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Aan:  
De Belgische Staat, namens deze gelijktijdig 
gericht aan:  

- Annemie Turtelboom, als 
verantwoordelijk Minister van Justitie 
min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, 
annemie.turtelboom@stad.antwerpen.be 

- Karel DE GUCHT, Europees 
Commissaris van Handel en Minister 
van Staat; Karel.DE-GUCHT@ec.europa.eu 

 

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

 
A.M.L. van Rooij heeft op 21 april 2010 als 
politiek vluchteling Nederland moeten verlaten 
om door toedoen van burgemeester P.M. Maas 
van Sint-Oedenrode in Nederland niet te worden 
vermoord in navolging van Pim Fortuyn. De 
daadwerkelijke veroorzaker is Cees van 
Rossum.   
 
A.M.L. van Rooij heeft om die reden mede 
namens J.E.M. van Rooij van Nunen bij 
aangetekende brief d.d. 6 mei 2010, aangevuld 
bij brief d.d. 26 mei 2010, politiek asiel 
aangevraagd bij Joëlle Milquet, Belgisch Vice-
Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke 
Kansen, belast met het Migratie - en asielbeleid 
om in Sint-Oedenrode niet te worden vermoord. 

 

 

 
 

         
Zonhoven 10 juni 2013 

 
Geachte 

- Annemie Turtelboom, als verantwoordelijk Minister van Justitie;  
- Karel De Gucht, als Europees Commissaris van Handel en Minister van Staat;  

 
Allereerst willen wij u beiden bedanken voor het feit dat geen enkel bestuurslid van het partijbestuur 
van de Open-VLD, waaronder u beiden, heeft gereageerd op ons bij e-mail van 5 juni 2013 verzonden 
sommatieverzoek om daarop vóór uiterlijk 7 juni 2013 te reageren. Betreffend sommatieverzoek (met 
deeplinks aan feitelijke onderbouw) vindt u om die reden dan nogmaals bijgevoegd in de volgende 
link:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juni-2013-aanvullend-verzoekschrift-aan-landelijk-
partijbestuur-open-vld-in-belgie.pdf  

 
Dit betekent dat het partijbestuur van de Open-VLD u beiden niet uit de partij heeft gezet omdat u 
beiden als Minister van Justitie en Minister van Staat overeenkomstig de formule die werd vastgelegd 
op 19 juli 1831 tegenover Koning Albert II de volgende ambtseed heeft afgelegd: 
 

Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de 
wetten van het Belgische volk.  

 
wat betekent dat het gehele partijbestuur van de Open-VLD daarmee impliciet heeft besloten om te 
handelen overeenkomstig deze door Annemie Turtelboom en Karel De Gucht, afgelegde ambtseed.         
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Dit betekent dat: 
- Annemie Turtelboom vanuit haar functie als minister van Justitie en  
- Karel De Gucht, vanuit zijn functie als Europees Commissaris van Handel.  

zich hebben gebonden aan de Belgische Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk.  
Daarmee is het afgelopen met de grensoverschrijdende misdaad vanuit Nederland naar België en 
andere landen van de Europese Unie en vanuit Europa naar de overige landen in de wereld. 
 
Wij zijn dan ook blij dat het partijbestuur van de “Open-VLD” als eerste partij in Europa deze beslissing 
heeft genomen, waarmee direct een einde komt aan de vanuit de Nederlandse VVD en D66 ( Ed 
Nijpels, Winnie Sorgdrager, Pieter Winsemius, Dick Tommel, Annemarie Jorritsma, Benk Korthals, 
Frits Bolkestein, Neelie Kroes, Ivo Opstelten, Mark Rutte) al meer dan 27 jaar lange 
vergiftigingspolitiek van 6.500.000.000 wereldbewoners vanuit hun dekmantelbedrijven, waaronder:  

- Hickson Ganrantor Nederland B.V. (thans: Arch Timber Protection BV) te Nijmegen; 
- Gebr. van Aarle B.V. (thans: Van Aarle Houtbedrijf B.V.) te Sint-Oedenrode.  

 
Deze mensheid vernietigde misdaad kent de volgende geschiedenis: 

In 1953 heeft in Nederland het Kabinet-Drees II ((KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en PvdA)) de 
herziening van de Nederlandse Grondwet goedgekeurd. Met deze herziening van de Grondwet heeft 
artikel 60 van de Grondwet de volgende uitbreiding gekregen (zie productie 1) 

“De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten.”  
 
Hiermee zit vanaf 1953 in Nederlandse Grondwet verankerd dat de grondwettigheid van 
overeenkomsten, verdragen e.d. met vreemde mogendheden niet meer gerechtelijk mogen worden 
getoetst.  

Van 29 tot 31 mei 1954 was de eerste Bilderbergconferentie in Hotel De Bilderberg in Oosterbeek. 
Initiatiefnemers waren o.a. de Pool Józef Retinger (vrij metselaar), Unilever-topman Paul Rijkens, de 
Belgische ex-premier Paul van Zeeland (Katholieke Partij) en prins Bernhard. In deze eerste geheime  
Bilderbergconferentie kon voorzitter Prins Bernhard aan alle aanwezigen de mededeling doen dat 
deze aanpassing van artikel 60 in de Grondwet op advies van André Donner (vader van Piet Hein 
Donner), is goedgekeurd door toenmalig vice-president Frans Beelaerts van Blokland (CHU, thans: 
CDA) van de Raad van State, waarin meer dan tweede derde van de Tweede Kamer der Staten 
Generaal ((KVP, ARP, CHU (thans: CDA), PvdA, VVD, SGP, SDP,CPH, CPN, KPN, Lijst Welter)) 
hebben ingestemd en door koningin Juliana als staatshoofd en als voorzitter van de Nederlandse 
Raad van State is ondertekend. Piet Hein Donner (CDA) is thans Vice-President bij de Nederlandse 
Raad van State.  

1955: Dezelfde partijen in kabinet Drees II ((KVP, ARP, CHU (thans: CDA), PvdA, VVD, SGP, 
SDP,CPH, CPN, KPN, Lijst Welter)), die in 1953 bovengenoemde wijziging in artikel 60 van de 
Grondwet hebben goedgekeurd, hebben in het jaar 1955 een ‘overeenkomst’ met Philips Duphar en 
de overheid van de Verenigde Staten onder aansturing van president Dwight D. Eisenhower gesloten 
voor de productie en levering van het door Monsanto ontwikkelde bestrijdingsmiddel ‘Agent Orange’ 
aan het V.S. leger, wat door koningin Juliana is bekrachtigd zonder tussenkomst van een rechter.  
 
Enkel in de beginjaren 60 is door Philips Duphar ten behoeve van de Vietnamoorlog maar liefst 2250 
ton ‘Agent Orange’ geproduceerd en geleverd aan het VS leger (zie: http://www.dioxinnz.com/about-
exposure-1963.html). Op grond van deze afgesloten overeenkomst kunnen ook alle andere in 
Nederland gevestigde chemische bedrijven zoals Dow Chemical in Terneuzen binnen al hun bedrijven 
elders in de wereld ‘Agent Orange’, ‘Agent Purple’, ‘Agent Blue’, ‘Agent White’ produceren en 
verkopen aan het VS leger om het op mensen te laten uittesten en te gebruiken in oorlogen.  
 
Philips Duphar heeft op de locatie Ankerweg 16 in Amsterdam vanaf 1955 tot 1963 enorme grote 
hoeveelheden van dit ‘Agent Orange’, maar ook ‘Agent Purple’ en het arsenicum bevattende ‘Agent 
Blue’ (wat vele malen giftiger is) onder verantwoordelijkheid van de PvdA-burgemeesters mr. A.J. d’ 
Ailly (1946-1956) en mr. G van Hall (1956 -1977) mogen produceren voor het V.S. leger en haar 
levensgevaarlijke afvalstoffen mogen dumpen in de Volgermeerpolder onder beheer en toezicht van 
de gemeente Amsterdam in strijd met de door dezelfde gemeente aan Philips Duphar opgelegde 
Hinderwetvoorschriften. Alle opvolgende burgemeesters van Amsterdam tot op heden zijn allemaal 
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PvdA burgemeesters te weten: Ivo Samkalden, Willem Polak, Ed van Thijn, Schelto Patijn, Job Cohen, 
Lodewijk Asscher, Eberhard van der Laan.  
 
Het zijn dan ook, de Staat der Nederlanden, de gemeente Amsterdam, de huidige Nederlandse 
partijen CDA, PvdA, VVD, SGP en de bedrijven Monsanto (als ontwikkelaar van agent orange) en 
Philips (als producent van agent orange) die de chemische genocide van miljoenen Vietnamezen op 
hun geweten hebben en niet het Amerikaanse leger zoals tot op heden steeds is aangenomen.   
Dit mag nooit aan het licht komen en moet voor de navolgende generaties in de doofpot blijven.  
Juist als gevolg daarvan hebben Monsanto en bedrijf Philips Duphar (thans: het Belgische bedrijf 
Solvay die ons krantjeswater vergiftigd) een dictatoriale macht over de Amerikaanse, Europese en 
Wereld politiek verkregen. 
 
Voor de feitelijke en wettelijke onderbouw verwijzen wij u naar onze aanvullende memorie met 
verantwoording d.d. 3 oktober 2012 aan het Belgische Grondwettelijke Hof in de volgende hieronder 
ingelaste link:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-oktober-2012-memorie-met-verantwoording-
grondwettelijk-hof-belgie.pdf    

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan u als verantwoordelijk minister van justitie gericht. 

Op 25 maart 1957 werd met bovengenoemde voorkennis het “Verdrag tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap” gesloten en ondertekend door: 

 Paul-Henri Spaak en Jean-Charles Snoy et d'Oppuers namens België. 

 Konrad Adenauer en Walter Hallstein namens West-Duitsland. 

 Christian Pineau en Maurice Faure namens Frankrijk. 

 Antonio Segni en Gaetano Martino namens Italië. 

 Joseph Bech en Lambert Schaus namens Luxemburg. 

 Joseph Luns en Hans Linthorst Homan namens Nederland. 

zonder dat verdrag te hebben laten beoordelen naar de grondwettigheid door het Belgisch 
Grondwettelijk Hof.   

Op 3 januari 1958 werd met bovengenoemde voorkennis het “Benelux-verdrag” van kracht dat werd 
ondertekend door:   

 Paul-Henri Spaak, minister van Buitenlandse Zaken namens België. 

 Eelco Nicolaas van Kleffens, minister van Buitenlandse Zaken namens Nederland. 

 Joseph Bech, minister van Buitenlandse Zaken en wijnbouw namens Luxemburg.  

zonder dat verdrag te hebben laten beoordelen naar de grondwettigheid door het Belgisch 
Grondwettelijk Hof. Daarmee is ook België door toedoen van voormalig minister Paul-Henri Spaak van 
Buitenlandse Zaken haar door voormalig koning Leopold III (vader van huidig Koning Albert II) in 
gevangenschap verdedigde onafhankelijkheid kwijt geraakt en slaaf geworden van de vanuit 
Nederland voortgezette vergiftigingspolitiek aangestuurd vanuit de geheime Bilderberg conferenties.  
 
Op 21 april 1962: heeft in Nederland het kabinet De Quay ((KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en VVD)) 
in strijd met de artikelen 1, 21 en 22 van de Nederlandse Grondwet de Bestrijdingsmiddelenwet van 
kracht verklaard, wat niet door een rechter mag worden getoetst, die geen rekening houdt met:  

- de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de 
afvalfase;  

- en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, 
bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld: 

Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u de volgende stukken bijgevoegd (zie productie 2):  
- de brief d.d. 10 april 1996 (nummer: 96/1807HPK/HPK) van prof. dr. J.S.M. Boleij, secretaris 

van het college voor de toelating van bestrijdingsmiddelen aan A.M.L. van Rooij; 
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- de brief d.d. 2 september 1996 (kenmerk: GZB/C&O/963400) van Staatssecretaris Erica 
Terpstra (VVD) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan A.M.L. van Rooij; 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan u als verantwoordelijk minister van justitie gericht. 
 
In 1976 heeft de Open-VLD zich verenigd in één Europese politieke familie zonder de statuten van die 
vereniging door het Belgisch Grondwettelijk Hof te hebben laten toetsen aan de Belgische Grondwet. 
In 1993 volgde de oprichting van de ELDR als transnationale partij. Vandaag omvat de Europese 
Liberale Partij (ELDR) 56 Europese liberaal-democratische partijen die vertegenwoordigd zijn in 20 
Europese regeringen.  De ELDR telt vier premiers in haar rangen (Estland, Ierland, Denemarken en 
Finland) en 9 Europees commissarissen zijn ELDR-lid. In het Europees parlement telt de ELDR 75 
parlementsleden die zich samen met de Europese Democratische Partij verenigen in de ALDE-fractie, 
de derde grootste politieke kracht in het Europees Parlement. Guy Verhofstadt is hun fractieleider. 
Vanaf dat moment zit de Belgische Open-VLD onlosmakelijk verbonden aan de Nederlandse VVD. 
Vanwege het op 3 februari 1958 gesloten Benelux-Verdrag zijn er tussen Nederland en België open 
grenzen en kunnen door toedoen van de Open-VLD zonder problemen bestrijdingsmiddelen, als ook 
chemische afvalproducten die restanten aan bestrijdingsmiddelen bevatten, vanuit Nederland worden 
overgebracht naar Belgie in strijd met de Belgische Grondwet.  

 
In 1983 heeft het Nederlandse Kabinet Lubbers I (CDA, VVD) de algehele herziening van de 
Nederlandse Grondwet goedgekeurd met daarin opgenomen het zelfstandige artikel 120, dat luidt (zie 
productie 3):  
 

"De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en 
verdragen.” 

 
Deze algehele herziening van de Nederlandse Grondwet is niet getoetst aan de Belgische Grondwet, 
wat vanwege het op 3 februari 1958 gesloten Benelux-Verdrag en de onlosmakelijke politieke 
samenwerking tussen de VVD en Open-VLD wettelijk verplicht was en nog steeds is.         
 
Op 13 juni 1984 heeft Nederlands minister Pieter Winsemius (VVD) van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieu, met bovengenoemde voorkennis, met het ondertekenen van een 
intentieverklaring, met grote bedragen aan overheidssubsidie onder voorzitterschap van de “Staat der 
Nederlanden” de commanditaire Vennootschap A.V.R.-Chemie CV opgericht met als participanten: 

- De Staat der Nederlanden (met 10 % van de aandelen); 
- De gemeente Rotterdam (met 45 % van de aandelen); 
- Shell Nederland B.V. (met 5,6 % van de aandelen);  
- AKZO N.V. (met 5,6 % van de aandelen);  
- Dow Chemical (Nederland B.V. (met 5,6 % van de aandelen);  
- Du Pont de Nemours (Nederland) B.V. (met 5,6 % van de aandelen);  
- Hoechst Holland N.V. (met 5,6 % van de aandelen);  
- Hoogovens Groep B.V. (met 5,6 % van de aandelen);  
- Naamloze Vennootschap DSM (met 5,6 % van de aandelen);  
- Nederlandse Unilever Bedrijven B.V. (met 5,6 % van de aandelen);  

Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd betreffende intentieverklaring met voorbrief d.d. 13 juni 
1984 van milieuminister Pieter Winsemius (VVD) aan de Voorzitter van de Nederlandse Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, Vergaderjaar 1983-1984, 18418, nr. 1 (zie productie 4):  
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan u als verantwoordelijk minister van justitie gericht. 
 
Vanaf dat moment vormt de Staat der Nederlanden onder politieke aansturing van Kabinet Lubbers I 
(CDA, VVD) een grote criminele organisatie in onderlinge samenspanning met de gemeente 
Rotterdam en bovengenoemde acht multinationale bedrijven. In dit kabinet Lubbers zaten benevens 
milieuminister Pieter Winsemius Winsemius (VVD) onder meer ook:  

- Neelie Smit-Kroes (VVD) als minister van Verkeer en Waterstaat; 
- Frits Bolkestein (VVD) als staatssecretaris buitenlandse Handel;  

 
De loopbaan van Frits Bolkestein (VVD) tot 13 juni 1984 zag er als volgt uit: 

- 1960 tot 1964, medewerker Shell Groep van Maatschappijen in Oost-Afrika; 
- 1965 tot 1968, medewerker Shell Groep van Maatschappijen in Honduras en El Salvador;  
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https://4b6f4004-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/archiefdegroenen/Procect%20chemisch%20afvalbedrijf%201984.pdf?attachauth=ANoY7cq45aTHqnrdSmFRSZDnmpKMxj6sY1YAbldbr2MU1seU5ACCwvogZAVU0pQUuj_y6l8SgElKxuMn0S7sXBiPSpVqQXrt-rxHX-flsGoLtmq63KQDx3IRSlvhv71DkAy_ILWO_3xPk_ZIhy0p0j_xN9hTYcTp9IL2Z1wiZpFhc7JcVCmWyvHHVciiDLNSvnAPKKdEzlSa1rLSO38wV2Itz00BjTgx6cXwXFOA93PeeDIJ6Vw10-iPC5MTKicnEf0Rtrc46ixK&attredirects=0
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Lubbers_I
http://libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Neelie_Kroes
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http://www.parlement.com/id/vg09llm8ceyc/f_frits_bolkestein
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- 1968 tot 1970, medewerker Shell Groep van Maatschappijen te Londen; 
- 1970 tot 1972, medewerker Shell Groep van Maatschappijen in Indonesië;  
- 1972 tot 1973, coördinator voor Midden-Oosten, Azië en Australië Shell Chemie;  
- 1973 tot 1976, lid directie Shell Chemie te Parijs;  
- 16 januari 1978 tot 5 november 1982, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal; 
- 5 november 1982 tot 14 juli 1986, staatssecretaris van Economische Zaken (belast met 

buitenlandse handel; mocht in het buitenland de titel 'minister voor Buitenlandse Handel' 
voeren);  

 
De loopbaan van Neelie Smit-Kroes (VVD) tot 13 juni 1984 zag er als volgt uit: 

- vanaf 1965, lid Raad van Bestuur zwaartransportbedrijf "ZwaTra";  
- tot 1971, wetenschappelijk medewerker economie, Nederlandse Economische Hogeschool te 

Rotterdam; 
- 1 september 1970 tot 28 april 1972, lid gemeenteraad van Rotterdam; 
- 3 augustus 1971 tot 28 december 1977, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal; 
- 8 november 1973 tot 2 september 1974, lid gemeenteraad van Rotterdam; 
- 15 september 1977 tot 28 december 1977, lid gemeenteraad van Rotterdam; 
- 28 december 1977 tot 11 september 1981, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat; 
- 25 augustus 1981 tot 4 november 1982, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal; 
- 4 november 1982 tot 7 november 1989, minister van Verkeer en Waterstaat; 

 
De gemeente Rotterdam had met 45 % van de aandelen samen met de Staat der Nederlanden met 
haar 10% het meerderheidsbelang in deze onderneming A.V.R.-Chemie CV en daarmee de volledige 
zeggenschap over bovengenoemde acht multinationale bedrijven. De burgemeester van Rotterdam 
was toen:  

- van 1982 tot 1999 Bram Peper (PvdA); 
 
Op deze wijze hebben Pieter Winsemius (VVD), Frits Bolkestein (VVD) en Neelie Smit-Kroes (VVD) 
burgemeester Bram Peper (en daarmee de PvdA) in deze wereld vernietigende criminele organisatie 
getrokken. Het is dan ook niet voor niets dat Bram Peper (PvdA) het persoonlijk met Neelie Smit-
Kroes (VVD) erg goed samen konden vinden, zo goed zelfs, dat: 

- in 1991 Bram Peper is gehuwd met Neelie Smit Kroes, wat tot 2003 heeft geduurd.   
 
Voor feitelijk onderbouw lees ook het volgende artikel van Pamela Hemelrijk in de volgende link: 
 

http://libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-
kan-het-niet-gelegen-hebben/  

 
Heeft zij dit met de (vergiftigings)dood moeten bekopen? Zie de volgende links:  
 

http://www.sdnl.nl/pamela-fotoreportage.htm  
 
Vanaf 1999 – 2008 was Ivo Opstelten (VVD) burgemeester van Rotterdam en heeft daarmee Bram 
Peper opgevolgd. De gemeente Rotterdam had 45 % aandelen in A.V.R.-Chemie CV en heeft met het 
vergiftigen van 6.500.000.000 wereldbewoners honderden miljarden onrechtmatige inkomsten 
ontvangen.        
 
Vanaf 2008 – 2010 was Ivo Opstelten (VVD) voorzitter van het partijbestuur van de VVD. Het behoeft  
geen uitleg dat op grond van bovengenoemde feiten de politieke groepering VVD veel sponsor geld 
heeft ontvangen van bedrijven die door de VVD worden gebruikt als dekmantel om vanuit de in 1947 
opgerichte “Liberal International Constitution” onder voorzitterschap van Hans van Baalen (VVD) zo’n  
6.500.000.000 wereldbewoners te vergiftigen om daaruit een New World Order te verkrijgen.  
 
Bij Liberal International Constitution” zijn meerdere partijen in de volgende landen aangesloten: 
Andorra, Angola, Oostenrijk, België, Bulgarije, Burnina Faso, Cambodja, Canada, Congo, Costa Rica, 
Ivoorkust, Kroatië, Cuba, Denemarken, Egypte, Equatoriaal Guinea, Estland, Finland, Duitsland, 
Gibraltar, Honduras, Hongarije, IJsland, Israël, Italië, Kosovo, Letland, Litouwen, Luxemburg, 
Macedonië, Madagaskar, Mexico, Montenegro, Mongolië, Marokko, Nederland, Noorwegen, Peru, De 
Filipijnen, Roemenië, Rusland, Senegal, Slovenië, Zuid Afrika, Spanje, Sri Lanka, Zweden, 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_International


 
© 6 

Zwitserland, Taiwan, Tanzania, Thailand, Tunesië, Verenigd Koninkrijk. Al deze landen worden 
aangestuurd onder voorzitterschap Hans van Baalen (VVD).  
 
Op deze wijze hebben Pieter Winsemius (VVD), Frits Bolkestein (VVD), Ed Nijpels (VVD), Winnie 
Sorgdrager (D66), Maarten Groothuizen (D66 raadslid gemeente Nijmegen en stelende officier van 
justitie bij het parket ’s-Hertogenbosch), René Dekkers (VVD wethouder Sint-Oedenrode), Harry 
Bekkers (bestuursvoorzitter VVD Sint-Oedenrode), Dick Tommel (D66), Joris Demmink (VVD), Benk 
Korthals (VVD), Neelie Smit-Kroes (VVD) en Hans van Baalen (VVD) weten te bewerkstelligen dat 
vanaf dat moment via onder meer hun dekmantelbedrijven Hickson Ganrantor Nederland B.V. uit 
Nijmegen en Gebr. van Aarle B.V. uit Sint-Oedenrode onder de dekmantel van “Agenda 21” met 
grote bedragen aan overheidssubsidie Billiton/Shell honderden miljoenen kilogrammen valselijk 
geëtiketteerde zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), 
zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell in al die landen heeft kunnen 
dumpen. De aandelen van Billiton waren voor 100% in handen van de Nederlandse Staat en het  
Nederlands Koninklijk Huis, wat later is overgegaan naar Shell, waarin het Koninklijk Huis, de adel 
rondom het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat nog steeds veel aandelen hebben. Dit betekent 
dat de Staat der Nederlanden en het Nederlands Koninklijk Huis over al die jaren vele honderden 
miljarden euro’s aan onrechtmatige inkomsten hebben ontvangen aan de vergiftiging van 
6.500.000.000 wereldbewoners om dat gestolen geld te gebruiken om daaruit een New World Order 
gerealiseerd te verkrijgen. 
 
Het is hierbij goed te weten:  

- dat Prins Constantijn de kabinetschef is onder Europees Commissaris Neelie Smit-Kroes 
(Digitale Agenda)(VVD); 

- dat Nederlands Minister-President Mark Rutte (VVD) als nevenfunctie vanaf 2006 tot op 
heden leider is van de Partij van Europese Liberalen en Democraten en daarmee sturing geeft 
aan de Europese Commissarissen Neelie Smit Kroes en Karel De Gucht; 

- dat Jozias van Aartsen (VVD) voor Mark Rutte tot 2006 de leider was van de Partij van 
Europese Liberalen en Democraten en dat die thans als secretaris werkzaam is voor The 
Board “ The Hague Process on Refugees and Migrations” onder voorzitterschap van Prins 
Constantijn, waarin ook Walter Schnid (CH), Jan-Hendrik Schretlen (NL), David Arkless (UK), 
Ian Goldin (SA), Morten Kjaerum (DK), Doris Magsayay-Ho (Philippine) en Kathleen Newland 
(USA) zitting hebben.  

- dat Prins Constantijn als nevenfunctie “Programme Associate van de Bilderberg Conferentie” 
heeft en bepaalt wat er bij de jaarlijkse Bilderberg Conferenties op de geheime agenda komt.  

- dat Mark Rutte (VVD) Minister President van Nederland en leider van de Partij van Europese 
Liberalen en Democraten aanwezig is op de Bilderberg conferentie van 6 tot 9 juni 2013 in 
The Grove Hotel in Watford (Engeland) waar de door Prins Constantijn voorbereide geheime 
agenda wordt besproken. 

- dat Barroso, José M. Durão, Voorzitter van de Europese Commissie, aanwezig is op de 
Bilderberg conferentie van 6 tot 9 juni 2013 in The Grove Hotel in Watford (Engeland) waar de 
door Prins Constantijn voorbereide geheime agenda wordt besproken. 

- dat Klaas Knot, President van de Nederlandse Bank, aanwezig is op de Bilderberg conferentie 
van 6 tot 9 juni 2013 in The Grove Hotel in Watford (Engeland) waar de door Prins Constantijn 
voorbereide geheime agenda wordt besproken. 

- dat Simon Henry, Financieel directeur bij Koninklijke Nederlandse Shell, aanwezig is op de 
Bilderberg conferentie van 6 tot 9 juni 2013 in The Grove Hotel in Watford (Engeland) waar de 
door Prins Constantijn voorbereide geheime agenda wordt besproken. 

- dat Jorma Ollila, Chairman, Royal Dutch Shell, plc. aanwezig is op de Bilderberg conferentie 
van 6 tot 9 juni 2013 in The Grove Hotel in Watford (Engeland) waar de door Prins Constantijn 
voorbereide geheime agenda wordt besproken.  

- dat Peter Vosser, CEO Royal Dutch Shell, aanwezig is op de Bilderberg conferentie van 6 tot 
9 juni 2013 in The Grove Hotel in Watford (Engeland) waar de door Prins Constantijn 
voorbereide geheime agenda wordt besproken.  

- dat Prinses Beatrix, voormalig Nederlands Staatshoofd, aanwezig is op de Bilderberg 
conferentie van 6 tot 9 juni 2013 in The Grove Hotel in Watford (Engeland) waar de door Prins 
Constantijn voorbereide geheime agenda wordt besproken. 

- dat Europees Parlementslid Hans van Baalen (VVD) als nevenfunctie vanaf 2009 tot op heden 
President is bij “Liberal International”.  
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- dat Guy Verhofstadt (Open VLD) leider is van de Partij van Europese Liberalen en 
Democraten en in die positie wordt gegijzeld door de VVD, het Nederlandse Koninklijke Huis, 
de Nederlandse Staat, de Nederlandse bank, the Royal Dutch Shell. Hij overtreedt daarbij als 
Belgisch Minister van Staat zijn aan Koning Albert II afgelegde ambtseed in ernstige mate.  

- dat Europees Commissaris Karel De Gucht (Handel)(Open-VLD) in dezelfde Partij van 
Europese Liberalen en Democraten zit als Neelie Smit-Kroes en verantwoordelijk is voor het 
overbrengen van miljarden kilogrammen levensgevaarlijk arseenzuur, chroomtrioxide (chroom 
VI) en ander zeer giftige kankerverwekkende stoffen verpakt in bestrijdingsmiddelen, hout, 
spaanplaat, energiepellets, cement, beton, stenen, asfalt, compost, grondverbeteraar, etc, etc, 
via o.a. de Belgische dekmantelbedrijven Solvay, de Group Essers, Unilin NV en de Machiels 
Group, waar de Remo-stort te Houthalen-Helchteren. Dit om daarmee het Nederlandse 
Koninklijke Huis en de Staat der Nederlanden in strijd met de Belgische Grondwet, Europese 
richtlijnen, verordeningen en arresten met honderden miljarden euro’s te verrijken ten kosten 
van het toekomstig leven van 11.000.000 Belgen en 6.500.000.00 Wereldbewoners. Hij 
overtreedt vanuit deze gegijzelde positie daarbij als Belgisch Minister van Staat zijn aan 
Koning Albert II afgelegde ambtseed in ernstige mate. 

 
Om met de vernietiging van zo’n 6.500.000.000 wereldbewoners de New World Order tot stand te 
brengen heeft voormalig minister-president Ruud Lubbers (CDA) bij brief van 29 augustus 1991 aan 
A.M.L. van Rooij laten weten niet meer te zullen reageren op zijn brieven over deze massale 
vergiftiging, als ook zijn opvolger minister-president Wim Kok (PvdA), als ook Jan Peter Balkende 
(CDA) de persoonlijke vriend van burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode, lees 
daarvoor de volgende links: 
 

http://www.hetechtenieuws.org/2008-05-20-ombudsman-1991-08-29-lubbers-gaat-niet-
meer-reageren.jpg  

 
http://www.hetechtenieuws.org/2008-05-20-ombudsman-2000-02-24-brieffax-naar-
kok.jpg  

 
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04-balkenende.jpg  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-
balkenende.pdf  

 
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php  

 
http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php  

          
Voormalig minister president Wim Kok (PvdA) is nu voorzitter van de Club van Madrid een organisatie 
die bestaat uit 70 voormalige staatshoofden en regeringsleiders van 50 landen, zijnde: Valdas 
Adamkus (Litouwen), Esko Aho (Finland),  Martti Ahtisaari (Finland), Raúl Alfonsín (Argentinië),  Sadiq 
al-Mahdi (Soedan), Álvaro Arzú (Guatemala), Patricio Aylwin (Chili), José María Aznar (Spanje), 
Belisario Betancur (Colombia), Carl Bildt (Zweden), Valdis Birkavs (Letland), Kjell Magne Bondevik 
(Noorwegen), Gro Harlem Brundtland (Noorwegen), Kim Campbell (Canada), Fernando Henrique 
Cardoso (Brazilië), Aníbal Cavaco Silva (Portugal),  Joaquim Chissano (Mozambique), Bill Clinton 
(Verenigde Staten), Jacques Delors (Europese Unie), Filip Dimitrov (Bulgarije), Abdul Karim al-Iryani 
(Jemen), Leonel Fernández (Dominicaanse Republiek), José María Figueres Olsen (Costa Rica), 
Vigdís Finnbogadóttir (IJsland), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (Chili), César Gaviria (Colombia), Felipe 
González (Spanje), Michail Gorbatsjov (Rusland en Sovjet Unie), Inder Kumar Gujral (India), António 
Guterres (Portugal),  Václav Havel (Tsjechië en Tsjecho-Slowakije), Osvaldo Hurtado (Ecuador), 
Lionel Jospin (Frankrijk), Helmut Kohl (Duitsland), Wim Kok (Nederland), Alpha Oumar Konaré (Mali), 
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Andrés Pastrana (Columbia), Javier Pérez de Cuéllar (Peru en Verenigde Naties), Romano Prodi 
(Europese Unie en Italië), Jorge Quiroga (Bolivia), Fidel Ramos (Filipijnen), Poul Nyrup Rasmussen 
(Denemarken), Mary Robinson (Ierland), Petre Roman (Roemenië),  Jorge Sampaio (Portugal), 
Gonzalo Sánchez de Lozada (Bolivia), Julio María Sanguinetti (Uruguay), Jenny Shipley (Nieuw-
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Zeeland),  Mário Soares (Portugal), Adolfo Suárez (Spanje), Hanna Suchocka (Polen), Cassam 
Uteem (Mauritius), Vaira Vīķe-Freiberga (Letland), Ernesto Zedillo (Mexico), Jerry Rawlings (Ghana) 
en Guy Verhofstadt (België). Het moge u duidelijk zijn dat gezien bovengenoemde feiten de Club van 
Madrid geen onafhankelijke organisatie is met als belangrijkste doelstelling het versterken van 
wereldwijde democratie zoals op internet staat geschreven. De doestelling van deze organisatie is het 
tot stand brengen van een New World Order. Zie ook de volgende artikelen op klokkenluideronline met 
(video 1) en (video 2).  
 

http://www.klokkenluideronline.is/artikel/23861/bernhard-door-de-stront-op-bbc  
 
http://www.klokkenluideronline.is/artikel/23864/bilderberg-breaking-news-breaking  
 
http://www.klokkenluideronline.is/artikel/23868/peter-r-werkt-voor-openbaar-ministerie  
     

Op deze wijze heeft  burgemeester Peter Maas (CDA) met zijn dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V. 
in Sint-Oedenrode een dictatoriale macht op wereldniveau verkregen. Hoever deze dictatoriale macht 
van Peter Maas (CDA) en zijn vriend Jan Peter Balkenende (CDA) gaat kunt u lezen in mijn bericht 
van 8 juni 2013 aan de wereldbekende journalist Micha Kat van Klokkenluideronline in de volgende 
link: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-juni-2013-new-world-order-met-als-leiders-jan-peter-
balkenende-en-peter-maas-feitelijk-bewezen.pdf  

 
 
Via de Europese Unie, met Herman Van Rompuy (CD&V) als president, hebben de Nederlandse CDA 
en VVD geheel België in hun macht verkregen en via de Europese Commissie de Belgische Grondwet 
uitgeschakeld. Daarmee hebben de Nederlandse Staat, het Nederlands Koninklijk Huis, de 
Nederlandse bank, Shell en ook burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode via de door 
hen gegijzelde Herman Van Rompuy geheel Europa en geheel België in hun dictatoriale macht weten 
te verkrijgen met als doel om vanuit Europa de wereld te vernietigen met miljarden killogrammen zeer 
giftig kankerverwekkend gif onder de dekmantel van “Agenda 21” vanuit het sinds 13 mei 1940 niet 
meer bestaande land Nederland (video).   Herman van Rompuy, als Belgisch Minister van Staat, 
overtreedt als president van de Europese Unie daarmee in zeer ernstige mate zijn aan koning Albert II 
afgelegde eed: 
 

Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de 
wetten van het Belgische volk.  

 
waarmee de Europese Unie heeft kunnen uitgroeien tot een grote door Nederland gegijzelde criminele 
organisatie die enkel nog maar kan doorgaan met de vernietiging van al het leven op onze aarde.    
 
Wij zijn dan ook blij dat het partijbestuur van de Open-VLD op 7 juni 2013 impliciet heeft besloten om 
zich niet meer langer te laten gijzelen door Nederland en vanaf die dag uitvoering gaat geven aan het 

"Politiek testament" van Koning Leopold III, waarom wij de Belgische Federale Overheid bij brief d.d. 

31 januari 2013, aangevuld bij brief d.d. 19 april 2013, hebben verzocht. Lees daarvoor de volgende 
links:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-januari-2013-verzoekschrift-aan-belgische-federale-
overheid-over-groot-%20belgie.pdf  

 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-februari-2013-ontvangstbevestiging-verzoekschrift-
federale-overheid.pdf  

 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-april-2013-koning-albert-aanvulling-op-31-januari-
2013.pdf  

 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2Zh
Y3R1ZWVsfGd4OjU2N2EwYTZhMThjNmE4OGI  
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Voor wettelijke onderbouw lees de volgende artikelen op het Echte Nieuws: 
 
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php  
 
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php  
 
Voor meer onderbouw bekijk de volgende TV uitzendingen: 
 
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm       
 
Een goed voorbeeld doet volgen.  
 
Wij zijn ervan overtuigd dat nu het voltallige partijbestuur van de “Open-VLD” op 7 juni 2013 impliciet 
heeft besloten om hun aan Koning Albert II afgelegde ambtseed na te leven en op grond daarvan 

uitvoering zal geven aan het "Politiek testament" van Koning Leopold III, dit goede voorbeeld snel zal 

worden opgevolgd door het partijbestuur van de CD&V (met Wouter Beke als Voorzitter), waarmee 
Herman van Rompuy uit zijn door Nederland gegijzelde positie als President van de Europese Unie 
wordt bevrijd.  
 
Daarmee zal direct een einde komen aan het onder de dekmantel van “Agenda 21” onbeperkt 
vergiftigen en beproeven van mensen, dieren en planten waarmee de (vanaf 1992) in gang gezette 
depopulatie van zo’n 90 % wereldbewoners kan worden voorkomen. 
 
Daarmee komt tevens een einde aan de maar liefst vanaf 28 mei 1940 (73 jaar lang) voortdurende 
gijzeling van de opvolgende Belgische koningen Leopold III, Boudewijn en Albert II.  
 
Daarmee ontstaat een nieuwe economie waarin nieuwe technologieën als de Nuloptie-technologie 
van Edelchemie en natuurlijke producten als flaraxin niet langer meer worden geboycot en hun wereld 
reddende werk doen.  
 
Daaruit zal dank zij de standvastigheid van de opvolgende Belgische koningen Leopold III, Boudewijn 
en Albert II een nieuwe wereld ontstaan zonder oorlog waarin onze kinderen en kleinkinderen vanuit 
liefde voor elkaar een menswaardig bestaan zullen hebben.  
 
Wij richten aan verantwoordelijk minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) van België dan 
ook het nadrukkelijke verzoek u niet meer langer te laten gijzelen door Nederland vanuit de Europese 
Commissie dat via Prins Constantijn wordt aangestuurd door een geheime agenda vanuit de jaarlijkse 
Bilderberg Conferenties en de Club van Madrid onder voorzitterschap van Wim Kok. 
 
Over deze wereldvernietigende misdaad, door criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk als “corporate 
crime” (lees: http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php) en collusie “Poisoning for profit” (lees: 
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-30.php) beoordeeld, hebben wij bij brief d.d. 21 november 
2011 de gehele Belgische federale regering t.a.v. voormalig minister van Binnenlandse Zaken 
Annemie Turtelboom op de hoogte gebracht. Als bewijs daarvoor vindt u betreffende brief met bewijs 
van afgifte in de volgende links: 
 

http://www.sdnl.nl/pdf/21-november-2011-federale-regering-grontwettelijk-hof.pdf  
  

http://www.sdnl.nl/pdf/22-november-2011-ontvangstbevestiging-federaal.pdf  
 
Daarin staat onder meer letterlijk het volgende geschreven: 
 

MINISTER DONNER SCHAKELT AD VAN ROOIJ OOK POLITIEK UIT 
Om aan deze onnodige massale vergiftiging met tientallen miljoenen kilogrammen valselijk 
geëtiketteerd (voor bewijzen zie onder deze alinea) Arseenzuur en Chroomtrioxide (Chroom 
VI) een einde te maken is Ad van Rooij op 22 november 2006 gaan meedoen aan de Tweede 
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https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/memorandum-van-koning-leopold-iii
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Wouter_Beke
http://en.wikipedia.org/wiki/Herman_Van_Rompuy
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://www.eqgen.nl/gezondheid_depopulatie.html
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http://www.uu.nl/faculty/leg/nl/organisatie/departementen/departementrechtsgeleerdheid/organisatie/onderdelen/willempompeinstituut/organisatie/medewerkers/bovenkerk/Pages/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qiVmqGOGvKc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qiVmqGOGvKc
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-30.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Annemie_Turtelboom
http://www.sdnl.nl/pdf/21-november-2011-federale-regering-grontwettelijk-hof.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/22-november-2011-ontvangstbevestiging-federaal.pdf
http://www.libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/
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Kamer verkiezingen voor Lijst 14. Na de moord op Pim Fortuyn, die hiermee nauw 
samenhangt(?) en waarover Ine Veen de boeken “Moord Namens ‘De Kroon?” en 
“Alarm... U wordt vergiftigd!” heeft geschreven (editie 2008-12-15) moest Lijst 14 vanuit de 
gesettelde politiek blijkbaar door de media worden doodgezwegen en is Lijst 14 daardoor niet 
in de Tweede Kamer gekomen (zie editie 2009-01-26 over het zwijgen van de media over 
Lijst 14).  

Bewijzen betreffende valselijk geëtiketteerd 
Arseenzuur en Chroomtrioxide (Chroom VI): 
 
1. Bewijs (document) 
2. Bewijs (pdf) 
3. Bewijs (video) 
4. Bewijs (video) 

 
Toen Van Rooij als vervolg daarop op 3 maart 2010 ging meedoen als lijsttrekker van De 
Groenen (zie ook editie 2010-02-05) voor de gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Oedenrode 
werd Van Rooij in opdracht van burgemeester Maas (CDA) door met name het Eindhovens 
Dagblad gedemoniseerd. Als gevolg van deze demonisering van dhr. van Rooij via de media 
zijn De Groenen niet in de gemeenteraad van Sint-Oedenrode gekomen. Overigens 
informeert het Eindhovens Dagblad al vanaf 1989 haar lezers onjuist over de gevaren van met 
Arseenzuur en Chroomtrioxide (Chroom VI) geïmpregneerd hout (editie 2007-10-11).  
 
Toen Ad van Rooij vervolgens aankondigde dat hij in maart 2011 voor De Groenen zou gaan 
meedoen met de verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten in Noord-Brabant kreeg 
hij te maken met een zodanige (politie)terreur (zie brieven Ad van Rooij in editie 2010-04-29) 
in opdracht en door toedoen van burgemeester Maas (CDA) van Sint-Oedenrode dat hij op 22 
april 2010 vanuit Nederland naar België is gevlucht en daar politiek asiel heeft aangevraagd 
om te voorkomen dat hem niet hetzelfde overkomt als hetgeen Pim Fortuyn is overkomen.  
 
Overigens is burgemeester Peter Maas een persoonlijke goede vriend van toenmalig minister 
president Jan Peter Balkenende (voor bewijs zie editie 2009-11-07). Jan Peter Balkenende 
(CDA) en voorafgaande minister presidenten Wim Kok (PvdA) en Ruud Lubbers (CDA) 
hebben aan dhr. van Rooij bericht dat zij al zijn toekomstige brieven over deze massale 
vergiftiging met valselijk geëtiketteerd Arseenzuur en Chroomtrioxide (Chroom VI) voor 
kennisgeving zullen aannemen editie 2008-09-04.  
 
Omdat Ad van Rooij op 2 maart 2011 om deze reden niet heeft kunnen meedoen aan de 
verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten in Noord-Brabant heeft hij daartegen per 
brief d.d. 8 maart 2011 een bezwaarschrift (tegen de weigering om te beschikken) ingediend 
bij verantwoordelijk voorzitter burgemeester Ton Rombouts (CDA) van ’s-Hertogenbosch, 
vanuit zijn functie als voorzitter van het centraal stembureau van de provincie Noord-Brabant. 
Tot op de dag van vandaag behoeft Ton Rombouts (CDA) van zijn partijgenoot 
verantwoordelijk minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
daarop geen voor beroep vatbaar besluit te nemen.  
 
POLITIEK VLUCHTELING 
Ad van Rooij leeft al vanaf 22 april 2010 tot op heden (ruim 1,5 jaar lang) tegen dubbele 
woonlasten als politiek vluchteling gescheiden van zijn vrouw, gezin en moeder onder de 
condities dat door minister Donner alle inkomsten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
zijn afgenomen. Juist in die toestand krijgt zijn vrouw Annelies in opdracht van zijn partijgenoot 
burgemeester Maas (CDA) van Sint-Oedenrode te maken met een onrechtmatige executoriale 
beslaglegging op alle onroerende goederen van Ad en Annelies van Rooij en krijgt hun 
Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ (www.dommeldal.eu) te maken met een onrechtmatige 
dwangsom van maar liefst 50.000,- euro en verzegeling van de pensionkamers en douches 
ten behoeve van de minicamping, waarmee ook alle inkomsten van camping en pensionstal 
‘Dommeldal’ zijn afgenomen. Voor bewijs lees verzoekschrift d.d. 10 maart 2011 van Ad en 
Annelies van Rooij aan burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, waarop door hen 
tot op de dag van vandaag geweigerd wordt een voor beroep vatbaar besluit te nemen, terwijl 

http://www.lijst14.nl/kandidaten/rooijvan/rooijvan.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pim_Fortuyn
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
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://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-15.php
http://www.lijst14.nl/
http://www.hetechtenieuws.org/2009-01-26.php
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-10-arseenpentoxide.jpg
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-augustus-2011-aan-voorzitter-pvda.pdf
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-brt-24-1-04.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.sdnl.nl/groenen-ad-van-rooij.htm
http://www.sdnl.nl/groenen-ad-van-rooij.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2010-02-05.php
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/2010/02/de-groenen-gaan-voor-de-gemeenteraad/
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/2010/02/de-groenen-gaan-voor-de-gemeenteraad/
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.hetechtenieuws.org/2010-04-29.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/bezwaarschrift-tegen-de-weigering-te-beschikken-8-maart-2011-r1.pdf
http://www.dommeldal.eu/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-benw-sint-oedenrode-einde-dwangsom-10-maart-2011.pdf
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zij dat binnen 10 weken na ontvangst ervan wettelijk verplicht waren.  
 
Verantwoordelijk minister Piet Hein Donner (CDA) van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties staat deze bijna onmenselijke terreur op klokkenluider Van Rooij, zijn 
vrouw, gezin en moeder allemaal toe en roept burgemeester Maas van Sint-Oedenrode 
daarover niet op het matje. Ook weet verantwoordelijk minister Donner dit alles blijkbaar al 
ruim 1,5 jaar uit de landelijke reguliere media te houden. Met bovengenoemde feiten is toch 
wel duidelijk geworden dat er van vrije verkiezingen in Nederland sinds de moord op Pim 
Fortuyn absoluut geen sprake meer is.  

 
Wij richten aan u, als verantwoordelijk volksvertegenwoordigers, dan ook het nadrukkelijke 
verzoek om deze zaak aanhangig te maken bij het Belgische Grondwettelijke Hof met het 
verzoek aan het Hof om op grond van bovengenoemde feiten (waaronder de bewijsstukken in 
bijgevoegde ordners A, D, 1, 2 en 3) de volgende zeven beslissingen te nemen:  

 
1. dat de samenwerking op economisch gebied, duurzame ontwikkeling, justitie en 

binnenlandse zaken met Nederland daarop onmiddellijk dient te stoppen.  
 

2. dat het vanaf 2010 in werking getreden nieuwe Benelux verdrag daarop onmiddellijk 
dient te worden ontbonden.  

 
3. dat de grenzen van Nederland met België en de overige Europese Lidstaten, voor wat 

betreft het vervoer van (gevaarlijk)afval over de weg, spoor, water of lucht onmiddellijk 
dienen te worden gesloten.  

 
4. dat aan A.M.L. (Ad) van Rooij en zijn gezinsleden onmiddellijk het Belgisch Paspoort 

moet worden verstrekt.  
 

5. dat het in opdracht van de procureur des konings Marc Rubens te Hasselt gelegde 
beslag op de woning aan de Paul Bellefroidlaan 16 te Hasselt, waarin No Cancer 
Foundation is gevestigd, onmiddellijk dient te worden opgeheven.  

 
6. dat de in opdracht van de procureur des konings Marc Rubens te Hasselt bij No 

Cancer Foundation in beslag genomen (boekhoud)papieren onmiddellijk dienen te 
worden teruggegeven.  

 
7. dat de in opdracht van de procureur des konings Marc Rubens te Hasselt de bij No 

Cancer Foundation in beslag genomen Flaraxin producten onmiddellijk dienen te 
worden teruggegeven. Dit omdat Flaraxin in 90% van de oncologische aandoeningen 
efficiënt is en tumoren kan laten verdwijnen; juist die tumoren die vanuit met name 
Nederland met de hulp van Belgische dekmantelbedrijven bij miljoenen/miljarden 
mensen bewust zijn ingebracht.     

 
Vanwege het feit dat het Ecologisch Kennis Centrum B.V., voor deze A.M.L. (Ad) van Rooij, 
over alle benodigde kennis en deskundigheid bezit om dit alles voor het Belgische 
Grondwettelijke Hof toe te lichten, verzoeken wij u om Ad van Rooij hiervoor als deskundige in 
te schakelen en dat schriftelijk te bevestigen.   

 
In afwachting op uw spoedige beslissing op dit verzoekschrift, verblijven wij;  

 
Hoogachtend, 

 
- No Cancer Foundation, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt (België) 
- Verbeek, Erik, Seovacki Put 43, KR-34550, Pakrac (Kroatië) 
- A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36 A, 3520 Zonhoven (België); 
- A.M.L. van Rooij, als acoliet voor de RK Kerk H. Martinus Olland (Sint-Oedenrode);  
- A.M.L. van Rooij als safety manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V.,  

Veenpluis 4-6, 5684 PC te Best: 
- Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, gevestigd op ’t Achterom 9-9a, 5491 XD, Sint-

Oedenrode;  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_ontwikkeling
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechterlijke_macht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Binnenlandse_zaken
http://nl.wikipedia.org/wiki/Benelux
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- 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; 

 
Ondanks deze wetenschap bij voormalig minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom 
(Open VLD) en de gehele Belgische federale regering vanaf 22 november 2011 wordt met 
toestemming van Annemie Turtelboom (Open VLD) als huidig hoogst verantwoordelijk minister van 
Justitie, namens haar ondergeschikte Staatssecretaris Maggie De Block (Open VLD) door haar 
attaché Ellen De Wolf bij brief d.d. 23 januari 2013 jegens A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. 
van Rooij toch letterlijk het volgende beslist: 
 

Zij voldoen niet aan de voorwaarden voor een verblijf van meer da 3 maanden.  
 

Gelieve de betrokkenen in het bezit te stellen van een bijlage 20 met bevel om het 
grondgebied te verlaten binnen de dertig dagen.  

 
Voor bewijs lees de volgende link: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-januari-2013-brief-van-ellen-de-wolf-aan-de-
burgemeester-van-zonhoven.pdf   

 
Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) en de gehele Belgische federale regering zijn 
daarmee al vanaf 22 november 2011 op de hoogte: 

- dat A.M.L. van Rooij op 22 april 2010 als politiek vluchteling Nederland heeft moeten verlaten 
en bij aangetekende brief d.d. 6 mei 2010 politiek asiel heeft aangevraagd bij voormalig Vice-
Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen Joëlle Milquet om door toedoen van 
burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouder Cees van Rossum (CDA) van Sint-Oedenrode in 
Nederland niet te worden vermoord in navolging van Pim Fortuyn; 

- dat A.M.L. van Rooij vanaf 1 januari 2011 zijn hoofdverblijfsplaats heeft op het adres 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven. 

 
Ondanks deze voorkennis en wetenschap dat A.M.L. van Rooij heden al 3,2 jaar onafgebroken in 
België verblijft staat hoogst verantwoordelijk minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) 
toch toe dat de aan haar ondergeschikte staatsecretaris Magie De Block (Open-VLD) aan haar 
attaché Ellen De Wolf opdracht geeft tot het plegen van valsheid in geschrift door te beslissen dat 
A.M.L. van Rooij, vanwege zijn korter verblijf van 3 maanden in België, het land moet worden uitgezet 
om hem (en mogelijk ook zijn vrouw) in Nederland te laten vermoorden.  
 
Hiermee hebben wij het bewijs geleverd dat hoogst verantwoordelijk minister van Justitie Annemie 
Turtelboom (Open VLD) en haar ondergeschikte Staatssecretaris Maggie De Block (Open-VLD) voor 
de volledige 100% worden gegijzeld door hun Europese Partijgenoten de Nederlandse Minister 
President Mark Rutte (VVD) en Nederlands Minister van Justitie Ivo Opstelten (VVD) om redenen 
zoals u hierboven heeft kunnen lezen.  
 
Gelukkig heeft het voltallige partijbestuur van de Open-VLD, waaronder Annemie Turtelboom, Maggie 
De Block en Karel De Gucht, unaniem besloten de door hen aan koning Albert II afgelegde eed vanaf 
7 juni 2013 zal worden nageleefd. Wij richten aan Annemarie Turtelboom en Karel De Gucht dan ook 
het nadrukkelijke verzoek om op grond van de hierboven vernoemde feiten: 

- aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij met terugwerkende kracht vanaf 6 mei 2010, de dag 
waarop bij verantwoordelijk minister Joëlle Milquet politiek asiel is aangevraagd, een E-kaart 
te verstrekken op zijn domicilie adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven, waar hij al 
vanaf 1 januari 2011 onafgebroken woont.  

- te beslissen dat per direct uitvoering moet worden gegeven aan het "Politiek testament" van 

Koning Leopold III, waarmee onder de dekmantel van “Agenda 21” een einde komt aan de 
opzettelijke vergiftiging van 6.500.000.000 wereldbewoners vanuit Nederland en België. 

- te beslissen dat in samenwerking met ondergetekenden wordt gewerkt aan een nieuwe wereld 
waarin onze kinderen en kleinkinderen ook nog kunnen leven en waarin nieuwe technologieën 

http://www.sdnl.nl/pdf/22-november-2011-ontvangstbevestiging-federaal.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-januari-2013-brief-van-ellen-de-wolf-aan-de-burgemeester-van-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-januari-2013-brief-van-ellen-de-wolf-aan-de-burgemeester-van-zonhoven.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-asielverzoek-van-ad-van-rooij-aan-joelle-milquet-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-asielverzoek-van-ad-van-rooij-aan-joelle-milquet-belgie.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%ABlle_Milquet
http://groepzuid.nl/GZ/2007/05/13/intrekken-persbericht-stelende-burgemeester/
http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-van-geel.htm
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf
http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid859350/pim-fortuyn-werd-door-tweede-schutter-vermoord.aspx
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_I_van_Belgi%C3%AB
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/memorandum-van-koning-leopold-iii
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/de-populatie-agenda-21
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als de Nuloptie-technologie van Edelchemie en natuurlijke producten als flaraxin niet langer 
meer worden geboycot en hun wereld reddende werk doen.     

en dat aan ondergetekende vóór 12 juni 2013 schriftelijk te bevestigen. 
 
 
In afwachting van uw beslissing vóór 12 juni 2013, verblijven wij;  
 
Hoogachtend,  
 
 
A.M.L. (Ad) van Rooij (mede namens familie)  
Ecologisch Kennis Centrum B.V. (mede namens cliënten)  
p/a. Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België).  
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com  
+32 (0) 484749360 
 
 
 
Erik Verbeek (mede namens familie) 
No Cancer Foundation vzw (mede namens de 7000.000.000 vertegenwoordigde wereldbewoners)  
p/a. Paul Bellefroidlaan 16, 3500 te Hasselt (België). 
e-mail: nocancerfoundation@gmail.com  
+32 (0) 488443073 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 10 juni 2013 09:52 
Onderwerp: Het partijbestuur van de Open-VLD heeft impliciet beslist uitvoering te geven aan 
het "politiek testament" van Koning Leopold III. 
Aan: min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, annemie.turtelboom@stad.antwerpen.be, Karel.DE-
GUCHT@ec.europa.eu 
Cc: info@wouterbeke.be, gwendolyn.rutten@aarschot.be, info.maggiedeblock@ibz.fgov.be, 
info@pensioenminister.be, min.annemie.turtelboom@just.fgov.be, schepen.declercq@gent.be, 
herman@decroo-desguin.be, patrick.dewael@stadtongeren.be, marino.keulen@lanaken.be, 
dsterckx1@telenet.be, burgemeester@mechelen.be, dirk.vanmechelen@kapellen.be, 
info@vanhengel.irisnet.be, patricia.ceysens@leuven.be, jjdegucht@gmail.com, 
bart.tommelein@oostende.be, vincent.van.quickenborne@kortrijk.be, annemie.neyts-
uyttebroeck@europarl.europa.eu, rik.daems@skynet.be, sas.van.rouveroij@gent.be, 
hilde.vautmans@telenet.be, meganck.julien@scarlet.be, yolande.avontroodt@telenet.be, 
georges.lenssen@skynet.be, hilde.bruggeman@skynet.be, geert.versnick@gent.be, 
ella.deneve@merchtem.be, ann.somers@haacht.be, elke.carette@west-vlaanderen.be, 
emmily@talpeconsult.be, a.vanrooij1@chello.nl, Erik Verbeek <nocancerfoundation@gmail.com>, 
info.rvv-cce@ibz.fgov.be, info@matterne.net, edda.matterne@matterne.net, 
Ellen.Dewolf@ibz.fgov.be, dolores.verspeeten@ibz.fgov.be, milquet@ibz.fgov.be, 
joelle.milquet@ibz.fgov.be, info@laurette-onkelinx.be, frederick.vandeput@jongvld.be, 
jasper.pillen@jongvld.be, bart.vanmarcke@jongvld.be, hans.pijpelink@jongvld.be, 
thomas.wybo@jongvld.be, joris.vanlessen@jongvld.be, franc.bogovic@jongvld.be, 
Jolyce.demely@jongvld.be, jeroen.devriendt@jongvld.be, edwin.verberght@jongvld.be, 
ella.deneve@jongvld.be, gert-jan.sterckx@jongvld.be, federaal.parket@just.fgov.be, 
srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be, griffie@const-court.be, info@vvn.be, 
jan.wouters@ggs.kuleuven.be, F.Bovenkerk@uu.nl, anton37.putten@wxs.nl, 
hans.v.d.broek@planet.nl, info@jpasterkamp.nl, info@gifgrondopurk.nl, miep@miepbos.nl, 
ine.veen@quicknet.nl, jeanthomassen@hotmail.com, contact@galerie-archetypes.com, 
toinevanbergen@live.nl, eurostaete@eurostaete.eu, info@eurostaete.eu, wieteke@wietekevandort.nl, 
jan.tytgat@pharm.kuleuven.be, rik.palmans@skynet.be, gillot.fm@gmail.com, julius601@hotmail.com, 
Redactie@katholieknieuwsblad.nl, henk@katholieknieuwsblad.nl, kleintje@stelling.nl, 
aartliberty@me.com, sdn@planet.nl, rob.brockhus@gmail.com, r.kahlman@quicknet.nl, 
czoete@kpnmail.nl, hansdejonge@xs4all.nl, kucharek0@gmail.com, r.corruptie.anton@hotmail.com, 
raa.baliton.shell@hotmail.nl, ruudrietveldvertelt@hotmail.com, drsmkat@yahoo.com, 

https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/milieuproblemen-bestaan-niet
http://www.limburg.nl/Homepage/Dossier/Dossier_Edelchemie_te_Panheel
https://sites.google.com/site/ncfactueel/
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
https://sites.google.com/site/nocancerfoundation/eu
mailto:nocancerfoundation@gmail.com
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jestelesto@hotmail.com, werkgroepmorkhoven@gmail.com, arend@argusoog.org, Bert Maathuis 
<bertmaathuis@gmail.com>, Bea van kessel <b.v.kessel@kpnmail.nl>, sjaak_bruijsten@hotmail.com, 
De Groenen België <de.groenen.belgie@gmail.com>, Pieter van Daal <pieter.van.daal@xs4all.nl>, 
henk klomp <hklomp4@gmail.com>, i.vd.velde@kpnplanet.nl, "j.fitters1" <J.Fitters1@kpnplanet.nl>, 
field liberation <field.liberation@gmail.com>, Otto ter Haar <degroenen@planet.nl>, Johan 
Oldenkamp <Johan@pateo.nl>, Peter Teesink <p.teesink@hccnet.nl>, Ronald van Uden 
<ronald.van.uden@gmail.com>, smol <smol.013@hetnet.nl>, Pierre Schreuder 
<pierre.schreuder.sr@gmail.com>, ronny.switten@skynet.be, ronny.switten@zonhoven.be, peter 
belfort <peter@belfort-group.eu>, peter vereecke <peter_vereecke@hotmail.com> 


