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Verstuurd per e-mail: r.wiggers@minvenj.nl   
 
 

Betreft:   
Vragen naar aanleiding van de benoeming van J.P.H Donner tot vice-
president van de Raad van State op 1 februari 2012 op voordracht d.d. 
16 december 2011 van minister I. W. Opstelten.   
  
Aan:  
I. W. Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie  
t.a.v. R. Wiggers (r.wiggers@minvenj.nl)      
 
Kopie aan:  

- Hare Majesteit Koningin Beatrix als sataatshoofd en als 
voorzitter van de Raad van State (voorlichting@raadvanstate.nl)  

- De Groenen Nederland (otto@degroenen.nl)   
- De Groenen afd. Sint-Oedenrode (a.vanrooij1@chello.nl)   
- De Groenen afd. Heusden (bianca.van.dijk.fitters@gmail.com)   
- Groenlinks Nederland (z.roeling@tweedekamer.nl)   
- De Grünen Duitsland (info@gruene.de) 
- Groen België (johan.malcorps@groen.be) 
- De Groenen/Europese Vrije Alliantie (EVA)( 

bart.staes@europarl.europa.eu) 
- Philips Persvoorlichting (nanda.huizing@philips.com)  
- No Cancer Foundation België (nocancerfoundation@gmail.com)         

 
Van: A,M,L Van Rooij ekc.avanrooij@gmail.com    
Datum: 2 februari 2012 12:25 
Onderwerp: De Groenen: Vragen aan minister I.W. Opstelten van veiligheid en justitie over 
benoeming J.P.H. Donner. 
Aan: r.wiggers@minvenj.nl  
Cc: voorlichting@raadvanstate.nl,  Otto ter Haar: otto@degroenen.nl , EKC: a.vanrooij1@chello.nl,  
Bianca: bianca.van.dijk.fitters@gmail.com, z.roeling@tweedekamer.nl, info@gruene.de,  
johan.malcorps@groen.be,  STAES Bart: bart.staes@europarl.europa.eu,  
nanda.huizing@philips.com,  No cancer Foundation: nocancerfoundation@gmail.com  
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Geachte Minister Opstelten,  
 
De volgende rechtspersonen:   

- Politieke Partij De Groenen (Nederland en België)(BEWIJS) 
- Safety Manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V. (BEWIJS)  
- Directeur bij het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (BEWIJS) 
- Bestuurder Van Rooij Holding B.V. (BEWIJS) 
- Vennoot Camping en Pensionstal Dommeldal te Sint-Oedenrode (BEWIJS)(BEWIJS)  
- A.M.L. van Rooij (en zijn gezin) als natuurlijk persoon (BEWIJS)(BEWIJS) 

hebben al maar liefst 25 jaar lang heel veel moeten meemaken met het vergiftigingsbeleid dat mijn 
buurman Gebr. van Aarle B.V. (thans: Van Aarle Houtbedrijf BV), Ollandseweg 159, 5491 XD, Sint-
Oedenrode met de hulp van de kabinetten Lubbers I, II en III, Kok I en II, Balkenende I, II, III en IV en 
Rutte heeft gevoerd.  
 
Om daaraan een einde te krijgen heb ik gesolliciteerd naar de functie van vice-president bij de Raad 
van State. Voor mijn sollicitatiebrief, lees de hieronder ingelaste links met deeplinks aan feitelijke 
onderbouwing, ontvangstbevestiging, afwijzing en aanvullingen    
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-november-2011-ontvangstbevestiging-sollicitatie-vice-
president-raad-van-state.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-november-2011-ontvangstbevestiging-sollicitatie-vice-
president-rvs.pdf  
 
De door minister van Veiligheid en Justitie I.W. Opstelten verzonden brief d.d. 15 december 2011 
van afwijzing.  
 
http://www.sdnl.nl/pdf/20-januari-2012-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf  
 
http://www.sdnl.nl/pdf/28-januari-2012-aanvulling-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf  
 
http://www.sdnl.nl/pdf/28-januari-2012-aanvulling-sommatie-koningin-beatrix.pdf  
 
http://www.sdnl.nl/pdf/29-juni-2011-beklag-gerechtshof-den-bosch.pdf  
 
http://www.sdnl.nl/pdf/24-januari-2012-sommatie-aan-gerechtshof-den-bosch.pdf  
 
http://www.sdnl.nl/pdf/26-januari-2012-wraking-cbb-rechter-mr-cj-waterbolk.pdf  
 
Voor toelichtende video bekijk: http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-
9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay  
 
Voor toelichtende artikelen in Het Echte Nieuws en op Argusoog, lees:  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php  
 
http://www.argusoog.org/klokkenluider-van-rooij-solliciteert-naar-de-vacature-vice-president-
raad-van-state/  
 
Op bovengenoemde sollicitatie van A.M.L. van Rooij om vice-president van de Raad van State heeft 
minister I.W. Opstelten van veiligheid en justitie bij brief d.d. 15 december 2011 letterlijk de volgende 
beslissing genomen: 
 

Geachte heer Van Rooij, 
 

Naar aanleiding van uw sollicitatie naar de functie van vice-president bij Raad van 
State, deel ik u het volgende mede: 

 
Op basis van de door u verstrekte gegevens is na zorgvuldige afweging van uw 
loopbaangegevens en het profiel van de functie besloten de procedure niet met u voort 
te zetten  
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Onder dankzegging voor de door u getoonde belangstelling retourneer ik hierbij uw 
bescheiden. 

 
Hoogachtend 

 
I.W. Opstelten 
Minister van Veiligheid en Justitie 

 
Naar aanleiding van de benoeming van J.P.H. Donner tot vice-president van de Raad van State op 1 
februari 2012 op voordracht d.d. 16 december 2011 van minister I. W. Opstelten heb ik aan minister 
I.W. Opstelten de volgende twee vragen. 
 

Vraag 1. 
Was ten tijde van de voordracht op 16 december 2011 en de benoeming op 1 februari 
2012 bij minister I.W. Opstelten bekend dat op aangifte van een Belgische overheid al 
vanaf 5 mei 2011 een strafrechtelijk onderzoek loopt bij het Parket in Tongeren (België) 
tegen de Staat der Nederlanden, waaronder J.P.H. Donner en I.W. Opstelten?    

 
  

Vraag 2. 
Was bij minister I.W. Opstelten van veiligheid en justitie op 16 december 2011 en 1 
februari 2012 bekend geweest dat er op aangifte van een Belgische overheid al vanaf 5 
mei 2011 een strafrechtelijk onderzoek loopt bij het Parket in Tongeren (België) tegen 
de Staat der Nederlanden, waaronder J.P.H. Donner en I.W. Opstelten, zou I.W. 
Opstelten dan toch tot de voordracht en benoeming van J.P.H. Donner hebben 
overgegaan?    

 
Omdat mr. J.P.H. Donner vanaf 1 februari 2012 als vice-president bij de Raad van State in functie is 
verzoek ik u vandaag (2 februari 2012) bovengenoemde vragen te beantwoorden  
 
In afwachting van uw antwoord, verblijf ik;   
 
Hoogachtend 
 

 
 
Ing. A.M.L. van Rooij 
Namens bovengenoemde zes rechtspersonen.    
tel: +32 484749360    
 
 

 
 

http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=138
tel:%2B32%20484749360

