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“Wie van de een ?” moet de triljoenen euro’s vergiftiging schade van met “arseenzuur” en 
“chroom VI” geïmpregneerd hout betalen. Zijn dat de Nederlandse houtimpregneerbedrijven 
zoals milieuminister Margaretha de Boer dat in 1996 heeft beslist?      
 
Aan:  

- Hare Majesteit Koningin Beatrix als staatshoofd, als voorzitter van de Raad van State en als 
Shell afgevaardigde in de Bilderberg Conferenties met als huisvriend Frank Houben (CDA); 

- Burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode, benoemd door Hare Majesteit 
Koningin Beatrix op advies van haar huisvriend Frank Houben (CDA); 

- Minister Piet Hein Donner (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, benoemd 
door Hare Majesteit Koningin Beatrix op advies formateur Ruud Lubbers (CDA); 

- CDA bestuur bestaande uit: Ruth Peetoom (voorzitter), Renate Westerlaken-Loos (1
e
 

vicevoorzitter, Ineke Giezeman (2
e
 vicevoorzitter), Jos Houben (waarnemend secretaris), Bart 

van Meijl (penningmeester), Anita Rasenberg (vrijgekozen lid DB), Alwin de Jong (vrijgekozen 
lid Grote Steden), Arjan Kaaks (vrijgekozen lid Bedrijfsleven), Hannie van Leeuwen 
(vrijgekozen lid Ouderen/Zorg), Pieter Oudenaarden (vrijgekozen lid Arbeidsmarkt), Dédé 
Siemons (vrijgekozen lid Sociale Zekerheid), Hans Morssink (CDA Groningen), Douwe 
Tamminga (CDA Friesland), Tjitte de Jong (CDA Drenthe), Roger de Groot (CDA Overijsel), 
Herman Kaiser (CDA Gelderland), Wim Groeneweg (CDA Utrecht), Dinand Ekkel (CDA 
Flevoland), Reginald Visser (CDA Noord-Holland), Tony de Bos (CDA Zuid-Holland), Wybe de 
Graaf (CDA Zeeland), Hans Janssen (CDA Noord-Brabant), Dieudonné Akkermans (CDA 
Limburg), Arrie Vis (voorzitter CDJA), Arinda Callewaerst-de Groot (voorzitter CDAV), Elco 
Brinkman (voorzitter Eerste Kamerfractie), Sybrand van Haersma Buma (voorzitter Tweede 
Kamerfractie), Wim van de Camp (voorzitter EPV-delegatie), Raymond Gradus (directeur WI), 
Geert Jansen (voorzitter BSV), Piet Boekhoud (adviseur namens kleurrijk), Ellen Nauta- van 
Moorsel (ambtelijk secretaris DB/PB)                       

 
 
Geachte Koningin Beatrix, burgemeester Peter Maas (CDA), minister Piet Hein Donner (CDA) en 
CDA-bestuursvoorzitter Ruth Peetoom; 
 
Op onze e-mail van 8 juni 2011 (lees hieronder) hebt u nog steeds niet gereageerd. Niets bijzonders 
overigens u reageert al maar liefst 20 jaar niet op onze brieven. Daarom heeft Ad van Rooij vanaf 22 
april 2011 naar België moeten vluchten, al meer dan een jaar gescheiden moeten leven van zijn 
vrouw en daar politiek asiel moeten aanvragen om door toedoen van burgemeester Peter Maas (CDA) 
niet vermoord te worden.  
 
Kennelijk is voor u een keuze tussen “Wie van de drie” te moeilijk. Daarom maken wij het voor u 
gemakkelijker, lees hieronder:      
 
Wie betaalt de triljoenen euro's (1.000.000.000.000.000.000) aan vergiftiging schade ? 
 
Wie gaan voor de (op termijn) miljarden kankerdoden als gevolg daarvan in de gevangenis ?    

Voor feitelijke en wettelijke onderbouw lees bijgevoegde pleitnota in onze zaak hierover aan rechter 
Mr. D.J. de Lange van de rechtbank Den Bosch:   

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juni-2011-pleitnotitie-den-bosch-dwangsom-nr-103400.pdf   

samen met dit: 

https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/ncf-alarm-u-wordt-vergiftigd
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/het-startpunt-en-de-oorzaak-van-de-globale-vergiftiging
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-benw-sint-oedenrode-einde-dwangsom-10-maart-2011.pdf
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/eco-terrorisme-door-de-overheid
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/nadrukkelijk-verzoek-aan-minister-mr-j-p-h-donner-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/eco-terrorisme-door-de-overheid
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/ncf-alarm-u-wordt-vergiftigd
http://www.ruthpeetoom.nl/wie-is-ruth/ruth-peetoom-cv
http://nl.wikipedia.org/wiki/Renate_Westerlaken-Loos
http://www.inekegiezeman.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jos_Houben
http://www.bartvanmeijl.nl/
http://www.bartvanmeijl.nl/
http://nl.linkedin.com/pub/anita-rasenberg/b/12b/30b
http://www.alwindejong.nl/
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/274040/CDA-te-stuurloos-voor-regeringsdeelname-met-PVV.htm
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/06/07/hannie-van-leeuwen-stapt-uit-cda-bestuur/
http://nl.linkedin.com/in/oudenaarden
http://binnenland.nieuws.nl/646129/lid_partijbestuur_cda_weg_om_bezuinigingen
http://binnenland.nieuws.nl/646129/lid_partijbestuur_cda_weg_om_bezuinigingen
http://www.cda.nl/ProvincieGroningen/Onze_mensen/Bestuur/Onze_mensen/Hans_Morssink.aspx
http://www.cda-fryslan.nl/nl/pagina/821/cda-fryslan.html
http://www.cda-fryslan.nl/nl/pagina/821/cda-fryslan.html
http://www.hanssmedema.eu/4-jaccuse/416-jaccuse-tjitte-de-jong/
http://www.cda.nl/Overijssel/Onze_mensen/Bestuur/Roger_de_Groot.aspx
http://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_Kaiser
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wim_Groeneweg
http://www.cda.nl/Flevoland/Onze_afdeling/Organisatie/Provinciaal_Bestuur.aspx
http://www.cdaniedorp.nl/2010_Divers/SmoelenboekCDAHollandsKroon.pdf
http://www.cda.nl/ZuidHolland/Actueel/Nieuws/2011/3/11/Tony_de_Bos_kandidaat-penningmeester_CDA.aspx
http://nl.linkedin.com/pub/wybe-de-graaf/2b/582/b3
http://nl.linkedin.com/pub/wybe-de-graaf/2b/582/b3
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Janssen_(politicus)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dieudonn%C3%A9_Akkermans
http://www.cdja.nl/organisatie/dagelijksbestuur/index.php
http://www.cda.nl/CDAV/Onze_mensen/Bestuur.aspx
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elco_Brinkman
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elco_Brinkman
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sybrand_van_Haersma_Buma
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wim_van_de_Camp
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschappelijk_Instituut_voor_het_CDA
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geert_Jansen_(politicus)
http://vlaardingen24.nl/news.php?id=123
http://www.cda.nl/Onze_mensen/Per_organisatie/Partijbestuur/Onze_mensen/Ellen_Nauta_-_van_Moorsel__ambtelijk_secretaris_DB_PB.aspx
http://www.cda.nl/Onze_mensen/Per_organisatie/Partijbestuur/Onze_mensen/Ellen_Nauta_-_van_Moorsel__ambtelijk_secretaris_DB_PB.aspx
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juni-2011-pleitnotitie-den-bosch-dwangsom-nr-103400.pdf
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/nederland-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-6-april-
2011.pdf 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoek-tot-het-nemen-van-een-besluit-vaste-kamer-commissie-
justitie-8-april-2011.pdf 

Wie van de twee?  

 

 
Staat der Nederlanden met als Staatshoofd Hare Majesteit Koningin Beatrix 

(zijn de 16,5 miljoen belastingbetalende Nederlanders) 
 

 
 
    Kees Boon VHN                      Erik van Aarle           Houtimpregneerketel Sint-Oedenrode   
 

Vereniging van Houtimpregneerinrichtingen in Nederland 
(zijn de Nederlandse houtimpregneerbedrijven) 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/nederland-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-6-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/nederland-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-6-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoek-tot-het-nemen-van-een-besluit-vaste-kamer-commissie-justitie-8-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoek-tot-het-nemen-van-een-besluit-vaste-kamer-commissie-justitie-8-april-2011.pdf
http://www.sdnl.nl/ekc-mail-vaccinatie.htm
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.vhn.org/
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Over de civielrechtelijke aansprakelijkheid van geïmpregneerd hout gedurende de gebruiksfase en 
afvalfase heeft voormalig minister Margaretha de Boer (PvdA) in haar hieronder ingelaste brief  
d.d. 19 augustus 1996 (kenmerk: IBP96040460) aan houtimpregneerbedrijf Carl Tissen letterlijk het 
volgende beslist:  
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Daarmee heeft minister Margaretha de Boer (PvdA), namens de Staat der Nederlanden, beslist dat 
houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle (onze buurman) evenals houtimpregneerbedrijf Carl Tissen  
alle milieu-, gezondheids- en economische schade, die ontstaat als gevolg van het door de 
houtimpregneerbedrijven geproduceerde geïmpregneerde hout, voor rekening van deze 
houtimpregneerbedrijven komt. Ondanks deze beslissing weigert de Staat der Nederlanden al maar 
liefst 24 jaar lang bestuursrechtelijk, civielrechtelijk en strafrechtelijk tegen houtimpregneerbedrijf 
Gebr. van Aarle op te treden. Voor de wettelijke bewijzen LEES VERDER  
 
Daarmee heeft de Staat der Nederlanden al in 1996 (15 jaar geleden) beslist dat de Nederlandse 
houtimpregneerbedrijven, waaronder onze buurman Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode: 
 

- de triljoenen euro's aan vergiftiging schade moeten betalen ? 
 
en dat niet de belastingbetalende 16,5 miljoen Nederlanders hoeven op te draaien voor deze 
triljoenen euro's aan vergiftiging schade waar hun eigen (op komst zijnde) kanker het gevolg van is 
(zal zijn).   
 
Daarmee heeft de Staat der Nederlanden de vraag “Wie van de twee?” al in 1996 beantwoord met: 
  

Wie van de een?  

Op grond van bovengenoemde beslissing d.d. 19 augustus 1996 (kenmerk: IBP96040460) van 
milieuminister Margaretha de Boer (PvdA) had de Staat der Nederlanden al in 1996: 

1. bestuursrechtelijk moeten optreden tegen alle Nederlandse houtimpregneerbedrijven, 
waaronder houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode; 

2. Civielrechtelijk de triljoenen euro’s aan vergiftiging schade moeten verhalen op alle 
houtimpregneerbedrijven, waaronder houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle te Sint-
Oedenrode; 

       
Om de belasting betalende 16,5 miljoen Nederlanders niet nog langer te laten opdraaien voor hun 
eigen triljoenen euro’s vergiftiging schade, veroorzaakt door Nederlandse houtimpregneerbedrijven,  
verzoeken wij de Staat der Nederlanden om daartegen onmiddellijk:  

1. bestuursrechtelijk handhavend op te treden door deze bedrijven per direct te verzegelen, 
zodat de toename van deze massale vergiftiging stopt; 

2. civielrechtelijk een kort geding procedure te starten tegen alle Nederlandse 
houtimpregneerbedrijven en daarin de triljoenen euro’s aan vergiftiging schade te eisen. Dit 
omdat u deze schade niet kunt verhalen op de 16,5 miljoen belasting betalende Nederlanders 
die daarmee zijn vergiftigd.  

 
Voor de inhoud van onze e-mail van 8 juni 2011 aan u (lees hieronder).  
 
In geval u allen waaraan deze e-mail is verstuurd niet reageert op bovengenoemd verzoekschrift vóór 
uiterlijk 17 juni 2011 dan staat vast dat de Staat der Nederlanden daarmee zelf heeft beslist dat de 
Staat der Nederlanden ten minste al vanaf 19 augustus 1996 ’s-Werelds grootste criminele organisatie 
is met aan het hoofd Hare Majesteit koningin Beatrix, die omwille van onrechtmatige miljarden 
verrijking van het  Koninklijke Huis met de hulp van de Nederlandse houtimpregneerbedrijven 
(konkinklijke dekmantelbedrijven) de gehele wereld vergiftigen met met miljoenen/ miljarden 
kilogrammen valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en 
chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell. 
Voor meer achtergrond informatie LEES VERDER   
 
In afwachting van uw beslissing op bovengenoemd verzoekschrift vóór uiterlijk 17 juni 2011 
verblijven wij;   
 
Hoogachtend,  
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
Voor deze  
Ing. A.M.L. (Ad) van Rooij 
Safety Manager,  

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-02.php
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
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Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 8 juni 2011 15:47 
Onderwerp: Deskundigenrapport Arseenzuur & Chroomtrioxide / Wie betaalt de triljoenen euro's aan 
vergiftiging schade ? / Wie gaan daarvoor in de gevangenis? 
Aan: infobzk@minbzk.nl, Halbe.Martens@minbzk.nl, cda@cda.nl, CDA <cda@tweedekamer.nl>, 
cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, cda@denhaag.nl, voorlichting@raadvanstate.nl, 
info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl,  

 
Wie betaalt de triljoenen euro's (1.000.000.000.000.000.000) aan vergiftiging schade ? 
 
Wie gaan voor de (op termijn) miljarden kankerdoden als gevolg daarvan in de gevangenis ?    

  

Wie van de drie?  

  

   

   

Lees dit        Lees dit              Lees dit 

Voor feitelijke en wettelijke onderbouw lees bijgevoegde pleitnota in onze zaak hierover aan 
rechter Mr. D.J. de Lange van de rechtbank Den Bosch:   

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juni-2011-pleitnotitie-den-bosch-dwangsom-nr-103400.pdf   

samen met dit: 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/nederland-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-6-april-
2011.pdf 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoek-tot-het-nemen-van-een-besluit-vaste-kamer-commissie-
justitie-8-april-2011.pdf 

samen met deze TV-uitzendingen: 

.  

 
Vos zwijgt over kennis  

 
   Slepende zaak v. Rooij 

 
Valse Hickson rapport 

https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/ncf-alarm-u-wordt-vergiftigd
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juni-2011-pleitnotitie-den-bosch-dwangsom-nr-103400.pdf
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/nadrukkelijk-verzoek-aan-minister-mr-j-p-h-donner-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juni-2011-pleitnotitie-den-bosch-dwangsom-nr-103400.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/nederland-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-6-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/nederland-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-6-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoek-tot-het-nemen-van-een-besluit-vaste-kamer-commissie-justitie-8-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoek-tot-het-nemen-van-een-besluit-vaste-kamer-commissie-justitie-8-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
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Oude stort niet erfbaar 

 
Pikmeer-arrest moet weg  

 
Oplossing is NUL-optie   

                                               

Ad van Rooij wil de milieuwetgeving laten respecteren die o.a. met wolmanzouten wordt 

overtreden.  

 
Ad van Rooij, Ecologisch Kennis Centrum, gaf persconferentie over conflict met 

werkgever Philips 

 
Criminoloog Prof. dr. Frank Bovenkerk vertelt dat hier sprake is van “Corporate Crime” 

 

 
Geïmpregneerd hout 

http://www.mstsnl.net/video/stortplaats.wmv
http://www.mstsnl.net/video/stortplaats.wmv
http://www.mstsnl.net/video/pikmeerarrest.wmv
http://www.mstsnl.net/video/pikmeerarrest.wmv
http://www.mstsnl.net/video/nuloptie.wmv
http://www.mstsnl.net/video/nuloptie.wmv
http://www.youtube.com/watch?v=QzWh3z-wFcw
http://www.youtube.com/watch?v=QzWh3z-wFcw
http://www.mstsnl.net/video/ing-ad-van-rooij-over-de-philips-cultuur.wmv
http://www.mstsnl.net/video/ing-ad-van-rooij-over-de-philips-cultuur.wmv
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
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Deskundigenrapport Arseenzuur & Chroomtrioxide  

  

  

 
  

   

1. De rampzalige gevolgen van geïmpregneerd hout 

  

 
 
a. Wat zijn wolmanzouten:  
Wolmanzouten (CCA-zouten) bevatten: 2)  
- 374 g/l arseenzuur.  
- 532 g/l chroomtrioxide (chroom VI zuur).  
- 188 g/l koper II oxide.  
  

b. Wat zijn de kenmerken van arseenzuur en chroomtrioxide:  
-        Arseenzuur (arseen)is een zwarte lijststof voor water, bodem en  lucht. 3)  
-        chroomtrioxide (chroom VI) is een zwarte lijststof voor lucht. 3)   

  
Deze zwarte lijststoffen zijn zo gevaarlijk dat al vanaf 1986 in internationaal verband is besloten dat in 
het milieu brengen ervan gezien de stofeigenschappen, zoals giftigheid - waaronder carcinogeniteit, 
mutageniteit en teratogeniteit - afbreekbaarheid en (bio)accumulatie, die een ernstig risico inhouden, 
via een maximaal brongerichte aanpak met de best bestaande techniek moet worden voorkomen.  
  
Arseenzuur en chroomtrioxide (en hun zouten daarvan) zijn de meest kwalijke kankerverwekkende 
verbindingen die wij kennen. Er zijn 4- klassen aan kankerverwekkende stoffen. Arseenzuur en 
chroomtrioxide vallen in de zwaarste klasse, de klasse 1 van kankerverwekkende stoffen. 4)5) 
Arseenzuur en Chroomtrioxide zijn ook nog genotoxisch hetgeen inhoudt dat deze stof geen veilige 
drempel kent. Het eenmaal in je leven binnenkrijgen van één molecuul arseenzuur of chroomtrioxide 
kan op termijn al kanker veroorzaken.  
  
Arseenzuur en chroomtrioxide zijn ook nog verdacht reprotoxisch, hetgeen inhoudt dat het toxische 
effecten (o.a. impotentie, fertiliteitsproblemen, menstruatiestoornissen, testiskanker) en/of toxische 
effecten op het geslacht via vrouwen en/of mannen (o.a. miskramen, doodgeboorte 
ontwikkelingstoornissen) en afwijkingen op het nageslacht als gevolg kunnen hebben. 6)  
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Chroomtrioxide (chroom VI-verbindingen) is ook een voortplanting giftige stof en kan schadelijk zijn via 
borstvoeding volgens de criteria van bijlage VI bij richtlijn nr. 67/548/EEG van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 27 juni 1967. 7)    
  
Ingevolge de Europese richtlijn nr. 67/548/EEG moet chroomtrioxide ook nog worden geclassificeerd 
als categorie 1 en 2 mutageen, hetgeen minuscule veranderingen kan aanbrengen in het DNA- 
molocuul bij de mens. 8)   
  
Arseenzuur en chroomtrioxide lossen volledig op in water en kunnen ons lichaam via een drietal 
routes binnendringen. 9) 10)   

-        via de lucht (ademhaling) 
-        via de huid (aanraking) 
-        via het maagdarmkanaal (besmette voeding) 

  
Gewolmaniseerd hout bevat: 11) 

-        3000 mg/kg arseen 
-        6000 mg/kg chroom VI 

  
Per kuub hout (500 kg) is dat:  

-        1.500.000 mg = 1.500.000.000 µg arseen. 
-        3.000.000 mg = 3.000.000.000 µg arseen.           

  
Het grondwater is ernstig verontreinigd als het boven de interventiewaarde zit. De interventiewaarde 
bedraagt voor: 12) 

-        arseen 60 µg/l 
-        chroom 30 µg/l 

  
Een kuub gewolmaniseerd hout verontreinigd dus op termijn:  

-        25.000.000 liter water met arseen boven de interventiewaarde. 
-        100.000.000 liter water met arseen boven de interventiewaarde. 

Dit zijn maar liefst lieftst 3000 tankauto’s van 33 kuub.   
  
Zware metalen kunnen niet worden verbrand, hetgeen betekent dat op termijn als gevolg van 
verspreiding ( via tijdelijke producten als spaanplaat) al het arseenzuur en chroomtrioxide in oplosbare 
vorm in ons oppervlaktewater en drinkwater terecht zullen komen en daarmee ook onze voeding zal 
vergiftigen. 
  

 
c. Foutieve classificatie en etikettering 

  
Foutieve classificatie en etikettering van het bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-Co, toel.nr. 8228N, 
van Hickson Garantor B.V. te Nijmegen. Op het etiket en bijbehorend veiligheidsinformatie formulier 
schrijft Hickson Garantor B.V. dat superwolmanzout-Co 304 g/l arseenpentoxide bevat. 1)  
  
Uit chemisch onderzoek verricht door de Keuringsdienst van Waren is vast komen te staan dat 
superwolmanzout-Co in werkelijkheid 374 g/l arseenzuur bevat. 2)  
  
Maar arseenzuur is zeer veel gevaarlijker dan arseenpentoxide.                    
Het VN-nummer van arseenpentoxide is 1559, dat van arseenzuur is 1553. 13)   
In geval van ongevalbestrijding zijn de veiligheidsvoorschriften voor arseenpentoxide en arseenzuur 
grotendeels afwijkend. 13)  
  

 
 
 

http://toel.nr/
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Enkele belangrijke verschillenpunten zijn: 
  

ARSEENZUUR  

  
Zeer giftig                                
  
Giftig-levensgevaarlijk bij 
inademing, opname door de mond 
of huidcontact   
  
Bij brand:houder zo ver mogelijk van 
de brandhaard verwijderen. De 
brandbestrijding op een zo groot 
mogelijke afstand uitvoeren. Niet in 
de buurt van de kopzijden van de tank 
verblijven Materiaal niet onnodig 
verspreiden. Bluswater opvangen 
en later veilig verwerken.  
  
Verlenen Eerste Hulp:slachtoffer in 
de frisse lucht brengen en medische 
hulp verlenen. Bij ademstilstand 
kunstmatig beademen, indien nodig 
met pure zuurstof. Besmette kleding 
en schoeisel uittrekken en op een 
veilige plaats leggen; hierbij is grote 
haast geboden. Besmette ogen en 
huid onmiddellijk tenminste 15 
minuten lang met stromend water 
spoelen. Slachtoffer rustig neerleggen 
en tegen warmteverlies beschermen. 
Slachtoffer steeds bewaken, omdat 
ziekteverschijnselen pas na enige tijd 
optreden of waarneembaar zijn. 

ARSEENPENTOXIDE          
  
Giftig  
  
Giftig bij inademing of opname van het stof door de mond   
  
 
 
Bij brand:houder zo ver mogelijk van de brandhaard 
verwijderen. 
  
  
  
  
  
  
 
Verlenen Eerste Hulp:slachtoffer in de frisse lucht brengen 
en medische hulp verlenen. Besmette kleding en schoeisel 
uitdoen en op een veilige plaats leggen. Besmette ogen en 
huid onmiddellijk tenminste 15 minuten lang met stromend 
water uitspoelen. 
  
  
  
  
  
  

  
Het enorme verschil in gevaar moge duidelijk zijn.   
  
d. Overtreden Verordening (EG)nr.142/97 door lidstaat Nederland  
  
Het ontduiken van de Europese Risicobeoordeling die door de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen bij Verordening (EG) nr. 142/97 (pbEG L25) is vastgesteld en rechtstreeks is 
opgelegd aan lidstaat Nederland. 14) 15)   
  
Op 27 januari 1997 heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen de Verordening (EG) nr. 
142/97 vastgesteld. De fabrikant(en) en importeur(s) van in de bijlage van deze verordening vermelde 
stoffen moeten de commissie binnen 4 maanden na in werking treding van deze verordening alle 
relevante en beschikbare informatie verstrekken over de blootstelling van mens en milieu aan deze 
stoffen. 15) 
  
De informatie over de blootstelling heeft betrekking op de emissie van die stof of de blootstelling van 
menselijke populaties of milieucompartimenten aan die stof tijdens de verschillende fasen van de 
levenscyclus van de stof overeenkomtstig artikel 3, lid 3, en bijlage I, deel A, van Verordening (EG) nr. 
1488/94, met:  
  

-        als menselijke populaties: werknemers, consumenten, en via het milieu blootgestelde 
personen; 
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-        als milieucompartimenten: lucht, water en bodem met inbegrip van informatie over de 
lotgevallen van de stof in afvalwater-zuiveringsinstallaties en de accumulatie van de stof 
in de voedselketen;  
-        als levenscyclus van de stof: de vervaardiging, het vervoer, de opslag, de formulering 
in preparaten of andere vormen van verwerking, gebruik en verwijdering of terugwinning.  

      
“Arseenzuur” staat opgenomen in deze verordening (EG) nr. 142/97 in tegenstelling met 
“Arseenpentoxide”.  
  
Met de opzettelijk aangebrachte foutieve classificatie en etikettering heeft Hickson Garantor B.V. met 
oogluikende toestemming van lidstaat Nederland vanaf 27 januari 1997 de wettelijk verplichte 
Europese risicobeoordeling voor arseenzuur in superwolmanzout-Co weten te omzeilen. Lidstaat 
Nederland heeft daarmee vanaf 27 januari 1997 de rechtstreeks vanuit de Europese Commissie 
opgelegde Verordening EG) nr. 142/97 overtreden.  
  
Bij ongecontroleerde verbranding van gewolmaniseerd hout of spaanplaat gemaakt van 
gewolmaniseerd hout komt ca. 50% van het arseen in de lucht terecht. In geval een huis, schuur of 
schutting waarin gewolmaniseerd hout of gewolmaniseerd spaanplaat zit verwerkt in vlammen opgaat 
dan hebben we te maken met een ongecontroleerde verbranding waarbij ca. 50% van het arseen in 
de lucht terecht komt, nagenoeg volledig in deeltjes, waarvan de massadiameter varieert tussen ca. 
0,3 en 3 µm, waarvan 85 % beneden 1 µm is en als zodanig tot de fijnste aërosolfractie behoort 16). 
Deze zeer fijne deeltjes dringen gemakkelijk door tot in het diepste van de longblaasjes hetgeen 
levensgevaarlijk is. In geval van regenweer of blussen met water vormt zich arseenzuur dat ook nog 
via de huid het lichaam binnendringt 9). Arseenzuur valt in de zwaarste klasse, de klasse 1, van 
kankerverwekkende stoffen 4)5).  
 
In het landelijk afvalplan heeft lidstaat Nederland aan Bouw- en sloopafval de volgende klasse indeling 
toegekend:  
  

- A-hout (is onbehandeld hout) 
- B-hout (is geverfd, gelakt of verlijmd hout) 
- C-hout (is verduurzaamd CCA-hout en CC-hout) 
  
1) CCA-hout bevat zo’n 3000 mg/kg arseen (arseenzuur) en 6000 mg/kg chroom 
(chroomtrioxide). CC-hout bevat zo’n 6000 mg/kg chroom (chroomtrioxide)en moet ingevolge 
de Europese afvalstoffenlijst (EURAL) als gevaarlijk afval worden verwijderd en verwerkt. 11) 
18) 
2) In de afvalfase is zo'n 50-80 % van het CCA/CC-hout overgeverfd of gelakt, waarmee door 
een verf- of laklaag betreffend C-hout is omgetoverd tot B-hout. 
3) In de afvalfase heeft het overige CCA/CC-hout dat niet is overgeverfd of gelakt, als gevolg 
van verwering, een gelijke grijze kleur als onbehandeld hout, waarmee door verwering het C-
hout is omgetoverd tot A-hout. 
4) Met het vershrederen/vermalen van afvalhout uit bouw-en sloopafval wordt het onzichtbare 
gevaarlijk afvalgedeelte (CCA-hout en CC-hout) verdund met het eveneens onzichtbare niet 
gevaarlijk afvalgedeelte (onbehandeld hout). Het op deze wijze verdunnen van enorme grote 
hoeveelheden gevaarlijk afval (miljoenen tonnen per jaar)tot onder de grens van gevaarlijk 
afval is wettelijk verboden. 

  
Op grond van bovengenoemde feiten heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
hierover bij uitspraak no's F03.98.0171, F03.98.0179, F03.98.0180, F03.98.0181, F03.98.0182, 
F03.98.0183 en F03.98.0184 op 19 augustus 1998 letterlijk het volgende beslist: 17) 
  

'Uit het door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak uitgebrachte 
deskundigenbericht is gebleken dat verduurzaamd hout niet visueel valt te 
onderscheiden van onbehandeld hout'. 

  
Lidstaat Nederland weigert al vanaf 19 augustus 1998 (13 jaar lang) uitvoering te geven aan deze 
bindende uitspraak van Nederlandse hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State.  
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Dat op de bouw- en sloopplaats het visueel niet te scheiden verduurzaamde bouw- en sloophout 
onder de codenummers: 170204* of 200137* ingevolge de Europese Eural als gevaarlijk afval moet 
worden verwijderd en verwerkt heeft het ministerie van VROM zelf berekend 18). Als conclusie staat 
daarin letterlijk het volgende geschreven: 
  

'Op basis van de beschikbare informatie wordt geconcludeerd dat de afvalstof 'CCA-
afvalhout' als gevaarlijk afval moet worden ingedeeld conform de Eural afhankelijk van 
de herkomst van deze afvalstof kan de stroom worden gecodeerd als 170204* of 
200137*'. 

  
De Nederlandse gemeenten hebben de VNG-model bouwverordening overgenomen, In deze 
bouwverordening staat over scheiden van gevaarlijk afval uit bouw- en sloopafval letterlijk het 
volgende geschreven: 19) 
  

Het bouwafval moet op de bouwplaatsen ten minste worden gescheiden in de volgende 
fracties: 

a.    de als gevaarlijke aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 de afvalstoffenlijst 
behorende bij de regeling afvalstoffenlijst (EURAL; strc. 17 augustus 2001, nr. 158, 
blz. 9)  

  
In deze bouwverordening staat over onherkenbaar gevaarlijk afval in bouw- en sloopafval letterlijk het 
volgende geschreven: 19) 
  

'Indien op grond van het historisch gebruik te verwachten valt dat een te slopen 
bouwwerk c.q. een te slopen gedeelte van een bouwwerk is verontreinigd met de als 
gevaarlijke afvalstoffen van hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst behorende bij de 
Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL; stcr. 17 augustus 2001, nr. 159, blz 9), 
dient een onderzoek te worden ingesteld naar de vermoedelijke verontreiniging en moet 
het rapport met de uitslag van dit onderzoek bij de aanvraag van de sloopvergunning 
worden gevoegd.' 

  
Met het shredderen van hout uit bouw- en sloopafval hebben de Nederlandse afvalverwerkende 
bedrijven die het geshredderd behandeld afvalhout aan o.a. de spaanplaatindustrie (Unilin NV) en de 
groene stroom centrales in België hebben afgeleverd zich in zeer ernstige mate schuldig gemaakt aan 
ondermeer:  
  

-        het overtreden van de gemeentelijke bouwverordening in Nederland; 
-        het overtreden van de Europese afvalstoffenlijst (EURAL); 
-        het overtreden van de Europese Verordening (EG) nr. 142/97;  
-        het overtreden van de bindende uitspraak d.d. 19 augustus 1998 no's F03.98.0171,  

 F03.98.0179, F03.98.0180, F03.98.0181, F03.98.0182, F03.98.0183 en F03.98.0184 
 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;   

  
Gebruikte referenties:  
  

1. Veiligheidsinformatieblad van het bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co, toel.nr. 8228N, van 
Hickson Garantor Nederland B.V.  

2. Verslag chemisch onderzoek van superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. van de 
Keuringsdienst van waren te Groningen.  

3. Blz. 1, 52, 53, 54 en 55 uit het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990 van 
de Tweede Kamer der Staten Generaal vergaderjaar 1985 - 1986, 19204 nrs. 1-2 (5 pagina's).  

4. Voorblad, blz. 35 en 36 uit het Besluit kankerverwekkende stoffen en processen van 4 februari 
1994, stb 91 (3 pagina's).  

5. Voorblad, blz. 1, A2 en A3 uit de brochure "durf de dingen eens zwart in te zien, dan wordt 
alles rooskleurig" uitgegeven door het Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de 
Arbeid (België) in verband met hun nationale informatie campagne over de beroepskankers (4 
pagina's).  

6. Voorblad, blz. 5 en blz. 28 uit het Reprotox achtergrond-document S138-1 van het ministerie 
van SZW (3 pagina's).  

http://www.sdnl.nl/embassy3.htm
http://toel.nr/
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7. Blz. 14 Nederlandse staatscourant nr. 170 van 6 september 2006 , inzake niet-limitatieve lijst 
van voor de voortplanting giftige stoffen, volgens criteria van bijlage VI bij Richtlijn nr. 
67/548/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 1967.   

8. Blz. 15 Nederlandse staatscourant nr. 170 van 6 september 2006 , SZW-lijst van mutagene 
stoffen die door de EU zijn ingedeeld als mutageen en zijn opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 
nr. 67/548/EEG.  

9. Voorblad, blz. 4 en blz. 5 uit het protocol "arsenicum" S30-21 van de inspectiedienst SZW (3 
pagina's).  

10. Voorblad, blz 18 en blz 21 uit de Nationale MAC-lijst 1996 (P145) van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 3 pagina's).  

11. Voorblad, blz 12 en blz 23 uit het rapport d.d. 23 februari 1999 van Stichting Hout Research 
SHR met als titel “Het onderscheiden van verduurzaamd hout in BSA ten behoeve van 
mobiele houtshredder installaties”, rapportcode 99.003-1.  

12. Blz 2 en blz 10 uit Wet bodembescherming, inzake Interventie- en streefwaarden 
bodembescherming (2pagina’s).    

13. Alarmgids ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen van dr. ing. H.D. Nübler, van 1995, 
Koninklijke Vermande.  

14. Publicatie "EEG/793/93: parallelle lijst vastgesteld" uit het RIVM/Informatiebulletin 
Milieugevaarlijke stoffen van maart 1997, jaargang 4, nummer 1.  

15. Verordening (EG) nr. 142/97 van 27 januari 1997 van de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen.  

16. Voorblad, blz. 22, 39 en 40 uit basisdocument arseen, rapport nr. 758701002, van januari 
1990 van het RIVM (4 pagina's).  

17. Uitspraak no's F03.98.0171, F03.98.0179, F03.98.0180, F03.98.0181, F03.98.0182, 
F03.98.0183 en F03.98.0184 d.d. 19 augustus 1998 van de Afdeling besuursrechtspraak van 
de Raad van State.  

18. Handreiking Eural, opgesteld door drs. A.M.G.R. Schwegter en drs. ir. Van Veldhuizen van het 
ministerie van VROM.  

19. Nederlandse bouwverordeningen volgens VNG-model bouwverordening, die van toepassing 
zijn binnen alle Nederlandse gemeenten. 

 
Onjuiste informatieverstrekking Tweede Kamer met verstrekkende gevolgen volksgezondheid 

  
Afschaffing Actio Popularis mede oorzaak toename van kanker!!!  

PRIJSVRAAG: Vindt de juiste stukken over afschaffing Actio Popularis en win een vakantie op 

camping en pensionstal “Dommeldal” te Sint-Oedenrode 

  
Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
 
Voor deze  
Ing. A.M.L. (Ad) van Rooij 
Safety Manager,  

 

 

http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-tk03.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2008-04-16.php
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/afschaffing-actio-popularis-medeoorzaak-onnodige-toename-van-kanker
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager

