjFjacCFZgA3godOjxnfA
http://www.philips.nl/
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.degroenen.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Oedenrode
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http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/philips-president-gerard-kleisterlee
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/politieke-doofpot-kent-geen-grenzen
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/politieke-doofpot-kent-geen-grenzen
http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Oedenrode
http://www.degroenen.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Brabant
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/wp-content/uploads/2010/05/Asielaanvraag.pdf
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/wp-content/uploads/2010/05/Geschiedenis-ter-onderbouwing.pdf
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.degroenen.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Oedenrode
http://www.sdnl.nl/groenen-ad-van-rooij.htm
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://www.sdnl.nl/ekc.htm
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http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=59
http://www.raadvanstate.nl/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/geachte-koningin-beatrix
http://www.sdnl.nl/ekc-mail-vaccinatie.htm
http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=59
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzet-rvs-pvdhf020910hb-11-februari-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzet-rvs-pvdhf020910hb-11-februari-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzet-rvs-pvdhf020910hb-11-februari-2011.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Uitvoeringsinstituut_Werknemersverzekeringen
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
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http://www.gifgrondopurk.nl/
http://www.sdnl.nl/tv.html
http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php
http://www.sdnl.nl/rietveld-eisers.htm
http://www.sdnl.nl/rietveld-eisers.htm
http://corruptie.wordpress.com/2011/02/07/the-rietveld-daily-invisble-inleiding-aansturing-naar-div-wordpress-blog/
http://corruptie.wordpress.com/2011/02/11/the-rietveld-daily-invisible-inleiding-number-2/
http://corruptie.wordpress.com/2010/12/30/de-onnavolgbare-werkwijze-van-de-nederlandse-overheid-om-het-uwv-deurwaarders-advocaten-gilde-uit-de-cel-te-houden/
http://corruptie.wordpress.com/2011/01/28/rietveld-is-op-zoek-naar-crimineel-geld-met-de-zelfde-werkwijze-als-advocaten-deurwaarders-criminele-organisatie-uwv/
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm
http://www.klokkenluideronline.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pim_Fortuyn
http://nl.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/18oktober2010wrakingpolitierechterDenBosch.pdf?attredirects=0
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/werdt-john-f-kennedy-vermoord-door-bilderbergers-zo-ja-waarom
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://www.lijst14.nl/kandidaten/brockhus/brockhus.html
http://www.klokkenluideronline.nl/
http://fouteadvocaten.wordpress.com/2008/06/
http://www.sdnl.nl/de-werd.htm
http://www.sdnl.nl/cv-andre-fleere.htm
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.sdnl.nl/klokkenluider.htm
http://925.nl/archief/2008/06/30/de-advocaat-is-de-duivel
http://925.nl/archief/2008/06/30/de-advocaat-is-de-duivel
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/silvia-videler
http://nl.wikipedia.org/wiki/Al_Qaida
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/silvia-videler
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29.php
http://www.oudemedia-nieuwemedia.nl/
http://www.oudemedia-nieuwemedia.nl/
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Openbaarheid_van_bestuur#Belgi.C3.AB
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Burgemeester
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Gezien de ernst van bovengenoemde feiten verzoeken wij u, zijnde Tony Coonen, om met de hoogste 
spoed op bovengenoemd 2-tal verzoeken tot het nemen van een besluit op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur een voor beroep vatbaar besluit te nemen;            
                        
In afwachting van uw besluit verblijven wij;  
 
Hoogachtend,       
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze, 
 
Ing. A.M.L van Rooij 
Europees erkend Safety Manager, 
 
Eric Verbeek. 
Oprichter No Cancer Foundation,     
 
Bijlagen 
Productie 1 (11 blz.); Productie 2 (3 blz.); Productie 3 (1 blz.); Productie 4 (1 blz.)      
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////    
 
Het maximaal wettelijke termijn van een maand waarbinnen u een besluit had moeten nemen op ons 
bovengenoemd verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur hebt u bewust 
overtreden om de hieronder beschreven sluipmoordende genocide op miljoenen Belgen vanuit 
Nederland behulpzaam te zijn, zoals wij dat hieronder hebben beschreven in ons sommatieverzoek 
d.d. 14 maart 2011 (kenmerk: C&P/140311/VZ) aan verantwoordelijk Nederlands minister Melanie 
Schultz van Haegen (VVD) van Infrastructuur en Milieu. In betreffend sommatieverzoek d.d. 14 maart 
2011 staat letterlijk het volgende geschreven:   
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////    

 
Aantekenen en per e-mail   

 
Aan Staat der Nederlanden 
namens deze verantwoordelijk minister  
Melanie Schultz van Haegen  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 

                   

Van links naar rechts: 

- Melanie Schultz van Haegen (VVD), huidig Minister van I&M (Infrastructuur en Milieu); 
- Margreeth de Boer (PvdA), Minister van VROM 1994-1998   
- Hans Alders (PvdA), Minister van VROM 1989-1994 
- Ed Nijpels (VVD), Minister van VROM 1986-1989      

http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Openbaarheid_van_bestuur#Belgi.C3.AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Openbaarheid_van_bestuur#Belgi.C3.AB
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-19-maart-2010-van-voorzorg-aan-erik-verbeek.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-22-juni-2010-van-voorzorg-aan-arbeidsauditoraat.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-18-juni-2010-arbeidsrechtbank-riziv-aan-arbeidsauditeur.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-16-december-2010-arbeidsrechtbank-nvsm-aan-arbeidsauditeur.pdf
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
http://nl.wikipedia.org/wiki/Melanie_Schultz_van_Haegen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie_van_Infrastructuur_en_Milieu
http://groepzuid.nl/GZ/2007/06/17/margreeth-de-boers-falende-reactievermogen/
http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-telegraaf.htm
http://www.sdnl.nl/ed-nijpels-en-zijn-verzwegen-tweede-agenda.htm
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Sint-Oedenrode, 14 maart 2010 

 
Ons kenmerk: C&P/140311/VZ 
 
 
Betreft: 

- 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);    
- 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, 
 
Sommatieverzoek tot het nemen van een besluit:  

1. dat uw meest corrupte vordering van € 11.859,81 en meest corrupte aangezegde 
executieprocedure om alle eigendommen van Ad en Annelies van Rooij met hun agrarische 
bedrijf camping en Pensionstal „Dommeldal‟ (waarin ook Van Rooij Holding B.V., het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. en het secretariaat van de politieke partij De Groenen, 
afdeling Sint-Oedenrode zijn gevestigd) te verkopen vóór uiterlijk 21 maart 2011 is 
ingetrokken;  

2. dat bij buurman hout(impregneer)bedrijf Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159, met de oplegging 
van een dwangsom van € 10.000,- per dag en het verzegelen van zijn gehele bedrijventerrein 
de bedrijfswerkzaamheden vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn stilgelegd. Dit omdat Gebr. van 
Aarle haar bedrijf van meet af aan (1987) in werking heeft gehad en nog steeds in werking 
heeft in strijd met het bestemmingsplan buitengebied; op sterk verontreinigde grond zonder 
voorafgaande sanering en derhalve in strijd met de bouwverordening; zonder een vereiste 
Wvo-vergunning van het waterschap De Dommel en zonder een vereiste Milieuvergunning 
voor de gebruiks- en afvalfase van het door Gebr. van Aarle geproduceerde geïmpregneerde 
hout of houten producten daarvan. Als gevolg daarvan zijn de omliggende gronden 
(waaronder die van Ad en Annelies van Rooij) tot op 250 meter vanuit het bedrijf Gebr. van 
Aarle sterk verontreinigd met valselijk geëtiketteerd arseenzuur in strijd met de rechtstreeks 
aan lidstaat Nederland opgelegde Europese Verordening (EG) nr. 142/97. Sanering ervan zal 
miljoenen euro‟s gaan kosten. Als gevolg daarvan zijn ook geheel Sint-Oedenrode en 
omliggende gemeenten vergiftigd met honderdduizenden kilogrammen valselijk geëtiketteerd 
arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI). Daardoor zullen er duizenden inwoners van Sint-
Oedenrode en omliggende gemeenten vroegtijdig sterven aan kanker of andere 
vergiftigingsverziekte. De schade als gevolg daarvan is met geen miljarden euro‟s te betalen. 
De Staat der Nederlanden is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al die schade; 

3. dat bij alle Nederlandse houtimpregneerbedrijven op grond van de feitelijke inhoud van onze 
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, met de oplegging van een dwangsom van € 10.000,- 
per dag en het verzegelen van al hun bedrijventerreinen de bedrijfswerkzaamheden vóór 
uiterlijk 21 maart 2011 zijn stilgelegd;   

4. dat aan de rechtspersonen Ad van Rooij, Annelies van Rooij, Camping en Pensionstal 
„Dommeldal‟ (VOF), Van Rooij Holding B.V., Ecologisch Kennis Centrum B.V., een materiële 
en immateriële schadevergoeding van totaal € 50.000.000,- zal worden betaald, verhoogd met 
€ 10.000,- per dag vanaf 21 maart 2011 in geval aan bovengenoemd 3-tal verzoeken tot het 
nemen van een besluit door verantwoordelijk minister Melanie Schultz van Haegen (VVD) van 
Infrastructuur en Milieu geen uitvoering is gegeven.  

5. dat aan de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, een schadevergoeding van   
€ 200.000,- zal worden betaald als gevolg van het onrechtmatig handelen van de Staat der 
Nederlanden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010, waardoor De Groenen in 
maart 2010 niet in de gemeenteraad zijn gekomen en door toedoen van de Staat der 
Nederlanden niet heeft kunnen meedoen aan de provinciale verkiezingen van 2 maart 2011 
voor Noord-Brabant.  

http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-waarheid
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Melanie_Schultz_van_Haegen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie_van_Infrastructuur_en_Milieu
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Geachte verantwoordelijk minister Schultz van Haegen,  
 
Bijgevoegd vindt u:  
 

A. onze 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.    

 
B. het 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.    

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaalt en ingelast te 
beschouwen en tevens aan u gericht.  
 
Op grond van die inhoud richten wij aan u het nadrukkelijke verzoek om uiterlijk op 21 maart 2011 de 
volgende 5 besluiten (art. 3:1 Awb) te nemen:  
 

1. dat uw meest corrupte vordering van € 11.859,81 en meest corrupte aangezegde 
executieprocedure om alle eigendommen van Ad en Annelies van Rooij met hun agrarische 
bedrijf camping en Pensionstal „Dommeldal‟ (waarin ook Van Rooij Holding B.V., het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. en het secretariaat van de politiekek partij De Groenen, 
afdeling Sint-Oedenrode zijn gevestigd) te verkopen vóór uiterlijk 21 maart 2011 is 
ingetrokken;  

 
2. dat bij buurman hout(impregneer)bedrijf Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159, met de oplegging 

van een dwangsom van € 10.000,- per dag en het verzegelen van zijn gehele bedrijventerrein 
de bedrijfswerkzaamheden vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn stilgelegd. Dit omdat Gebr. van 
Aarle haar bedrijf van meet af aan (1987) in werking heeft gehad en nog steeds in werking 
heeft in strijd met het bestemmingsplan buitengebied; op sterk verontreinigde grond zonder 
voorafgaande sanering en derhalve in strijd met de bouwverordening; zonder een vereiste 
Wvo-vergunning van het waterschap De Dommel en zonder een vereiste Milieuvergunning 
voor de gebruiks- en afvalfase van het door Gebr. van Aarle geproduceerde geïmpregneerde 
hout of houten producten daarvan. Als gevolg daarvan zijn de omliggende gronden 
(waaronder die van Ad en Annelies van Rooij) tot op 250 meter vanuit het bedrijf Gebr. van 
Aarle sterk verontreinigd met valselijk geëtiketteerd arseenzuur in strijd met de rechtstreeks 
aan lidstaat Nederland opgelegde Europese Verordening (EG) nr. 142/97. Sanering ervan zal 
miljoenen euro‟s gaan kosten. Als gevolg daarvan zijn ook geheel Sint-Oedenrode en 
omliggende gemeenten vergiftigd met honderdduizenden kilogrammen valselijk geëtiketteerd 
arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI). Daardoor zullen er duizenden inwoners van Sint-
Oedenrode en omliggende gemeenten vroegtijdig sterven aan kanker of andere 
vergiftigingsverziekte. De schade als gevolg daarvan is met geen miljarden euro‟s te betalen. 
De Staat der Nederlanden is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al die schade; 

 
3. dat bij alle Nederlandse houtimpregneerbedrijven op grond van de feitelijke inhoud van onze 

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, met de oplegging van een dwangsom van € 10.000,- 
per dag en het verzegelen van al hun bedrijventerreinen de bedrijfswerkzaamheden vóór 
uiterlijk 21 maart 2011 zijn stilgelegd;   

 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf
http://www.nocancerfoundation.org/
http://www.degroenen.nl/
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.nocancerfoundation.org/
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-waarheid
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf
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4. dat aan de rechtspersonen Ad van Rooij, Annelies van Rooij, Camping en Pensionstal 

„Dommeldal‟ (VOF), Van Rooij Holding B.V., Ecologisch Kennis Centrum B.V., een materiële 
en immateriële schadevergoeding van totaal € 50.000.000,- zal worden betaald, verhoogd met 
€ 10.000,- per dag vanaf 21 maart 2011 in geval aan bovengenoemd 3-tal verzoeken tot het 
nemen van een besluit door verantwoordelijk minister Melanie Schultz van Haegen (VVD) van 
Infrastructuur en Milieu geen uitvoering is gegeven.  

 
5. dat aan de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, een schadevergoeding van   

€ 200.000,- zal worden betaald als gevolg van het onrechtmatig handelen van de Staat der 
Nederlanden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010, waardoor De Groenen in 
maart 2010 niet in de gemeenteraad zijn gekomen en door toedoen van de Staat der 
Nederlanden niet heeft kunnen meedoen aan de provinciale verkiezingen van 2 maart 2011 
voor Noord-Brabant.  

  
De houtimpregneerder is zelf verantwoordelijk voor zijn met zwarte lijst stoffen vol geperste hout.  
Dat heeft voormalig milieuminister Margreeth de Boer (PvdA) in haar brief d.d. 19 augustus 1996 aan 
houtimpregneerder Carl Tissen beslist. Als bewijs daarvoor lees hieronder de inhoud van betreffende 
brief. Daarin staat letterlijk het volgende geschreven:  
 

 
 

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.        
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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:  
      

 
 

 
 

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.  
 

PERSBERICHT      DE OPPOSITIE 
 

De landelijke politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, eist een schadevergoeding van   
€ 200.000,- bij de Staat der Nederlanden, vanwege de schade die zij bij deze politieke partij hebben 
aangericht bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 en bij de verkiezingen van de 
leden voor provinciale staten van Noord-Brabant op 2 maart 2011  
 
De bedrijven Camping en Pensionstal „Dommeldal‟ (VOF), Van Rooij Holding B.V., Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. en de natuurlijke rechtspersonen Ad en Annelies van Rooij eisen van de Staat der 
Nederlanden een schadevergoeding van € 50.000.000,- voor de vanaf 1987 (24 jaar lang) bij hen 
aangerichte materiële en immateriële schade ten gunste van het plegen van sluipmoordende 
genocide (Holocaust) op alle Nederlanders (via o.a. hun dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle) en vanuit 
Nederland van alle Belgen en alle wereldbewoners, waaruit binnen nu en 15 jaar miljarden mensen 
zullen sterven aan kanker of andere ernstige vergiftigingziekten en de daarmee samenhangende 
samenspannende al vanaf 1987 voortdurende misdaad en corruptie van de meest ergste soort op: 

- 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);    
- 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,  
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- 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, 

- Philips Medical Systems Nederland B.V., namens deze safety manager A.M.L. van Rooij, 
Veenpluis 4-6, 5684 PC te Best: 

- Verbeek, Erik, Seovacki Put 43, KR-34550, Pakrac (Kroatie) 
- No Cancer Foundation, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt (België)  

 
Door toedoen van de opvolgende ministers van VROM: 

- Ed Nijpels (VVD), Minister van VROM 1986-1989      
- Hans Alders (PvdA), Minister van VROM 1989-1994 
- Margreeth de Boer (PvdA), Minister van VROM 1994-1998 
- Jan Pronk (PvdA), Minister van VROM 1998-2002  
- Henk Kamp (VVD), Minister van VROM 2002- 2003 
- Sybilla Dekker (VVD), Minister van VROM 2003- 2006 
- Pieter Winsemius (VVD), Minister van VROM 2006-2007   
- Jacqueline Cramer, Minister van VROM 2007- 2010  
- Tineke Huizinga (ChristenUnie), Minister van VROM, 23 februari 2010 - 14 oktober 2010 
- Melanie Schultz van Haegen (VVD), huidig Minister van I&M (Infrastructuur en Milieu) 

hebben Ad en Annelies van Rooij jegens haar buurman houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle te 
maken met een meer dan 24 jaar lang voortdurende terreur, vernieling, onaangekondigde razzia-
achtige Gestapo binnenvallen met politie in de aanslag en zelfs gepleegde zeer gewelddadige 
pogingen tot doodslag op Ad van Rooij en zijn moeder. Hiervan zijn intussen wel 50 tot 100 
strafaangiften gedaan bij de politie en justitie maar worden door toedoen van de opvolgende ministers 
van Justitie:  

- Minister van Justitie, Frits Korthals Altes (VVD), Kabinet-Lubbers II 
- Minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin (CDA), Kabinet-Lubbers III 
- Minister van Justitie, Aad Kosto (PvdA), Kabinet-Lubbers III 
- Minister van Justitie, Winnie Sorgdrager (D66), Kabinet-Kok I 
- Minister van Justitie, Benk Korthals (VVD), Kabinet-Kok II 
- Minister van Justitie, Piet Hein Donner (CDA), Kabinet-Balkenende I 
- Minister van Justitie, Piet Hein Donner (CDA), Kabinet-Balkenende II 
- Minister van Justitie, Piet Hein Donner (CDA), Kabinet-Balkenende III 
- Minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin (CDA), Kabinet-Balkenende IV 
- Minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten (VVD), Kabinet-Rutte 

nooit strafrechtelijk onderzocht. Om door toedoen van bovengenoemde opvolgende ministers van 
Justitie niet te worden vermoord heeft Ad van Rooij vanaf 22 april 2010 naar België moeten vluchten, 
daar politiek asiel moeten aanvragen en tegen zeer hoge kosten al bijna een jaar lang gescheiden 
moeten leven van zijn vrouw, gezin en moeder. Omdat bovengenoemde ministers van Justitie Ernst 
Hirsch Ballin en Piet Hein Donner van het Christen-Democratisch Appèl (CDA) daarmee hebben 
gehandeld overeenkomstig de volgende 10 verboden van de Rooms-katholieke kerk:  
 

1.     Het CDA vereert en aanbid de grootste afgod “het geld” voor persoonlijke verrijking 
boven het leefbaar houden van de aarde voor de volgende generaties. 
2.     Het CDA misbruikt in hun benaming de naam van Christus om daarmee de 10 
geboden van God te kunnen overtreden. 
3.     Het CDA vervloekt de dag des Heren. 
4.     Het CDA hebben hun vader en moeder verraden met het overtreden van de 10 
geboden van God.   
5.     Het CDA vergiftigt miljarden wereldburgers tot de dood erop volgt. 
6.     Het CDA misbruikt kinderen. 
7.     Het CDA steelt als de raven.  
8.     Het CDA geeft valse getuigenissen af. 
9.     Het CDA helpt pedofielen. 
10.  Het CDA jaagt rechtvaardige Nederlanders, na eerst alles van hen te hebben 
afgenomen, het land uit.  

 
heeft Ad van Rooij vanuit zijn functie als acoliet in de Rooms-katholieke kerk Heilige Martinus te 
Olland (Sint-Oedenrode) kopiehouder Mgr. W.J. Eijk, aartsbisschop Nederland (pers@aartsbisdom.nl) 
verzocht om dit sommatieverzoek onverwijld door te sturen aan Paus Benedictus XVI met het verzoek 
daarop door de Paus het besluit te laten nemen dat de Nederlandse politieke partij de CDA op grond 
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van bovengenoemde feiten niet langer de naam Christen-Democratisch Appèl mag voeren. Dit des te 
meer anders de Rooms-katholieke kerk daarmee medeplichtig wordt aan de in dit verzoekschrift al 
maar liefst 24 jaar lang voortdurende meest criminele handelwijze van de politieke partij CDA (de 
ministers Ernst Hirsch Ballin en Piet Hein Donner) op Ad en Annelies van Rooij met zijn gezin en de 
feitelijk onderbouwde sluipmoordende genocide op miljarden wereldbewoners als gevolg daarvan.  

  
Voor de inhoud van dit sommatieverzoek tot het nemen van een 5-tal besluiten, LEES HIER 
 
Voor onderliggend bezwaarschrift d.d. 8 maart 2011 van Ad van Rooij vanuit de politieke partij De 
Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, bij het centraal stembureau van de provincie Noord-Brabant,  
LEES HIER  
 
Voor onderliggende strafaangifte d.d. 27 februari 2011 bij de Hoofdofficier van Justitie mr. G.W. van 
der Brug van het Landelijk Parket te Rotterdam, LEES HIER 
 
In geval u vóór uiterlijk 21 maart 2011 geen inhoudelijk gemotiveerd besluit (art. 1:3 Awb) hebt 
genomen op bovengenoemd 5-tal sommatieverzoeken tot het nemen van een besluit dan is hier zeer 
nadrukkelijk sprake van zeer boze opzet en zal daarvan onverwijld aanvullende strafaangifte worden 
gedaan bij  de Hoofdofficier van Justitie mr. G.W. van der Brug van het Landelijk Parket te Rotterdam 
waarbij ter onderbouwing daarvan een afschrift van dit schrijven zal worden overlegd.   
 
In afwachting van uw inhoudelijk gemotiveerd voor beroep vatbaar besluit op bovengenoemd  
5-tal sommatieverzoeken, vóór uiterlijk 21 maart 2011, 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);    
- 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, 
Voor deze allen ondertekend; 
 
 
Bijlage: 
Dit sommatieverzoekschrift bevat een 2-tal producties,te weten: 

- Productie 1 (95 pagina‟s) 
- Productie 2 (16 pagina‟s)  

 
Een kopie van dit bezwaarschrift hebben wij verstuurd aan:  

- Mgr. W.J. Eijk, aartsbischop Nederland (pers@aartsbisdom.nl);  

- Koningin Beatrix, als Voorzitter van Raad van State en als Staatshoofd. 
- Paul Freriks, Landelijk Voorzitter De Groenen (p.freriks@chello.nl) 
- Landelijke politieke partij De Groenen (info@degroenen.nl),  
- P.M. van Dijk en H. Fitters, De Groenen, afdeling Heusden;  
- Erik Vermeer, No Cancer Foundation (nocancerfoundation@gmail.com)   
- A.L.M. Hermans, bisschop bisdom ‟s-Hertogenbosch Ned.(info@bisdomdenbosch.nl); 
- Deken. Rik Palmans, dekenaat Tongeren België (rik.palmans@skynet.be); 

- Mgr. Patrick Hoogmartens, bisschop bisdom Hasselt, België 
(augustin.champagne@bisdomhasselt.be en yvan.smolders@bisdomhasselt.be);  

- Mgr. Godfried Danneels, aartsbischop België (aartsbisdom@kerknet.be); 
- Frans Hofstede, SNS-bank (frans.hofstede@sns.nl, info@snsbank.nl)   

- Deurwaarderskantoor Pruijn & van den Bergh (dossier@pruijn.nl, info@pruijn.nl)  
- Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
- Provinciale Staten van Noord-Brabant 
- Ine Veen, schrijfster boek „Alarm u wordt vergiftigd‟ (ine.veen@quicknet.nl)     
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- Wieteke van Dort, bekende Nederlander (wieteke@wietekevandort.nl)  
- Henk Rijkers, Katholiek Nieuwsblad (henk@katholieknieuwsblad.nl)     

- Mark Wallet, Reformatorisch Dagblad (mwallet@refdag.nl)    
- Gert-Jan van Beijnum, Kleintje Muurkrant (kleintje@stelling.nl) 
- Julius Vischjager, Daily Invisible (julius601@hotmail.com)  
- Redactie Midden Brabant, Sint-Oedenrode (info@middenbrabant.nl) 
- Redactie MooiRooi, Sint-Oedenrode (info@mooirooi.nl) 

- Redactie TV-Meierij Sint-Oedenrode (bestuur@tvmeierij.nl) 
- Redactie Omroep Brabant Eindhoven (info@omroepbrabant.nl) 
- Rob Brockhus, Sociale Databank Nederland (sdn@planet.nl)   
- Henk Niggebrugge, Het Echte Nieuws (nieuws@hetechtenieuws.org) 
- Micha Kat, Klokkenluideronline (rsmkat@yahoo.com) 
- Arend Zeevat, Argusoog (arend@argusoog.org) 
- Bas Heijmen, Platform Herstel Rechtsorde (info@platformherstelrechtsorde.nl)  
- Gerard Beukeveld, Eurostaete, eurostaete@eurostaete.eu)  
- Gerard Kucharek, slachtoffer schietende advocaat Eric Kuijpers (kucharek0@gmail.com)   
- Andre Fleere, slachtoffer kindermisbruik (a.fleere@chello.nl)    
- CDA-fractievoorzitter Wiel Sporken Sint-Oedenrode (w.sporken@chello.nl) 
- Loes en Jan Pasterkamp, Raad van State gifslachtoffers (info@gifgrondopurk.nl) 
- Peter Teesink, Raad van State gifslachtoffer (p.teesink@hccnet.nl)   
- Robert Kahlman, Raad van State gifslachtoffer (r.kahlman@quicknet.nl) 
- Jikke Jager, Raad van State gifslachtoffer (info@jikkejager.nl) 
- Miep Bos, Raad van State gifslachtoffer (miep@miepbos.nl) 
- Bas Heijmen, Raad van State gifslachtoffer (bas.heijmen@groepzuid.nl) 
- Ad en Annelies van Rooij, Raad van State gifslachtoffers (a.vanrooij1@chello.nl)           
- Francis Capelle, achter het nieuws, achterhetnieuws@hotmail.com     
- Karel de Werd, overheidsmisdaad slachtoffer (kareldewerd@kpnmail.nl)                 
- Raadslid Etienne El Baidun-Kensdell Sint-Oedenrode (kensdell@yahoo.co.uk)   
- Overige niet nader te benoemen personen, organisaties en instanties  

 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////    
 
In uw  valselijk opgemaakte brief d.d. 19 maart 2010 aan Verbeek Erik schrijft u letterlijk het volgende:  
 

Uit controle van uw verzekerbaarheid stellen we vast dat u onrechtmatig onderworpen 
was aan de Belgische Sociale Zekerheid over de periode 01.01.2000 t/m 03.09.2000.  Het 
betrof uw tewerkstelling bij werkgever Balkan Trading nv. Ook voor de periode 
04.09.2000 t/m 31.12.2000 was u onrechtmatig onderworpen. In dit tijdvak ging het om 
uw tewerkstelling bij MITF bvba.    
 
Ingevolge de beslissing van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid werden de 
bijdragebescheiden, die betrekking hebben op de onrechtmatige onderwerping, ten 
onrechte uitgereikt. Zij werden dan ook geschrapt in de bestanden. Dit heeft tot gevolg 
dat u op het ogenblik van uw ziekteaangifte niet voldeed aan de voorwaarden bepaald 
in artikel 203 van het K.B. van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd 
op 14 juli 1994. Dit betekent dat wij met onmiddellijk ingang (01.03.2010) de uitbetaling 
van uw invaliditeitsuitkering dienen stop te zetten.  

 
Hiermee is feitelijk bewezen dat u de uitbetaling van de invaliditeitstsuitkering aan Erik Verbeek vanaf 
1 maart 2011 onder een gerechtelijk vonnis op onrechtmatige wijze hebt stopgezet. Wij sommeren u 
dan ook om de 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 
hebben overgemaakt op de bankrekening van Erik Verbeek en ondergetekenden dat bij besluit 
schriftelijk te bevestigen.  
 
Erik Verbeek vindt het zo ernstig crimineel wat u hem en zijn gezin daarmee hebt aangedaan dat hij 
heeft besloten om dit sommatieverzoek bij No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org) op 
internet te plaatsen.  
 

http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/afschaffing-actio-popularis-medeoorzaak-onnodige-toename-van-kanker
http://www.mstsnl.net/video/dommeldal-centrum-opening.wmv
mailto:wieteke@wietekevandort.nl
http://www.sdnl.nl/kath-nb2.htm
http://www.sdnl.nl/kath-nb2.htm
mailto:henk@katholieknieuwsblad.nl
http://www.sdnl.nl/lastpak1.htm
http://www.sdnl.nl/lastpak1.htm
mailto:mwallet@refdag.nl
http://www.stelling.nl/kleintje/376/Vanrooij.htm
mailto:kleintje@stelling.nl
http://www.sdnl.nl/ekc-philips-aangifte.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Julius_Vischjager
mailto:julius601@hotmail.com
http://www.middenbrabant.nl/
mailto:info@middenbrabant.nl
http://www.mooirooi.nl/
mailto:info@mooirooi.nl
http://www.tvmeierij.nl/
mailto:bestuur@tvmeierij.nl
http://www.omroepbrabant.nl/
mailto:info@omroepbrabant.nl
http://www.sdnl.nl/index1024.html
mailto:sdn@planet.nl
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.argusoog.org/
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/
mailto:info@platformherstelrechtsorde.nl
http://www.eurostaete.eu/
mailto:eurostaete@eurostaete.eu
http://925.nl/archief/2008/06/30/de-advocaat-is-de-duivel
mailto:kucharek0@gmail.com
http://www.lijst14.nl/kandidaten/fleere/fleere.html
mailto:a.fleere@chello.nl
http://www.cda-sint-oedenrode.nl/freetext.asp?content=&ftmod=freetext_000000003
mailto:w.sporken@chello.nl
http://www.gifgrondopurk.nl/
mailto:info@gifgrondopurk.nl
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/waarom
mailto:p.teesink@hccnet.nl)v
http://www.sdnl.nl/kahlman-telegraaf.htm
mailto:r.kahlman@quicknet.nl
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-23.php
mailto:info@jikkejager.nl
http://www.wolmanzouten.nl/
http://www.wolmanzouten.nl/
mailto:miep@miepbos.nl
http://www.hetechtenieuws.org/2010-08-27.php
mailto:bas.heijmen@groepzuid.nl
http://www.sdnl.nl/ekc-persbericht-2.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzet-rvs-pvdhf020910hb-11-februari-2011.pdf
mailto:a.vanrooij1@chello.nl
mailto:achterhetnieuws@hotmail.com
http://www.mstsnl.net/oppositie/av.php
http://www.sdnl.nl/de-werd.htm
mailto:kareldewerd@kpnmail.nl
http://www.sint-oedenrode.nl/index.php?simaction=content&mediumid=3&pagid=99
mailto:kensdell@yahoo.co.uk
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-19-maart-2010-van-voorzorg-aan-erik-verbeek.pdf
http://www.nocancerfoundation.org/
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In geval door u vóór uiterlijk 30 maart 2011 de bij brief d.d. 17 februari 2011 verzochte informatie op 
grond van de Wet openbaarheid van bestuur niet is verstrekt en de door u onrechtmatig ingehouden 
achterstallige invaliditeitsuitkering vanaf 1 maart 2010 tot op heden, met daarbovenop de wettelijke 
rente, niet vóór uiterlijk 30 maart 2011 op zijn bankrekening is bijgeschreven dan laat Erik Verbeek 
hierover een persbericht uitgaan en strooifolders verspreiden in Hasselt, zo heeft hij besloten.  
 
In afwachtig van de heirboven verzochte besluiten, verblijven wij; 
 
Hoogachtend,       
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze, 
 
 
 
 
Ing. A.M.L van Rooij 
Europees erkend Safety Manager, 
 
 
 
 
 
Eric Verbeek. 
Oprichter No Cancer Foundation,     
 
     
 
Bijlage 
Ons Sommatieverzoek tot het nemen van een besluit d.d. 14 maart 2011 (kenmerk: C&P/140311/VZ) 
aan verantwoordelijk Nederlands minister Melanie Schultz van Haegen (VVD) van Infrastructuur en 
Milieu met bijbehorend 2-tal producties, te weten: 

- Productie 1 (95 pagina‟s) 
- Productie 2 (16 pagina‟s)  

    

http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Melanie_Schultz_van_Haegen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie_van_Infrastructuur_en_Milieu
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie_van_Infrastructuur_en_Milieu

