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            ARBEIDSRECHTBANK GENT  
 
            ZEVENDE KAMER 

 
De zetel is als volgt samengesteld: 

  
  Voorzitter van de kamer.  
  Mevrouw A. LANGERAERT, rechter in de arbeidsrechtbank 
 
  Rechters in sociale zaken.  

    De heer M. QUINTYN, benoemd als werkgever 
    De heer G. AUMAN, benoemd als werknemer-arbeider,  

 
    Openbaar Ministerie. 
    De heer D. MEIRSSCHAUT, arbeidsauditeur,  
 
   Griffier.  
   Mevrouw A. DE CANK, griffier,   

 

 
NADERE STUKKEN VOOR DE 7° KAMER VAN DE ARBEIDSRECHTBANK TE GENT 

ter onderbouwing van het pleidooi te houden op de 
Zitting: 27 oktober 2011  

A.R.  10/1278/A 
 

TEVENS VERZOEK OM VOOR 20 OKTOBER 2011 TE BESLISSEN  
dat benevens Erik Verbeek ook Ad van Rooij, namens het Ecologisch Kennis Centrum B.V., 

vanuit zijn deskundigheid als Europees erkend Safety Manager het woord mag voeren 
 

TEVENS VERZOEK OM VOOR 20 OKTOBER 2011 TE BESLISSEN  
dat journalist Rob Brockhus van de Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl) de  

op 27 oktober 2011 te houden gewone openbare zitting mag opnemen op video   

 
  
VOOR:  de heer VERBEEK Erik, wonende te Croatië, Seovaki Put 43, 34550 Pakrac; 
 
              Hebbende als deskundige ing. A.M.L. van Rooij, directeur, Ecologisch Kennis 
              Centrum B.V., ‟t Achterom 9a, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Ned),    
              

 EISER OP HOOFDEIS 
 VERWEERDER OP TEGENEIS              

 
 
TEGEN:  het NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN, 
               met zetel te 1000 BRUSSEL, St. Jansstraat 32-38 
 
    VERWEERSTER OP HOOFDEIS 
             EISERES OP TEGENEIS 
 

*     *     * 
 
Geacht College, 
 
Mede namens de heer VERBEEK Erik, wonende te Croatië, Seovaki Put 43, 34550 Pakrac, laten wij 
ter onderbouwing van het op 27 oktober 2011 om 14:00 uur te houden pleidooi de hieronder 
bijgevoegde en ingelaste stukken toekomen met links en deeplinks aan feitelijke onderbouwing.  
 
Omdat het hier gaat om een gewone openbare zitting verzoeken wij u om vóór 20 oktober 2011 te 
beslissen of dat journalist Rob Brockhus van de Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl) de op  
27 oktober 2011 te houden zitting mag opnemen op video.   

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-oktober-2011-strafklacht-korpschef-hasselt.pdf
http://www.sdnl.nl/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://www.sdnl.nl/
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Ad van Rooij staat Erik Verbeek bij vanuit zijn deskundigheid als Europees erkend Safety Manager 
namens het Ecologisch Kennis Centrum B.V. Het is dan ook wenselijk dat Ad van Rooij vanuit die 
hoedanigheid rechtstreeks het woord kan voeren voor de arbeidsrechtbank. Dit om te voorkomen dat 
elke vraag hierover vanuit uw rechtbank via Erik Verbeek aan Ad van Rooij moet worden gesteld en 
het antwoord daarop van Ad van Rooij via Erik Verbeek weer moet worden geantwoord aan uw 
rechtbank. Rechtstreekse communicatie is om die reden dan ook veel efficiënter. Wij verzoeken u dan 
ook om vóór 20 oktober 2011 te beslissen of u daarmee instemt.  
 

Nadere stukken ter onderbouwing van het Pleidooi.           
 
Onze op 2 september 2011 ingeleverde Conclusie bij de Arbeidsrechtbank te Gent hebben wij met het 
volgende e-mailbericht op 4 september 2011 laten toekomen aan de tegenpartij:   
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 4 september 2011 12:28 
Onderwerp: De op 2 september 2011 ingeleverde Conclusie bij de Arbeidsrechtbank te Gent in de 
zaak met als nummer: A.R. 10/1278/A 
Aan: eva.bral@skynet.be, tony.coonen@devoorzorg.be 
Cc: No cancer Foundation <nocancerfoundation@gmail.com> 

Aan:  

-          advocaat Eva Bral (B.V.B.A. Van den Bossche-Bral) te Gent (eva.bral@skynet.be); 
-          Federaal Secretaris Tony Coonen NVSM / DE VOORZORG 
(tony.coonen@devoorzorg.be)     

  
Geachte Mevrouw Bral en Mijnheer Coonen, 
  
Mede namens de heer VERBEEK Erik, wonende te Croatië, Seovaki Put 43, 34550 Pakrac, laten wij u 
hierbij in de volgende link de tijdig ingeleverde conclusies toekomen aan de Arbeidsrechtbank te Gent 
in de zaak met als nummer: A.R. 10/1278/A   
  
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2011-conclusie-verbeek-arbeidsrechtbank-gent.pdf   
  
De getekende versie van die conclusie, als wel het bewijs van inlevering vindt u als “pdf” bijgevoegd.  
 
De aan deze conclusies ten grondslag liggende stukken (ordner A, B1, B2 en B3, C1 en C2) zijn bij de 
griffie van de Arbeidsrechtbank te Gent ingeleverd en kunt u daar raadplegen.  
 
Zekerheidshalve zal ook nog een kopie van de getekende conclusies met ontvangstbevestiging 
worden afgegeven bij Federaal Secretaris Tony Coonen NVSM.   
 
Op 27 oktober 2011 om 14.00 uur dienen de pleidooien, in gewone en openbare terechtzitting van 
de zevende kamer van de arbeidsrechtbank te Gent, Opgeëistenlaan 401, zittingszaal 1.1. 
.       
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Hoogachtend 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze, 
Ing. A.M.L van Rooij                                                                Erik Verbeek. 
Europees erkend Safety Manager,                                          Oprichter No Cancer Foundation 
Tel: 04 84749360 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

Als aanvulling op deze conclusies ten grondslag liggende stukken (ordner A, B1, B2 en B3, C1 en 

C2) laten wij u de volgende hieronder bijgevoegde en ingelaste nadere stukken toekomen met links en 
deeplinks aan feitelijke en wettelijke onderbouwing.   
 

mailto:eva.bral@skynet.be
mailto:tony.coonen@devoorzorg.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2011-conclusie-verbeek-arbeidsrechtbank-gent.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2011-conclusie-verbeek-arbeidsrechtbank-gent.pdf
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Nadere Stukken 
 
Aan nadere stukken vindt u hieronder het volgende bijgevoegd en ingelast:  
 
In november 1987 is de Gebr. van Aarle B.V. (buurman van Ad van Rooij) in Sint-Oedenrode (Ned) 
begonnen met de bouw van een kelder ten behoeve van een te plaatsen impregneerinstallatie zonder 
een daarvoor vereiste bouwvergunning, in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan 
buitengebied op sterk verontreinigde grond zonder voorafgaande vereiste sanering, in strijd met de 
bouwverordening, zonder een daarvoor vereiste hinderwetvergunning van burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode. Vele brieven daarover van A.M.L. (Ad) van Rooij aan alle betrokken  
Nederlandse overheidsinstanties, ministers en aan voormalig minister President Ruud Lubbers 
(CDA) heeft tot gevolg gehad dat minister President Ruud Lubbers (CDA) (Kabinet-Lubbers III)  
mede namens de volgende ministers en staatssecretarissen:   
 

Ministers:  
- Ruud Lubbers (CDA) Minister-president, Minister van Algemene Zaken; 
- Wim Kok (PvdA) Viceminister-president, Minister van Financiën; 
- Hans van den Broek (CDA) Minister van Buitenlandse Zaken (tot 2 januari 1993); 
- Pieter Kooijmans (CDA) Minister van Buitenlandse Zaken (vanaf 2 januari 1993); 
- Ernst Hirsch Ballin (CDA) Minister van Justitie (tot 27 mei 1994); 
- Aad Kosto (PvdA) Minister van Justitie (vanaf 27 mei 1994); 
- Ernst Hirsch Ballin (CDA) Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (tot 27 

mei 1994) 
- Ruud Lubbers (CDA) Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (vanaf 27 

mei 1994) 
- Ien Dales (PvdA) Minister van Binnenlandse Zaken (tot 10 januari 1994) 
- Ernst Hirsch Ballin (CDA) Minister van Binnenlandse Zaken (van 10-18 januari 1994) 
- Ed van Thijn (PvdA) Minister van Binnenlandse Zaken (van 18 januari - 27 mei 1994) 
- Dieuwke de Graaff-Nauta (CDA) Minister van Binnenlandse Zaken (vanaf 27 mei 1994)  

- Jo Ritzen (PvdA) Minister van Onderwijs en Wetenschappen 

- Relus ter Beek (PvdA) Minister van Defensie  

- Hans Alders (PvdA) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer 

- Hanja Maij-Weggen (CDA) Minister van Verkeer en Waterstaat (tot 16 juli 1994) 

- Koos Andriessen (CDA) Minister van Verkeer en Waterstaat (vanaf 16 juli 1994) 

- Koos Andriessen (CDA) Minister van Economische Zaken 

- Gerrit Braks (CDA) Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (tot 19 september 1990) 
- Bert de Vries (CDA) Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (19 – 28 september 

1990) 
- Piet Bukman (CDA) Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (vanaf 28 september 

1990)  
- Bert de Vries (CDA) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
- Hedy d'Ancona (PvdA) Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (tot 16 juli 1994) 
- Jo Ritzen (PvdA) Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (vanaf 16 juli 1994) 

   
Staatssecretarissen:  

- Piet Dankert (PvdA) Buitenlandse Zaken (tot 16 juli 1994) 
- Aad Kosto (PvdA) Justitie (tot 27 mei 1994)  
- Dieuwke de Graaff-Nauta (PvdA) Binnenlandse Zaken (tot 27 mei 1994) 
- Jacques Wallage (PvdA) Onderwijs en Wetenschappen (tot 7 juni 1993) 
- Roel in 't Veld (PvdA) Onderwijs en Wetenschappen (9-18 juni 1993) 
- Job Cohen (PvdA) Onderwijs en Wetenschappen (vanaf 2 juli 1993) 
- Marius van Amelsvoort (CDA) Financiën 
- Berend-Jan van Voorst tot Voorst (CDA) Defensie (tot 1 juni 1993) 
- Ton Frinking (CDA) Defensie (tot 1 juni 1993) 
- Enneüs Heerma (CDA) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
- Piet Bukman (CDA) Economische Zaken ( tot 28 september) 
- Yvonne van Rooy (CDA) Economische Zaken (vanaf 28 september)  

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-1991-08-29-lubbers-gaat-niet-meer-reageren.jpg
http://www.hetechtenieuws.org/2008-05-20-ombudsman-1991-08-29-lubbers-gaat-niet-meer-reageren.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruud_Lubbers
http://nl.wikipedia.org/wiki/Christen-Democratisch_App%C3%A8l
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wim_Kok
http://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_van_de_Arbeid_(Nederland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_van_den_Broek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_Kooijmans
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ernst_Hirsch_Ballin
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aad_Kosto
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ernst_Hirsch_Ballin
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruud_Lubbers
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ien_Dales
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ernst_Hirsch_Ballin
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ed_van_Thijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dieuwke_de_Graaff-Nauta
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jo_Ritzen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Relus_ter_Beek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Alders
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hanja_Maij-Weggen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koos_Andriessen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koos_Andriessen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Braks
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bert_de_Vries_(CDA)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Bukman
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bert_de_Vries_(CDA)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hedy_d%27Ancona
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jo_Ritzen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Dankert
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aad_Kosto
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dieuwke_de_Graaff-Nauta
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jacques_Wallage
http://nl.wikipedia.org/wiki/Roel_in_%27t_Veld
http://nl.wikipedia.org/wiki/Job_Cohen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Marius_van_Amelsvoort
http://nl.wikipedia.org/wiki/Berend-Jan_van_Voorst_tot_Voorst
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ton_Frinking
http://nl.wikipedia.org/wiki/Enne%C3%BCs_Heerma
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Bukman
http://nl.wikipedia.org/wiki/Yvonne_van_Rooy
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- Dzsingisz Gabor (CDA) Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (vanaf 28 september 1990)   
- Elske ter Veld (PvdA) Sociale Zaken en Werkgelegenheid (tot 4 juni 1993)  
- Jacques Wallage (PvdA) Sociale Zaken en Werkgelegenheid (vanaf 4 juni 1993) 
- Hans Simons (PvdA) Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (tot 26 februari 1994)  

bij de hieronder ingelaste brief d.d. 29 augustus 1991 letterlijk het volgende heeft beslist:  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dzsingisz_Gabor
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elske_ter_Veld
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jacques_Wallage
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Simons
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Daarmee hebben alle bovengenoemde ministers en staatssecretarissen, en daarmee de Nederlandse 
politieke partijen CDA en PvdA beslist dat burgemeester P. Schriek (CDA) en wethouders van Sint-
Oedenrode, secretaris J.A. Jorristma (VVD)(thans: commissaris van de koningin van Friesland) en 
daarmee alle ambtenaren van Sint-Oedenrode vanaf 29 augustus 1991 onbeperkt misdrijven kunnen 
plegen zonder dat daartegen nog bestuursrechtelijk of strafrechtelijk kan worden opgetreden. Dit des 
te meer het hoogste rechtscollege de Nederlandse Raad van State vanaf die tijd de volgende Vice-
Presidenten (onderkoningen) van deze CDA en PvdA hebben gehad:  

- Willem Scholten (CDA) vicepresident Raad van State (1980 – 1997) 
- Herman Diederik Tjeenk Willink (PvdA) vicepresident Raad van State (1997 - heden) 

Vanaf dat moment hebben minister president Ruud Lubbers (CDA) en alle CDA en PvdA ministers en 
staatssecretarissen in kabinet Lubbers III van de gemeente Sint-Oedenrode ‟s-Werelds grootste 
misdaadorganisatie gemaakt met eerst burgemeester Piet Schriek (CDA) en thans burgemeester 
Peter Maas (CDA) als ‟s-Werelds grootste (vergiftigings)dictator aan het hoofd. Als bewijs daarvoor zie 
de volgende foto met toelichting:  

Foto: L.O.S.S. / Diane Hobbelen  

 
Burgemeester Schriek en wethouder Van Rossum nemen staatssecretaris Van Geel (r) onder 

handen.  
 
 
Vanuit deze verkregen dictatoriale macht hebben burgemeester Piet Schriek (CDA) en wethouder 
Cees van Rossum (CDA) achter de rug van Ad van Rooij om, zonder hem daarvan een kopie te 
hebben verstrekt, voormalig verantwoordelijk milieuminister Hans Alders (PvdA) in kabinet Lubbers III 
gedwongen tot het op 31 maart 1992 uitbrengen van de volgende hieronder ingelaste brief d.d. 31 
maart 1992 aan de voorzitter van de Vaste Kamer Commissie van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal: 
 
  
 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Scholten_(politicus)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Raad_van_State_(Nederland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_Tjeenk_Willink
http://nl.wikipedia.org/wiki/Raad_van_State_(Nederland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Alders
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Daarmee is in het geheim beslist dat ook de Nationale Ombudsman (drs. M. Oosting), het Kabinet der 
Koningin (drs. F.E.R. Rhodius) en de gehele Tweede Kamer der Staten-Generaal in de toekomst niet 
meer inhoudelijk zullen reageren op de brieven van Ad van Rooij. Daarmee is de dictatoriale 
(vergiftigings)macht van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad, de secretaris en alle 
ambtenaren van Sint-Oedenrode (Ned) vanaf 31 maart 1992 onaantastbaar geworden.  
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De op komst zijnde Europese Verordeningen beginnen met hun voorbereiding daartoe zo'n 5 jaar 
eerder. Vanuit deze verkregen dictatoriale (vergiftigings)macht hebben burgemeester Piet Schriek 
(CDA) en wethouder Cees van Rossum (CDA) van Sint-Oedenrode staatssecretaris Hans Simons 
(PvdA) van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur dictatoriaal verplicht om bij besluit van 6 april 1992 
(zonder dat vergunninghouder Hickson Garantor Nederland BV daartoe heeft verzocht) het etiket van 
het bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-Co te vervalsen van 374 g/l arseenzuur naar 304 g/l 
arseenpentoxide. Dit met de wetenschap dat het in werkelijkheid 374 g/l arseenzuur is gebleven en 
dat arseenzuur veel gevaarlijker is als arseenpentoxide. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u hieronder 
betreffend besluit d.d. 6 april 1992 dat staatssecretaris Hans Simons (PvdA) namens de Staat der 
Nederlanden heeft genomen hieronder ingelast:    

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_verordening
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Simons
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.dekoepel.eu/Hans%20Simons.htm
http://www.wolmanzouten.nl/arseenpentoxide.html
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Bijna 5 jaar later op 27 januari 1997 treedt de Europese Verordening (EG) nr. 142/97 (PbEGL25) in 
werking en moet lidstaat Nederland binnen 4 weken daarna aan de Europese Commissie alle 
relevante en beschikbare informatie verstrekken over de blootstelling van mens en milieu aan 
arseenzuur. Deze risicobeoordeling wordt uitgevoerd door de Commissie in het kader van de te 
starten herzieningsprocedure krachtens de artikelen 69, 84 en 112 van het toetredingsverdrag voor de 
bepalingen die in de nieuwe lid-staten nog niet van toepassing zijn. Als gevolg van de opzettelijke 
vervalsing van het etiket op 6 april 1992 van 374 g/l arseenzuur naar 304 g/l arseenpentoxide door 
staatssecretaris Hans Simons (PvdA) van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur heeft lidstaat 
Nederland opzettelijk maar liefst vanaf maart 1997 deze Europese verodening en daarmee de 
rechtstreeks vanuit Europa opgelegde wettelijk verplichte riscobeoordeling van arseenzuur weten te 
ontduiken. De milieu- en mensvernietigende gevolgen daarvan zijn met geen honderden miljarden 
euro's meer goed te maken.   

Vanuit deze verkregen dictatoriale (vergiftigings)macht hebben burgemeester Piet Schriek (CDA) en 
wethouder Cees van Rossum (CDA) van Sint-Oedenrode met behulp van de onder druk gezette 
staatssecretaris Hans Simons (PvdA) van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur vergunninghouder 
Hickson Garantor Nederland BV te Nijmegen (thans: Arch Timber Protection BV) wettelijk verplicht tot 
valse etikettering van het bestrijdingsmiddel superwolmanzout-CO, die dit leverde aan Gebr. van Aarle 
te Sint-Oedenrode. Ondergetekende A.M.L. van Rooij heeft alle 150 Tweede Kamerleden en alle 75 
Eerste Kamerleden in Nederland daarvan bij brief d.d. 13 april 2001 op de hoogte gebracht met het 
nadrukkelijk verzoek de daarin gestelde 7 vragen te beantwoorden. Tot op de dag van vandaag (ruim 
10 jaar later) heeft A.M.L. van Rooij daarop nog steeds geen antwoord ontvangen (zie ordner D, 
achter tab 1) (deel 1)(deel 2)(deel 3)(deel 4)(deel 5). Daarmee is nogmaals onmiskenbaar feitelijk 
komen vast te staan dat de onaantastbare dictatoriale macht van burgemeester en wethouders van 
Sint-Oedenrode boven alle Nederlandse Eerste en Tweede Kamerleden der Staten-Generaal staat.  

Wat de rampzalige gevolgen zijn van deze opzettelijke in stand gehouden valse etikettering kunt u 
zien in bijgevoegde 2Vandaag-uitzending (http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv) over de 
drie containers die overboord sloegen op zondag 23 dec 2003 vanaf  het schip Andinet ten 
noordwesten van Texel.  

 
Vos zwijgt over kennis  

Onder deze onaantastbare dictatoriale druk van burgemeester Piet Schriek (CDA) en wethouder Cees 
van Rossum (CDA) van Sint-Oedenrode heeft voormalig milieuminister Hans Alders (PvdA) op 20 mei 
1992 de volgende ingelaste circulaire “Betreffende werkprogramma milieumaatregelen bij 
houtimpregneerbedrijven” laten uitgaan, waarin betrokken overheden worden verplicht om aan 
houtimpregneerbedrijven een milieuvergunning te verlenen.    
 
Overeenkomstig deze circulaire (verdrag) moesten de houtimpregneerbedrijven in Nederland hun 
milieuvergunningvoorschriften baseren. Deze circulaire houdt echter geen rekening met de 
milieuaspecten van het verduurzaamde hout tijdens de gebruiksfase en in de afvalfase. Hiermee heeft 
voormalig minister Alders (PvdA) van VROM geregeld dat via Nederlandse houtimpregneerbedrijven 
dit levensgevaarlijke afval van de Shell/Billiton in hout kon worden geperst en door verkoop ervan aan 
de consument onbeperkt in het milieu kan worden gedumpt. Dit met de wetenschap dat daarmee de 
Internationale en Europese wet- en regelgeving zeer grof worden overtreden. Arseenzuur en 
chroomtrioxide zijn immers al vanaf 1986 “zwarte lijststoffen” waarvan toen al bekend was dat die zo 
gevaarlijk zijn voor mens, dier en milieu dat die via een maximaal brongerichte aanpak met de best 
bestaande techniek uit water, bodem en lucht moeten worden geweerd. Deze stoffen hadden dus 
nooit in hout mogen worden geperst met de wetenschap dat ze daarmee juist voor de volle 100% in 
water, bodem en lucht terechtkomen: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Simons
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Simons
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.archtp.info/main.php?langid=2
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-27-1-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-27-1-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-30-2-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-30-3-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-30-4-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-27-5-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.pateo.nl/salveo4all_nl.htm
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Vanaf het moment deze circulaire “Betreffende werkprogramma milieumaatregelen bij 
houtimpregneerbedrijven” op 20 mei 1992 van kracht is geworden moesten de Nederlandse 
houtimpregneerbedrijven KOMO-gekeurd hout produceren, hetgeen inhoudt dat deze bedrijven  
werden verplicht om het hout onder hoge druk tot aan de kern toe vol te persen met levensgevaarlijk 
valselijk geëtiketteerd kankerverwekkend arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) waarmee er 
maximaal chemisch afval van Billiton/Shell in hout kan worden gedumpt, om gedurende de gebruiks- 
en afvalfase door de consumenten (indirect) te laten lozen in het oppervlaktewater waarmee 
Billiton/Shell (met de hulp van de Staat der Nederlanden) met het op deze wijze ontduiken van het 
betalen van zuiveringsheffing de Staat der Nederlanden voor miljarden euro‟s heeft opgelicht.    
 
Met deze voorkennis en wetenschap heeft het Kabinet Lubbers III in juni 1992 onder voorzittersschap 
van voormalig minister Hans Alders van VROM, het "Rio de Janeiro protocol" tot stand gebracht en 
ondertekend. Onder de dekmantel van behoud van de regenwouden heeft Alders verduurzaamd hout 
als geschikt alternatief aangeprezen. De door minister Alders gesubsidieerde milieuorganisaties 
waaronder Vereniging Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu en het Wereld Natuurfonds volgden 
minister Alders van VROM daarin blindelings, anders werd hun subsidie ingetrokken. Landelijke 
milieucampagnes, en de enorme publiciteit hierover hebben in Nederland geleid tot een werkelijke 
rage. Deze campagnes stimuleerde de aanschaf door de consument. Coniferen en beukenhagen 
werden veelal gerooid en nauwelijks nog gebruikt als erfafscheiding. Geïmpregneerd hout kwam 
daarvoor in de plaats. Tegels en klinkers in de tuin werden vervangen door tegels van geïmpregneerd 
hout. Zelfs kinderspeeltoestellen, picknicktafels, vlonders, beschoeiingen, huizen en zelfs gehele 
woonwijken werden gebouwd van geïmpregneerd hout. Dat hiermee onze regenwouden werden 
behouden heb ik nooit begrepen en is ook nooit aangetoond. Wel is het zo dat Billiton/Shell op deze 
wijze haar levensgevaarlijk afval, met de hulp van het Kabinet Lubbers III, wereldwijd jaarlijks met 
miljoenen/miljarden kilogrammen in het milieu hebben kunnen dumpen. De grootaandeelhouders van 
Shell, waaronder het Nederlandse Koninklijke Huis en de Staat der Nederlanden hebben hieruit 
(honderden) miljarden onrechtmatige inkomsten ontvangen.     
 
Op 2 augustus 1992 hadden Buitenlandse Zaken en de inlichtingendiensten een noodplan ontwikkeld 
om Willem Oltmans in één klap te kunnen ruïneren. Ze oefenden pressie uit op de Zuid-Afrikaanse 
regering en deze zorgde ervoor dat de zorgvuldig opgebouwde contacten in dat land in een snel 
tempo werden afgebroken. Uiteindelijk werd Oltmans op 2 augustus 1992 gearresteerd en als een dief 
in de nacht op het vliegtuig naar Amsterdam gezet. Oltmans was zo goed als alles kwijt en stond 
letterlijk op straat. Hij besloot terug te vechten en daar had men niet meer op gerekend. Hij startte een 
proces tegen de Staat der Nederlanden en eiste volledige financiële compensatie voor minstens 35 
jaar overheidssabotage en treiteren. Dit tijdstip lag juist voor het moment dat Robert Kahlman in het 
diepste geheim bij Hoogovens (later Corus) te Ijmuiden in een kelder 5 jaar lang proeven heeft moeten 
doen met levensgevaalijk afval afkomstig vanuit de gehele wereld, waaronder uit Zuid-Afrika. 
Betreffend levensgevaarlijk afval vanuit de gehele wereld, waaronder uit Zuid-Afrika, is zonder enige 
vergunning over de Europese grenzen, landengrenzen, provinciale grenzen het bedrijventerrein van 
Hoogovens (Corus) binnengesmokkeld om daarop door Robert Kalhman proeven te laten uitvoeren 
zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning in strijd met de Arbowet. Korte tijd later (in 1994) is de 
(merk)naam Billiton overgegaan van Shell naar het Zuid-Afrikaanse mijnbouwbedrijf Gencor, waarna 
alle activiteiten in Arnhem zijn gestopt en de grond van het fabrieksterrein aan de Rijn is gesaneerd. 
Dat kan geen toeval meer zijn. 
 
Met bovengenoemde voorkennis is het bedrijf Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159 te Sint-Oedenrode 
(buurman van Ad van Rooij) op 11 augustus 1992 gaan impregneren met het valselijk geëtiketteerde 
Superwolmanzout-CO van Hickson Garantor Nederland B.V. zonder een daarvoor vereiste 
bouwvergunning, in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan buitengebied op sterk 
verontreinigde grond zonder voorafgaande vereiste sanering, in strijd met de bouwverordening, 
zonder een daarvoor vereiste hinderwetvergunning van burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode, zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning van het waterschap De Dommel, zonder 
een daarvoor vereist extern veiligheidsrapport en rampenbestrijdingsplan (vanwege meer dan 500 kg 
opslag aan arseenzuur) in strijd met post-Seveso-richtlijn te midden van 12 woningen van derden (op 
0 tot 100 meter afstand) in het uiterst kritische dommeldalgebied van Sint-Oedenrode (Olland).  
 
 

http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-02.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-02.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-01-05.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juni-2011-verzoek-aan-minister-donner.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Royal_Dutch_Shell
http://nl.wikipedia.org/wiki/Royal_Dutch_Shell
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-10.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-10.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Lubbers_III
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Alders
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_Biological_Diversity
http://www.milieudefensie.nl/
http://www2.natuurenmilieu.nl/home/
http://www.wnf.nl/nl/home/?splash=1
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2010-08-27.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-01-31.php
http://www.wolmanzouten.nl/sidhadorp.html
http://www.wolmanzouten.nl/sidhadorp.html
http://www.sdnl.nl/column30.htm
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.dommeldal.eu/


© 14 

Daarmee is de dictatoriale (vergiftigings)macht van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad, 
de secretaris en alle ambtenaren van Sint-Oedenrode (Ned) vanaf 2 augustus 1992 uitgegroed tot op 
wereldniveau met burgemeester Piet Schriek (CDA) als wereld vergiftigingsdicator opgevolgd door 
burgemeester Peter Maas (CDA).    

De Gebr. van Aarle B.V. mocht zijn hout alleen impregneren met wolmanzouten, het 
superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. te Nijmegen, omdat superwolmanzout-Co is 
samengesteld uit hoogproblematisch gevaarlijk afval van Biliton/Shell waarin Koningin Beatrix (als 
voorzitter van de Raad van State en als staatshoofd) en de Staat der Nederlanden (die de 
ambtenaren salarissen uitbetaald) veel aandelen hebben. Om bij burgemeester en wethouders een 
schriftelijke gedoogbeschikking af te dwingen is Ad van Rooij samen met zijn moeder en vader naar 
het gemeentehuis van Sint Oedenrode gegaan en daar gebleven tot het moment was toegezegd dat 
een schriftelijk gedoogbeschikking zou worden afgegeven. Wij hebben toen gezien dat burgemeester 
P. Schriek (CDA) heel zenuwachtig was. Hij heeft hierover een halve dag lang rechtstreeks contact 
gehad met de Raad van State.  

Kort daarna werd op 13 augustus 1992 de schriftelijke gedoogbeschikking afgegeven. Diezelfde dag 
heeft Ad van Rooij tegen deze gedoogbeschikking beroep aangetekend bij de Raad van State en de 
voorzitter om schorsing verzocht en gevraagd dit schorsingsverzoek op 14 augustus 1992 te 
behandelen. Op 14 augustus 1992 werd door de voorzitter van de Afdeling Geschillen van Bestuur 
van de Raad van State bij uitspraak B05.91.1210 de schorsing van de op 19 november 1991 aan 
Gebr. van Aarle B.V. verleende hinderwetvergunning plotsklaps opgeheven. Dit is gebeurd zonder dat 
Ad van Rooij zich daartegen in een hoorzitting heeft kunnen verdedigen. Dit ondanks het feit dat de 
Raad van State, voorafgaande aan die beslissing, wettelijk verplicht was om Ad van Rooij daarover te 
horen. Daarmee is feitelijk bewezen dat het persoonlijke telefonische contact van CDA-burgemeester 
P. Schriek van Sint-Oedenrode met de Nederlandse Raad van State deze met de wet strijdige 
beslissing van de voorzitter van de Raad van State tot gevolg heeft gehad.  

Voormalig CDA-burgemeester van Luyksgestel mr. F.J.M. Houben is mijns inziens de grondlegger 
voor dit wereldwijde eco-terrorisme. Het is allemaal begonnen op 25 september 1975.                     
Houthandelaar C. Tissen mocht van burgemeester Houben in het buitengebied van Luyksgestel een 
houtconserveringsinrichting bouwen onder de strikte voorwaarden dat uitsluitend wolmanzouten 
gebruikt mochten worden. Om te voorkomen dat geen ander houtverduurzamingsmiddel werd gebruikt 
moest houthandelaar Tissen van burgemeester Houben een verklaring tekenen dat hij fl. 1000,- aan 
de gemeente Luyksgestel zou moeten betalen voor elke dag dat hij een ander conserveringsmiddel 
gebruikt. (zie ordner D, achter tab 2).  
 
Het moet bij voormalig burgemeester F.J.M. Houben (CDA) van Luyksgestel (persoonlijke vriend van 
Koningin Beatrix en persoonlijke getuige van het huwelijk van prins Willem-Alexander met princes 
Maxima)  bekend geweest zijn dat in 1962  het kabinet-De Quay met dr. L.J.M. Beel (KVP) als Vice-
President van de Raad van State positief advies (art. 73 Grondwet) heeft uitgebracht aan de Kroon 
(Ministerraad en HM Koningin als staatshoofd) waarop de Tweede Kamer en Eerste Kamer op 21 april 
1962 hebben ingestemd met het van kracht worden van de Bestrijdingsmiddelenwet: 

- 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 te worden vermeld: 

 
Deze tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet zijn door de politieke partijen KVP, CHU, ARP 
(thans: CDA) en VVD (thans: Kabinet-Rutte) goedgekeurd, waarvan Ruud Lubbers (CDA) de 
formateur was. Als gevolg daarvan hebben de multinationale ondernemingen als Billiton, Shell, AKZO, 
Philips, Unilever, Corus (voorheen: Hoogovens, DSM, Dow Chemical, Hoechst, Dupont, Monsanto 
met de hulp van de Raad van State, de Staat der Nederlanden maar liefst al 49 jaar lang onbeperkt 
hun hoogproblematisch gevaarlijk afval in bestrijdingsmiddelen kunnen dumpen en onder de 
dekmantel van “bestrijdingsmiddel” duur kunnen verkopen, terwijl andere bedrijven het tegen zeer 
hoge kosten moeten laten verwijderen en verwerken.  
 
Nederland heeft daarmee maar liefst 49 jaar lang in zeer ernstige mate gehandeld in strijd met de 
artikelen 1, 21 en 22 van de Nederlandse Grondwet, het Europese Verdrag en het in 1948 door de 
Verenigde Naties getekende Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide.  
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Op deze wijze heeft Nederland (ook via Belgische bedrijven) al maar liefst 49 jaar lang de gehele 
wereld kunnen vergiftigen 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. Tweede Kamerlid Remi Poppe van de Socialistische Partij 
was hiervan al in 1990 op de hoogte maar deed helemaal niets. Dit geeft een verklaring over het feit 
dat in Nederland de opvolgende Minister Presidenten Ruud Lubbers, Wim Kok, Jan Peter Balkenende 
(evenals zijn vriend burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode) en nu ook Mark Rutte over deze 
genocide-bewijzen blijven zwijgen als het graf. Als gevolg daarvan zullen wereldwijd miljarden mensen 
vroegtijdig overlijden aan kanker of andere ernstige vergiftigingsziekten. Dat moet echter kost wat kost 
in de doofpot worden gehouden omdat de groot aandeelhouders van bovengenoemde multinationale 
ondernemingen (waaronder het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat) hieraan honderden 
miljarden euro‟s onrechtmatige inkomsten hebben ontvangen. Tegen deze “sluipmoordende genocide” 
op de wereldbevolking vanuit Nederland loopt vanuit Belgisch Federaal Procureur des Konings Johan 
Delmulle een strafrechtelijk onderzoek onder dossiernummer FA3-6-11.  

In 1987 is deze F.J.M. Houben Commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Brabant 
geworden. Precies vanaf dat moment kreeg Ad van Rooij persoonlijk te maken met deze eco-
terroristen. In dat jaar begon houtzagerij en klompenmakerij Gebr. van Aarle B.V. in het kritische 
Dommeldalgebied van Sint Oedenrode met het bouwen van een kelder ten behoeve van een te 
plaatsen impregneerinstallatie (zie foto hieronder) zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning, in 
strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan buitengebied op sterk verontreinigde grond 
zonder voorafgaande vereiste sanering, in strijd met de bouwverordening, zonder een daarvoor 
vereiste hinderwetvergunning van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode. 

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) 
 
Omdat aan deze sluipmoordende genocide op de wereldbevolking vanuit Nederland het Koninkljik 
Huis en de Staat der Nederlanden honderden miljarden euro‟s hebben verdiend mocht van voormalig 
minister van justitie mr. E.M.H. Ernst (CDA) dat niet strafrechtelijk worden onderzocht. Om die reden 
moest Ad van Rooij worden uitgeschakeld en heeft burgemeester Piet Schriek (CDA) op 18 augustus 
1992 aan de officier van justitie mr. G. Bos opdracht gegeven tot het organiseren van de volgende 
geheime vergadering waarin op basis van leugens en bedrog de officier van justitie G.Bos in 
samenspanning met parketsecretaris G. Broeren, voormalig burgemeester P.Schriek (CDA) van Sint-
Oedenrode, voormalig milieuwethouder H. van Dijk-Eerhart van Sint-Oedenrode (CDA), juridisch 
medewerker Provincie Noord-Brabant H. Artz, de wachtmeesters I. Valk en M. Saris van de rijkspolitie 
Sint-Oedenrode, dhr. C. Kertsholt hoofd afd. bouwen van Sint-Oedenrode, milieuinspecteur H. de 
Vries van Noord-Brabant, dhr. V. Ditters hoofd algemene zaken Waterschap De Dommel en een 
notulist G. van Aarle controlerend ambtenaar Sint-Oedenrode in samenspanning de volgende 
afspraken hadden gemaakt tegen Ad van Rooij. Voor bewijs zie de ingelaste geheime notule d.d. 2 
september 1992 hierover van notulist G. van Aarle.   
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Zo is op voorstel van milieuinspecteur H. de Vries van Noord-Brabant besloten dat burgemeester  
P. Schriek (CDA) van Sint-Oedenrode zijn persoonlijke vriend GGD-arts Henk Jans op Ad van Rooij 
moest afsturen om hem geestesziek? verklaard te krijgen.  
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Als bewijs daarvoor vindt u hieronder het ingelaste artikel “Burgemeester schakelt vertrouwensarts in” 
uit het Eindhovens Dagblad van 1 september 1992   
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Op sterk aandringen van Ad van Rooij heeft GGD-arts Henk Jans dit op papier (geen GGD papier) bij 
brief d.d. 24 augustus 1992 schriftelijk bevestigd. Als bewijs daarvoor vindt u hieronder ingelast zijn 
handgeschreven brief d.d. 24 augustus 1992 daarover aan Ad van Rooij.            
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Henk Jans heeft deze brief d.d. 24 augustus 1992 aan Ad van Rooij laten uitgaan vanuit zijn functie 
als Medisch Milieukundig GGD-Arts Stadsgewest Breda, terwijl hij dat van zijn directeur M.A.J.M. van 
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Bakel van de GGD Statsgewest Breda niet mocht. Als bewijs daarvoor vindt u hieronder ingelast de 
brief d.d. 3 september 1992 van directeur M.A.J.M. van Bakel aan Ad van Rooij.            
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Van deze ongevraagde vooraf niet aangekondigde actie van burgemeester P. Schriek (CDA) was  
Ad van Rooij niet gediend en heeft hij daarover op 22 februari 1992 de volgende ingelaste brief aan 
burgemeester P. Schriek (CDA) van Sint-Oedenrode verstuurd:   
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Bij brief d.d. 25 augustus 1992 maakt voormalig burgemeester P. Schriek (CDA) aan Ad van Rooij 
kenbaar dat hij tot deze actie is overgegaan omdat hij zich zorgen maakte over het persoonlijk 
welbevinden van Ad van Rooij en zijn huisgenoten. Als bewijs daarvoor vindt u hieronder ingelast 
desbetreffende brief d.d. 25 augustus 1992 van burgemeester P. Schriek (CDA) aan Ad van Rooij.            
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Als waardering voor dit alles kreeg GGD-arts Henk Jans op 16 november 1993 van commissaris der 
Koningin Frank Houben de provinciale milieuprijs 1993 van Noord-Brabant uitgereikt. Betreffende 
uitnodiging daarvoor vindt u hieronder ingelast: 
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Met bovengenoemde voorkennis schrijft het Eindhovens Dagblad (op aandringen van Frank Houben) 
vanaf 7 juli 1989 over de vergiftiging met Wolmanzouten, het middel dat onze buurman Gebr. Van 
Aarle gebruikt, letterlijk de volgende leugens in haar krant en weigert dat tot op de dag van vandaag 
te corrigeren: Lees: http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php  
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BEWIJS: Eindhovens dagblad 
schrijft tegenstrijdig over 
kankerverwekkend Arseen 

 
Het Eindhovens Dagblad schreef meerdere keren over het grote gevaar van 
vergiftiging door kankerverwekkend Arseen in Bangladesh. 
Maar het Eindhovens Dagblad schreef ook over het Nederlandse 
houtimpregneerbedrijf Carl Tissen Import Export B.V., dat dit bedrijf zijn 
hout impregneert zonder het milieu te belasten. Dit klopt niet want directeur 
Carl Tissen van betreffend houtimpregneerbedrijf heeft in 1994 zelf kenbaar 
gemaakt dat hij grote hoeveelheden Arseen en Chroomtrioxide in het milieu 
bracht. 
 
 
 

 
1. In 1989 schrijft het Eindhovens Dagblad over houtimpregneerder Tissen 
die samen met de heer Mouwen een veilige impregneermethode heeft 
gevonden die het milieu niet zou belasten met o.a. Arseen en Chroom VI. 
De werkelijkheid is zoals hieronder beschreven in punt 2. Het Eindhovens 
Dagblad heeft nooit rectificatie geplaatst. 
 

 

 
Het Eindhovens Dagblad 
schrijft wel over het 
gevaar van arseen 
vergiftiging in 
Bangladesh. Maar 
arseen vergiftiging in 
Nederland kan blijkbaar 
geen kwaad  

 
 
 
 
 
 

http://www.ed.nl/
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.hetechtenieuws.org/index.php
http://www.hetechtenieuws.org/info.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.hetechtenieuws.org/0000-00-00-nieuwsbrief.php
http://www.nieuwemedianieuws.nl/
http://www.ed.nl/
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11-eindhovens-dagblad-1989.jpg
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2. In 1996 schrijft directeur Carl Tissen van houtimpregneerbedrijf Carl 
Tissen Import Export B.V. aan de Vaste Kamercommissie Milieubeheer van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal zelf dat zijn bedrijf jaarlijks ca. 
16.000 kg. arseenzuur en 19.000 kg. chroomtrioxide (chroom VI) diffuus in 
de compartimenten water, bodem en lucht brengt. De gehele Tweede 
Kamer der Staten-Generaal heeft deze brief van Carl Tissen nooit 
inhoudelijk beantwoord. 
 

 
3. In 2000 schrijft het Eindhovens Dagblad dat 80 miljoen mensen in 
Bangladesh via het grondwater bedreigd worden met kanker als gevolg van 
Arseen in grondwater. 
 

 
4. Ook in het jaar 2000 meldt het Eindhovens Dagblad dat de 
wereldgezondheidsorganisatie (WHO) alarm heeft geslagen over een 
dreigende ramp in Bangladesh. De helft van de bevolking dreigt besmet te 
raken door het drinken van met arseen verontreinigd grondwater. 

INFO: Deze editie is 
geplaatst door redactie. 
D.m.v. afzonderlijke 
bewijzen betreffende 
carcinogene stoffen in en 
op geïmpregneerd hout 
wordt toegewerkt naar 1 
duidelijk hoofdartikel. 
(Zie hier de bewijzen tot 
nu toe.) Elk bewijsstuk 
zal weer diverse andere 
vragen oproepen. Echter 
na verloop van tijd 
worden alle bewijzen 
achter elkaar gezet en 
zal het voor een ieder 
compleet en helder zijn. 
Meer info hier  

 
WAAROM LEEST U HIER NIETS OVER IN DE REGULIERE MEDIA? 
Omdat deze media niet (meer) onafhankelijk zijn en structueel onderwerpen negeren die de integriteit en imago van 
multinationals, overheid en koningshuis zouden kunnen schaden en een positieve verandering in gang zouden kunnen zetten. 
Zie het verschil tussen de oude (reguliere) media en de nieuwe media via: 
www.oudemedia-nieuwemedia.nl  

 

 
  

http://www.hetechtenieuws.org/info.php
http://www.hetechtenieuws.org/bewijzen-gif.php
http://www.hetechtenieuws.org/info.php
http://www.oudemedia-nieuwemedia.nl/
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Daarom heeft voormalig minister van justitie en voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State Prof. mr. E.M.H. Ernst (CDA) bovengenoemde misdrijven van Gebr. van Aarle van 
meet af aan afgedekt. Het is deze voormalige minister van justitie mr. E.M.H. Ernst (CDA) geweest die 
voormalig hoofdofficier van justitie Mr. C.R.L.R.M. Ficq van het arrondissementparket Den Bosch  
heeft verboden om naar aanleiding van de volgende ingelaste brief d.d. 21 juni 1993 van criminoloog 
prof. dr. F. Bovenkerk hiernaar een strafrechtelijk onderzoek te starten.      
 

 

http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=223341
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=223341
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Dit mocht van voormalig minister van justitie mr. E.M.H. Ernst (CDA) niet worden onderzocht omdat 
eerder, na afstemming hierover met minister president Ruud Lubbers (CDA), verantwoordelijk 
milieuminister Hans Alders (PvdA) als antwoord op de brief d.d. 16 februari 1992 van Ad van Rooij  
hierover op 12 maart 1992 had beslist dat op toekomstige brieven van Ad van Rooij geen inhoudelijke 
beantwoording meer zal plaatsvinden. Betreffende brieven vindt u hieronder ingelast:  
 

http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=223341
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Alders
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Van bovengenoemde door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode in samenspanning met 
Gebr. van Aarle B.V. gepleegde misdrijven heeft A.M.L. (Ad) van Rooij strafaangifte gedaan bij de 
officier van justitie mr. G.C.M. Bos van het arrondissementsparket ‟s-Hertogenbosch.  
Betreffende strafaangifte d.d. 28 december 1994, met bijbehorende brief d.d. 16 november 1994 aan 
de gemeenteraad van Sint-Oedenrode met bijbehorend 3-tal producties aan bijlagen, vindt u 
bijgevoegd (zie ordner D, achter tab 3). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud 
hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan de arbeidsrechtbank te Gent gericht.  
 
Op deze gedane strafaangifte d.d. 28 december 1994 heeft verantwoordelijk milieuofficier van justitie 
mr. G. Bos van het arrondissementsrechtbank te ‟s-Hertogenbosch onder verantwoordelijkheid van de 
opvolgende minister Winnie Sorgdrager (D66) van justitie (in Kabinet Kok 1) bij brief d.d. 13 januari 
1995 (kenmerk: 1/0010/95) letterlijk het volgende beslist (zie ordner D, achter tab 4):  
 

Naar aanleiding van uw aangifte van 28 december 1994 tegen Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Sint-Oedenrode en de Gebr. Van Aarle B.V. deel ik u 
mede dat ik hierin geen aanleiding zie een strafrechtelijk onderzoek in te stellen en wel 
op oppertuniteitsgronden.   

 
De officier van justitie  
Mr. G.C.M. Bos   

 
Daarmee heeft de officier van justitie mr. G. Bos met toestemming van verantwoordelijk minister van 
justitie Winnie Sorgdrager (D66) beslist dat het massaal vergiftigen van de wereldbevolking via o.a. 
dekmantalbedrijf Gebr. van Aarle B.V. met het valselijk geëtiketteerde Superwolmanzout-CO van 
Hickson Garantor Nederland B.V. zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning, in strijd met het ter 
plaatse geldende bestemmingsplan buitengebied op sterk verontreinigde grond zonder voorafgaande 
vereiste sanering, in strijd met de bouwverordening, zonder een daarvoor vereiste 
hinderwetvergunning van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, zonder een daarvoor 
vereiste Wvo-vergunning van het waterschap De-Dommel, zonder een daarvoor vereist extern 
veiligheidsrapport en rampenbestrijdingsplan (vanwege meer dan 500 kg opslag aan arseenzuur) in 
strijd met post-Seveso-richtlijn te midden van 12 woningen van derden (op 0 tot 100 meter afstand) in 
het uiterst kritische dommeldalgebied van Sint-Oedenrode (Olland) van zodanig groot algemeen 
belang is dat daartegen niet strafrechtelijk zal worden opgetreden.  
 
Op deze wijze heeft Shell/Billiton (vanwege het onder voorzitterschap van voormalig milieuminister 
Hans Alders tot stand gebrachte "Rio de Janeiro protocol") wereldwijd miljarden kilogrammen valselijk 
geëtiketteerd volledig in water oplosbare zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en 
chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval, via tijdelijke uitlogende 
producten (geïmpregneerd hout) op een ongecontroleerde wijze in water, bodem en lucht kunnen 
dumpen, waarvoor voormalig minister van justitie Winnie Sorgdrager (D66) zowel persoonlijk als wel 
namens de Staat der Nederlanden verantwoordelijk en aansprakelijk is.  Wat daarvan de gevolgen zijn 
kunt u hieronder lezen:   
 

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)  
  
Enkele belangrijke verschillenpunten zijn: 
  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/irt-van-traa-3-4.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Winnie_Sorgdrager
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Kok_I
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/irt-van-traa-3-4.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Opportuniteitsbeginsel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Winnie_Sorgdrager
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.dommeldal.eu/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Royal_Dutch_Shell
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Alders
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_Biological_Diversity
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
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://nl.wikipedia.org/wiki/Winnie_Sorgdrager
http://toel.nr/
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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.   
  
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; 
-        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.  
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“Arseenzuur” staat opgenomen in deze verordening (EG) nr. 142/97 in tegenstelling met 
“Arseenpentoxide”.  
  
Bij besluit d.d. 6 april 1992 heeft staatssecretaris Hans Simons (PvdA) van Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur namens de Staat der Nederlanden beslist dat met opzettelijke vervalsing van het etiket van 
374 g/l arseenzuur naar 304 g/l arseenpentoxide vanaf 27 januari 1997 de rechtstreeks vanuit de 
Europese Commissie opgelegde Verordening EG) nr. 142/97 moest (en nog steeds moet) worden 
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.  
  
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: 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Simons
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'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;   

Zie ook bijgevoegde krantenartikelen (zie ordner D, achter tab 5). Artikel 1, 2 en 3   
  
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).  

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.  
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-11-19-gazet-van-antwerpen-belg-bedrijf-verwerkt-giftig-hout-uit-nl.pdf
http://toel.nr/
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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. 

 
Aan deze op wereldniveau gepleegde misdrijven door Nederland of onder voorzitterschap van 
Nederland, die daarvoor opzettelijk het "Rio de Janeiro protocol" en “Kyoto Protocol” hebben 
misbruikt, hebben de grootaandeelhouders van Shell, waaronder het Nederlandse Koninklijke Huis en 
de Staat der Nederlanden, hieruit (honderden) miljarden onrechtmatige inkomsten ontvangen.     
Als gevolg daarvan zullen miljarden wereldbewoners vroegtijdig sterven aan kanker of andere ernstige 
vergiftigingsziekten. Ons inziens is hier dan ook sprake van het al jarenlang plegen van “Holocaust” op  
ten minste 5 miljard wereldbewoners veroorzaakt vanuit Nederland waarvan de effecten (30 tot 40) 
jaar naar de eerste blootstelling (dus over 10-15 jaar) massaal zal zijn. Dit alles met misbruik van 
duizenden miljarden euro‟s áan gemeenschapsgeld. Hitler had hierover niet durven dromen.   

   

 
 

 
mr.  M. van Traa (PvdA) voorzitter 
parlementaire enquêtecommissie 

opsporingsmethode  

 
mr.  M. van Traa (PvdA) wilde dat als voorzitter van 
parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethode  
aanpakken, als bewijs daarvoor lees de brief van 8 november 
1995 van milieu- en veiligheidskundige ing. A.M.L van Rooij 
(met bijbehorende bijlagen) aan mr.  M. van Traa (lees: deel 1, 
deel 2,  deel 3, deel 4) (zie ordner D, achter tab 6). Dat kwam 
Wim Kok van zijn eigen PvdA  partij echter niet goed uit ( lees: 
bewijs 1, bewijs 2, bewijs 3, bewijs 4, bewijs 5, bewijs 6, bewijs 
7). Dit werd binnen PvdA kringen mr. M. van Traa niet in dank 
afgenomen. Op 21 oktober 1997 kwam Van Traa om het leven 
door een auto-ongeval op de afslag van de Amsterdamse 
ringweg A10 naar de A4. Er heerste in politieke kringen enige 
tijd twijfel of er misschien sprake was van sabotage aan zijn 
auto. Met deze bewijzen is daarmee die twijfel weggenomen en 
dient hiernaar een nieuw onafhankelijk justitieel onderzoek te 
worden gestart vanuit België. Dit des te meer bij brief d.d. 9 
november 1995 ook alle politieke partijen in Nederland 
daarover zijn geïnformeerd door ing. A.M.L van Rooij 
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Omdat houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle (buurman van Ad van Rooij) vanuit zijn 
stoomfixatieproces ook giftige kankerverwekkende stoffen via de lucht loost zonder een daarvoor 
vereiste Wvo-vergunning van het waterschap De Dommel is deze zaak C-231/97 op 29 september 
1999 voor geweest bij het Europese Hof van Justitie (Zesde Kamer). Het Europese Hof heeft daarin 
letterlijk het volgende Arrest gewezen:   
 

HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),  
uitspraak doende op de door de Nederlandse Raad van State bij uitspraak van 17 juni 
1997 gestelde vragen, verklaart voor recht:  
 
1. Het begrip 'lozing' in artikel 1, lid 2, sub d, van richtlijn 76/464/EEG van de Raad van 4 
mei 1976 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen 
die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd, dient aldus te 
worden uitgelegd, dat de emissie van verontreinigde stoom die op oppervlaktewater 
neerslaat, daaronder valt. De afstand tussen het oppervlaktewater en de plaats van 
uitstoot van de verontreinigde stoom is slechts relevant voor de vraag of het 
uitgesloten dient te worden geacht dat de verontreiniging van het water volgens de 
algemene ervaringsregels als voorzienbaar kan worden beschouwd, hetgeen zou 
beletten dat deze verontreiniging wordt toegeschreven aan de veroorzaker van de 
stoom.  

 

2. Het begrip 'lozing' in artikel 1, lid 2, sub d, van richtlijn 76/464 dient aldus te worden 
uitgelegd, dat de emissie van verontreinigde stoom die eerst neerslaat op terreinen en 
daken en vervolgens via een hemelwaterriool in het oppervlaktewater terechtkomt, 
daaronder valt. Wat dit betreft is het niet van belang of het desbetreffende 
hemelwaterriool aan de betrokken inrichting dan wel aan een derde toebehoort.  

 
Kapteyn Hirsch Schintgen  
Uitgesproken ter openbare terechtszitting te Luxemburg op 29 september 1999.  
De griffier  
De president van de Zesde kamer  
R. Grass  
P. J. G. Kapteyn 

Met dit arrest heeft het Europese Hof van Justitie op 29 september 1999 beslist dat 
houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode voor deze lozingen naar de lucht een Wvo-
vergunning van het waterschap De Dommel moet hebben. Voor bewijs lees ook bijgevoegde artikelen 
in het Algemeen Dagblad en de Leeuwarder Courant (zie ordner D, achter tab 7). Aan dit arrest 
van het Europese Hof van Justitie wordt door verantwoordelijk minister Piet Hein Donner (CDA) van 
Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties al vanaf 1999 (12 jaar lang) geen uitvoering gegeven. 

In 1954 werd op initiatief van Prins Bernard en de Pool Józef Retinger (vrijmetselaar) de eerste 
Bilderbergconferentie georganiseerd naar aanleiding van de verslechterende relatie tussen de 
Verenigde Staten van Amerika en Europa. Bernhard werd benoemd tot eerste voorzitter en bleef dat 
tot 1976. Bilderbergconferenties zijn politieke bijeenkomsten met een besloten en streng geheim 
karakter waarbinnen internationale beeldvorming en ideeën centraal staan. Deelnemers zijn 
invloedrijke figuren voornamelijk uit het bedrijfsleven, politiek en wetenschap. 
 

Gezien bovengenoemde feiten kon het ons inziens niet anders meer zijn dan dat het op deze wijze 
uitroeien van zo‟n 5 miljard wereldbewoners, onder voorzitterschap van Nederland, in de geheime 
Bilderbergconferenties is beslist. Mede om die reden heeft A.M.L. (Ad) van Rooij verantwoordelijk 
minister president Wim Kok (PvdA) bij meerdere faxen op zijn privé-adres daarvan op de hoogte 
gebracht. Bij brief d.d. 24 februari 2000 geeft verantwoordelijk minister president Wim Kok (PvdA) 
daarop het hieronder ingelaste antwoord:   
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Voor A.M.L.(Ad) van Rooij was daarmee glashelder geworden dat onder voorzitterschap van het 
Nederlands Koninklijk Huis in de geheime Bilderbergconferenties is beslist dat op deze wijze zo‟n vijf  
miljard wereldbewoners moeten worden opgeruimd en een door hen geselecteerde groep mensen 
mocht blijven doorleven. Dat wordt nog eens bevestigd met het feit dat Ruud Lubbers (CDA) in 1995 
en Wim Kok (PvdA) in 2003 door Hare Majesteit de Koningin Beatrix voor het leven zijn benoemd tot 
Minister van Staat.    

De titel Minister van Staat is in Nederland een eretitel die in uitzonderlijke gevallen wordt toegekend 
door de Koning, op voordracht van de ministerraad. De Ministers van Staat maken in die 
hoedanigheid geen deel uit van de ministerraad, maar kunnen in sommige situaties door de koningin 
worden geraadpleegd, bijvoorbeeld bij een kabinetsformatie. Ook kan aan Ministers van Staat op 
andere momenten om advies worden gevraagd, bijvoorbeeld bij gecompliceerde staatsrechtelijke 
kwesties. Daarnaast wordt Ministers van Staat wel eens gevraagd om de regering bij bepaalde 
gebeurtenissen te representeren. De Ministers van Staat bezitten een diplomatiek paspoort. 

Omdat Pim Fortuyn van een dergelijke (vergiftigings)monarchie af wilde en daarover het boek “De 
puinhopen van acht jaar Paars‖ heeft geschreven heeft A.M.L. (Ad) van Rooij daarover op 2 mei 
2002 letterlijk de volgende aangetekende brief aan Pim Fortuyn verstuurd:  

Aantekenen met ontvangstbevestiging 

Aan: P. Fortuyn, 
G.W. Burgerplein 11, 
3021 AT Rotterdam.                                                              Sint Oedenrode, 3 mei 2002. 
 

Ons kenmerk: PF/03052/br.  

Geachte heer Fortuyn,  

Zeer geschokt ben ik over de wijze waarop Wim Kok, Frits Bolkestein, de Pv/dA, etc, u 
persoonlijk beschuldigen. U spreekt namelijk de waarheid.  

Wim Kok (Pv/dA), Jan Pronk (Pv/dA), A. Kosto (Pv/dA), Tjeenk Willink (Pv/dA), etc. 
hebben met de hulp van dit paarse kabinet de gehele politiek, de gehele rechterlijke 
macht en het gehele O.M. corrupt gemaakt en ons gehele land vergiftigd met uiterst 
giftige kankerverwekkende stoffen. Dit alles met misbruik van grote bedragen aan 
gemeenschapsgeld (subsidie) onder de dekmantels als ecologisch, milieuvriendelijk, 
biomassa, groene stroom, duurzaam, CO2-reductie, KOMO-keur, milieubeton, 
secundaire brandstof, hergebruik, Rio de Janeiro protocol en Kyoto-protocol.  

Dit alles heeft zich in gang gezet vanuit kabinet Lubbers III, waarin Wim Kok minister 
van Financiën was, en Jan Pronk minister van Ontwikkelingssamenwerking. Het zijn 
juist zij, de Pv/dA, maar ook de gesettelde CDA in Brabant en Limburg, die een groot 
gevaar vormen voor onze maatschappij en het leefbaar houden van ons land. De 
volgende bijgevoegde stukken maken dat volstrekt duidelijk:  

I. Mijn brief van 22 april 2002, kenmerk VROM/22042/vz, aan de minister van 
VROM, J.P. Pronk (Pv/dA).  

II. Mijn wrakingsverzoek d.d. 28 januari 2002, kenmerk: Bes/28012/wra, van A. 
Kosto aan de Raad van State (Pv/dA).  

III. Mijn brief d.d. 13 april 2001, kenmerk: TEK/13041/vz, aan de Voorzitter van de 
Tweede Kamer mw. J. van Nieuwenhoven, en haar antwoord daarop (Pv/dA).  

IV. Mijn klacht d.d. 24 februari 2002 aan de Nationale Ombudsman over Wim Kok 
(Pv/dA) en de reactie daarop van die Nationale Ombudsman.  

V. Mijn brief/persbericht d.d. 2 mei 2002 aan milieuwethouder E.H.G.J.M. 
Huijbregts van Sint Oedenrode (Oorzaak Pv/dA en CDA).  
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VI. Mijn aangifte van 10 april 2002 van het plegen van valsheid in geschrift van de 
staatsraden R. Cleton, dr. J.C.K.W. Bartel, mr. R.J. Hoekstra en mr. P. van Dijk, 
incl. krantenartikelen. (Oorzaak Tjeenk Willink Pv/dA en voorheen Scholten 
CDA). 

Ik wil u vragen deze stukken met bijlagen goed te bekijken.  

Hierbij geef ik u toestemming om alle stukken te gebruiken in uw strijd tegen de huidige 
criminele gesettelde politieke macht, polderdictatuur genaamd. Op mijn kennis en 
ervaring hierover kunt u rekenen, in geval u dat wenselijk acht.  

Gaarne ontvang ik uw reactie, Met vriendelijke groeten,  

Ecologisch Kennis Centrum B.V.  

voor deze,  
Ing. A.M.L. van Rooij,  
directeur.                                                   C.c. René van den Oord (met dank aan hem) 

Op 3 mei 2002 zou hij die brief moeten hebben ontvangen. Dat gebeurde echter niet.                                    
Op 22 mei 2002 - 20 dagen na verzending - is deze brief pas aangeboden aan Fortuyn BV.                     
(zie het bewijs van verzending en ontvangst hieronder): 

Het bewijs van ontvangst 20 dagen na dato 
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Het is hierbij goed te weten dat Ad van Rooij deze e-mail, zonder de 2 kilogram aan bewijsstukken op 
2 mei 2002 ook per fax rechtstreeks aan Pim Fortuyn heeft gestuurd en die fax op 2 mei 2002 door 
iemand anders Mat Herben? (ook bekend in de zaak Fred Spijker en de JSF) is ontvangen. Mat 
Herben? heeft er vervolgens voor gezorgd dat de uitreiking ervan door de PTT-post 20 dagen later 
heeft plaatsgevonden, na het moment Pim Fortuyn was vermoord en was begraven.     

Onze verdenking naar Mat Herben? is zeer groot en wel op grond van de volgende feiten: 
 

1. In april 2002 publiceerde Pim Fortuyn in zijn laatste boek, De puinhopen van acht jaar paars, 
dat hij de inhoud van dat boek als verkiezingsprogramma van de Lijst Pim Fortuyn ging 
indienen. Dit zou hebben betekend geen Kyoto-Protocol (groene stroom maffia), geen JSF en 
einde Koninklijk Huis. 

 
2. Wanneer Pim Fortuyn mijn brief d.d. 3 mei 2002 (per fax verstuurd op 2 mei 2002), met 

bijbehorend 2 kilogram aan bewijzen zou hebben ontvangen dan zou dat hebben betekent, 
einde  Pim Fortuyn Kyoto-Protocol (groene stroom maffia), geen JSF en einde Koninklijk Huis. 

 
3. Daarom moest Pim Fortuyn in opdracht van “De Kroon” om redenen zoals u HIER, HIER,  

HIER, HIER en HIER kunt lezen door een Tweede Schutter Abu Fatah? worden vermoord. 
Voor bewijs lees de boeken “Moord namens de „Kroon‟?” en “Alarm… u wordt vergiftigd 
!! zal de wereld ten onder gaan aan gif, milieu en bedrog?” van Ine Veen. 

Direct daarna op zaterdag (25 mei 2002) werd Ad van Rooij op basis van leugens vanuit de gemeente 
Sint-Oedenrode (CDA, VVD, PvdA) in het Eindhovens Dagblad afgeschilderd als het Ecologisch 
Kennis Centrum, het bureau van milieuactivist Ad van Rooij in Sint-Oedenrode. Als bewijs daarvoor 
vindt u hieronder bijgevoegd artikel in het Eindhovens Dagblad: 

 
 
25 mei 2002  

Vertrouwelijke gegevens Rooi in openbaarheid  

SINT-OEDENRODE - De aanmeldingslijst voor de opkoopregeling van agrarische 
bedrijven is een vertrouwelijk stuk. Het gaat immers over financiële en ook vaak 
emotionele zaken van privépersonen. Bij een ingezonden brief van het Ecologisch 
Kenniscentrum, het bureau van milieuactivist Ad van Rooi uit Sint-Oedenrode, zat die 
lijst als bijlage. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?  

Het college van B en W van Rooi werd donderdag behoorlijk in verlegenheid gebracht 
door deze vraag van het nieuwe CDA-raadslid H. van den Berk. De lijst had 
vertrouwelijk ter inzage gelegen in de leeskamer van het gemeentehuis, waartoe alleen 
gemeenteraadsleden en bevoegde ambtenaren toegang hebben. Wethouder C. van 
Rossum kon het achterste van zijn tong niet laten zien. "De verleiding is natuurlijk groot 
om te gaan gissen, maar het enige antwoord dat ik kan geven is: we weten het niet." 

Dit zegt toch genoeg. Dit is journalistieke samenspanning van journalist Jan van Egmond van het 
Eindhovens Dagblad en de gemeente Sint-Oedenrode (CDA, VVD, PvdA) tegen Ad van Rooij en zijn 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. van de meest ernstige soort. Daarbij hebben voormalig CDA-raadslid 
H van den Berk (thans: Loco-burgemeester) en voormalig CDA-wethouder Cees van Rossum (die 
samen met voormalig burgemeester Piet Schriek de dictatoriale macht hadden over Pieter van Geel) 
een hoofdrol gespeeld. Ad van Rooij moest op deze wijze gelijk gesteld worden aan Volkert van der 
Graaf de moordenaar van Pim Fortuyn. Dit liet hij er niet bij zitten. Ad van Rooij heeft iedereen laten 
weten dat hij op deze wijze door de gemeente Sint-Oedenrode (CDA, VVD, PvdA) absoluut niet als 
milieuactivist voorgesteld en daarmee gekoppeld wenst te worden aan de moordenaar van Pim 
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Fortuyn, ene Volkert van der Graaf. Het recht is op deze wijze ver te zoeken. Pamela Hemelrijk, 
columniste voor het Algemeen Dagblad, voorspelde in haar column van 10 mei 2002 dat men via de 
pers met de moord op Fortuyn daarmee tevens de milieubeweging in een kwaad daglicht kon stellen. 
Lees ook: http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm   

Welke zware georganiseerde misdaad erachter zit kunt u lezen in bijgevoegd 11-tal pagina‟s uit het 
boek “Moord names de „kroon‟?”, waarin over een tweede schutter wordt gesproken, dat Ine Veen 
heeft geschreven over de moord op Pim Fortuyn (zie ordner D, achter tab 8). Wij verzoeken u kennis 
te nemen van de inhoud. Die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan de 
arbeidsrechtbank gericht.   

Ad van Rooij en zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V. hebben bij brief d.d. 2 juni 2002 daarover een 
klacht ingediend tegen Jan Egmond (journalist) en Joep van der Hart (hoofdredacteur) van het 
Eindhovens Dagblad bij mevrouw mr. D.C. Koene,  Secretariaat van de Raad voor de Journalistiek. 
De inhoud van die klacht met bijbehorende pleitnotitie kunt u in de volgende links lezen: 

http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-rvdj.htm (klacht)  

http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-rvdj2.htm (pleitnotitie)  

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud (ook die van bijbehorende deeplinks) 
hier als herhaald en ingelast te beschouwen.  

Het is niet te geloven maar waar. Deze door Ad van Rooij bij de Raad voor de Journalistiek 
ingediende klacht tegen het Eindhovens Dagblad heeft hij verloren. Het Eindhovens Dagblad 
behoefde om die reden daarover dan ook geen rectificatie in haar krant te schrijven.                             
Waarom Ad van Rooij toen heeft verloren hebben wij nu volledig boven water, te weten:  

Deze klacht werd toen behandeld door: 

 Mr. D. Allewijn, voorzitter- coördinerend vice-president van de rechtbank Den Haag  

 Prof. Dr. Mr. B. de Gaay Fortman - hoogleraar Politieke economie van de rechten van de 
mens aan de Universiteit van Utrecht, Professor of Political Economy Institute of Social 
Studies  

 Mr. Drs. M.M.P.M. Kreyns - directiesecretaris Koninklijke Barneveldse Drukkerij/Uitgeverij  

 Mw. C.J.E.M. Joosten - opinieweekbladjournalist  

 Mw. Drs. J.W.M. Kok - correspondent Noord-Nederland voor Trouw  

Het is hierbij goed te weten dat tijdens deze zitting Prof. Dr. Mr. B. de Gaay Fortman hoofdzakelijk het 
woord heeft gevoerd en dat zijn vader  Wilhelm Friedrich de Gaay Fortman de informateur is geweest 
die heeft geleid tot het kabinet-De Quay.   

Het is juist dit kabinet-De Quay geweest met dr. L.J.M. Beel (KVP) als Vice-President van de Raad 
van State die positief advies (art. 73 Grondwet) heeft uitgebracht aan de Kroon (Ministerraad en HM 
Koningin als staatshoofd) waarop door de Tweede Kamer en Eerste Kamer op 21 april 1962 de 
Bestrijdingsmiddelenwet van kracht is geworden 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 te worden vermeld: 
dat tot op heden ( 2011) in stand is gehouden.  
 
Dit door informateur Wilhelm Friedrich de Gaay Fortman gevormde kabinet-De Quay had de volgende 
samenstelling:  
- Minister-president, minister van Algemene Zaken, dr. Jan de Quay (KVP) 
- Viceminister-president, drs. Henk Korthals (VVD) 
- Minister van Buitenlandse Zaken, mr. Joseph Luns (KVP) 
- Minister van Justitie, mr. Albert Christiaan Willem Beerman (CHU) 
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- Minister van Binnenlandse Zaken, mr. Edzo Toxopeus (VVD) 
- Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, mr. Jo Cals (KVP) 
- Minister van Financiën, prof. dr. Jelle Zijlstra (ARP) 
- Minister van Defensie ir. Simon Hendrik Visser (VVD),   
- Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, mr. Johannes van Aartsen (ARP) 
- Minister van Verkeer en Waterstaat, drs. Henk Korthals (VVD) 
- Minister van Economische Zaken, drs. Jan Willem de Pous (CHU) 
- Minister van Landbouw en Visserij, mr. Victor Marijnen (KVP) 
- Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid mr. V.G.M. (Victor) Marijnen (KVP),    
- Minister van Maatschappelijk Werk, mw. dr. Marga Klompé (KVP) 
- Minister voor coördinatie van aangelegenheden Suriname en de Nederlandse Antillen, Drs. H.A. 

Korthals (VVD); 
Dit betekent dat de politieke partijen KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en VVD bovengenoemde 
tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet hebben goedgekeurd.  
 
Dit betekent dat met behulp van deze ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet de 
Multinationale ondernemingen als Billiton, Shell, AKZO, Philips, Unilever, Corus (voorheen: 
Hoogovens), DSM, Dow Chemical, Hoechst, Dupont, Monsanto, elk soort levensgevaarlijk kunnen 
omzetten tot het product bestrijdingsmiddel met toevoeging van de werkzame stof(fen). In geval van  
Roundup Evolution is dat 360 g/l glyfosaat, waaruit Monsanto de wereldmacht over genetische 
manipulatie en daarmee over de „met Roundup (onbekende zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke 
stoffen) vergiftigde‟ voeding van de wereldbewoners in handen heeft gekregen.          

Kost wat kost moest worden voorkomen dat er in de toekomst nog ooit een politieke partij zou komen 
als die van Pim Fortuyn. De in gang gezette vergiftiging van zo‟n vijf miljard wereldbewoners moest 
namelijk worden doorgezet. Dit omdat de reeds aangerichte schade onomkeerbaar is en met geen 
geld meer valt te betalen. Om die reden heeft minister president Jan Peter Balkenende (CDA) direct 
bij zijn aantreden van kabinet Balkenende II (het eerste kabinet zonder LPF) in 2003 het 
Innovatieplatform ingesteld.    

Het Innovatieplatform was een platform van vertegenwoordigers van de Nederlandse kenniseconomie 
dat innovatie en ondernemerschap in Nederland wilde stimuleren. Doel van het platform was dat 
Nederland internationaal tot de top-5 gaat behoren op het gebied van hoger onderwijs, onderzoek en 
innovatie. In juni 2010 is het Innovatieplatform opgeheven. 

In het Innovatieplatform waren onder voorzitterschap van minister Jan Peter Balkenende (CDA) de 
volgende personen uit bedrijfsleven, wetenschap, onderwijs en overheid samengebracht: 

 Jan Peter Balkenende (voorzitter) 

 Ronald Plasterk 

 Maria van der Hoeven 

 Hans de Boer 

 Piet Borst 

 Robbert Dijkgraaf 

 Wiebe Draijer 

 Suzanne Hulscher 

 Gerard Kleisterlee 

 Marjan Oudeman 

 Alexander Rinnooy Kan 

 Feike Sijbesma 

 René Smit 

 Kees Tetteroo 

 Melek Usta 

 Bas Verhart 

 Claudia Zuiderwijk 

 Jan Peter van den Toren 
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om de hierboven feitelijk en wettelijk bewezen vergiftigingspolitiek van zo‟n vijf miljard wereldbewoners 
onder de dekmantel van “Innovatie” met de hulp van de Ministers van Staat Ruud Lubbers (CDA) en 
Wim Kok (PvdA) daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen.  

Zoals u hierboven kunt lezen zat President Gerard Kleisterlee namens het Koninklijke Philips Concern 
ook in dit “Innovatie” platform. Dit geeft een verklaring voor het feit dat Philips haar safety manager 
A.M.L. (Ad) van Rooij vanaf 24 september 2007 (al 4 jaar lang) voor 100% arbeidsongeschikt 
(geestesziek) houdt zonder doorbetaling van salaris tijdens ziekte waartoe Philips op grond van haar 
eigen CAO wettelijk verplicht is. Dit met de voorkennis en wetenschap dat A.M.L. (Ad) van Rooij 
geheel niet ziek is maar juist degenen die op deze wijze zo‟n vijf miljard wereldbewoners willen 
uitroeien, waaronder de eigen Philips werknemers, als geestesziek dienen te worden beschouwd.  

Hoever met de vergiftiging van zo‟n vijf miljard wereldbewoners vanuit de Nederlandse politiek met de 
hulp van de Multinationale ondernemingen als Billiton, Shell, AKZO, Philips, Unilever, Corus 
(voorheen: Hoogovens), DSM, Dow Chemical, Hoechst, Dupont, Monsanto wordt gegaan maakt 
bijgevoegde klacht vanuit het Ecologisch Kennis Centrum B.V. namens de Sociale Databank 
Nederland, Stichting Behoud Leefmilieu Buggenum en een 10-tal directe belanghebbenden op 29 mei 
2006 hierover ingediend bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen t.a.v. de Secretaris 
Generaal glashelder (zie ordner D, achter tab 9) (deel 1)(deel 2). Wij verzoeken u kennis te nemen 
van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan aan de 
arbeidsrechtbank gericht. Bij brief van 11 juli 2007 (Brussel, 11.07.2006”D/55767) bericht Griffie 
Overheidssteun Martien Ben Kaida aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. letterlijk het volgende:  

“Betreft: CP150/06 – Treatment of impregnated waste wood, Geachte mevrouw, 
Geachte heer, Hierbij bevestigt het Directoraat-generaal voor Concurrentie u de goede 
ontvangst van uw brief van 29.05.2006, ref. SBN/SBL/290506/KL. Het Directoraat-
generaal voor Concurrentie zal niet nalaten de nodige onderzoekingen te verrichten om 
de door u verstrekte inlichtingen na te trekken. Zij zal u zo spoedig mogelijk in kennis 
stellen van het resultaat van dit onderzoek. Met de Meeste hoogachting, Martine Ben 
Kaida, Griffie Overheidssteun. COMP/A/35553- 11.07.2006-g4-ac.‖  

Na dit bericht te hebben ontvangen met de toezegging dat hiernaar onder leiding van het Dictoraat-
generaal van de Europese gemeenschappen snel inhoudelijk onderzoek zou worden uitgevoerd 
kunnen wij u berichten dat het Ecologisch Kennis Centrum B.V., na maar liefst vijf jaar, de beloofde 
resultaten van dat onderzoek nog steeds niet heeft ontvangen. Hiermee is feitelijk komen vast dat de 
hierboven beschreven Nederlandse (vergiftigings)politiek de gehele Europese Commisie in haar 
machtsgreep heeft. Daarmee is tevens feitelijk en wettelijk bewezen dat burgemeester Peter Maas 
(CDA) van Sint-Oedenrode daarmee de volledige dictatoriale (vergiftigings)macht heeft over de 
Europese Commissie.   

Toen Ad van Rooij op 22 november 2006 voor “lijst 14” ging meedoen aan de Nederlandse Tweede-
Kamerverkiezingen ondervond hij binnen Philips Medical Systems Nederland B.V. te Best, waarvoor 
hij partime als safety manager werkzaam was en nog steeds is, veel intimidaties vanuit zijn directe 
leidinggevende Jan Oerlemans en zijn hogere leidinggevende Roel Fonville tevens bedrijfsdirecteur, 
gezien bovengenoemde feiten ingegeven door voormalig Philips president Gerard Kleisterlee, die al 
vanaf 2003 hierover intensief vergaderde onder voorzitterschap van minister president Jan Peter 
Balkenende (CDA) in het innovatieplatform. Dit met de wetenschap dat burgemeester Peter Maas 
(CDA) van Sint-Oedenrode een persoonlijk goede vriend is van Jan Peter Balkenende (CDA) betekent 
dat de samenspanning tegen Ad van Rooij daarmee ongekend groot is. Dit met de wetenschap dat de 
paardenhouderij “Camping en Pensionstal Dommeldal” van Ad en Annelies van Rooij al maar liefst 
van 1996 te maken heeft met de ene na de andere meest corrupte „gestapo-achtige‟ binnenvallen, 
dwangsombeschikkingen en executoriale beslagleggingen in opdracht van eerst burgemeester Piet 
Schriek (CDA) en daarna Peter Maas (CDA), wat tot de dag van vandaag voortuurt, maakt duidelijk 
dat Ad en Annelies van Rooij ongewenst zijn op deze aarde omdat die niet willen meewerken aan het 
op de hierboven beschreven wijze van vergiftigen van zo‟n vijf miljard wereldbewoners.  

Toen Ad van Rooij vanuit zijn functie als safety manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V. 
te Best bij brief d.d. 10 maart 2007 (ref: XB895.3-07018 AVR) zijn verdiepingsonderzoek (waartoe hij 
wettelijk verplicht was) overhandigde aan zijn directe leidinggevende Jan Oerlemans en zijn hogere 
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leidinggevende Roel Fonville waarin feitelijk is onderbouwd dat Philips grensoverschrijdende 
misdrijven pleegde met daarin de benodigde aanbevelingen om dat in de toekomst te voorkomen, 
waren de rapen gaar. Betreffend verdiepingsondezoek d.d. 10 maart 2007 (ref: XB895.3-07018 AVR) 
vindt u bijgevoegd (zie ordner D, achter tab 10). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die 
inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan aan de arbeidsrechtbank gericht. 
 
Dit heeft tot gevolg gehad dat op instructie van directe leidinggevende Jan Oerlemans en zijn hogere 
leidinggevende Roel Fonville Philips bedrijfsarts Harry Mol zijn Arbo-collega Ad van Rooij vanaf 24 
september 2007 (al 4 jaar lang) voor 100% arbeidsongeschikt (geestesziek) houdt zonder 
doorbetaling van salaris tijdens ziekte waartoe Philips op grond van haar eigen CAO wettelijk verplicht 
is. Dit met de voorkennis en wetenschap dat A.M.L. (Ad) van Rooij geheel niet ziek is maar juist zijn 
werk doet zoals dat in zijn functiebeschrijving wettelijk is voorgeschreven.   

Bij brief d.d. 28 juli 2008 (persoonlijk afgegeven in het torentje aan Jeannot Pronk), onderbouwd met 
een ordner aan bewijsstukken, heeft Ad van Rooij vanuit zijn functie als safety manager bij Philips 
Medical Systems Nederland B.V. te Best van de hierboven beschreven mens- en milieuvernietigende 
misdrijven verantwoordelijk minister president Jan Peter Balkenende (CDA) persoonlijk op de hoogte 
gebracht. Tot op de dag van vandaag (ruim 3 jaar later) hebben voormalig minister president Jan 
Peter Balkenende (CDA) en zijn opvolger Mark Rutte (VVD) daarop nog steeds niet gereageerd 
richting Philips Medical Systems Nederland B.V. Betreffende brief d.d. 28 juli 2008 (zonder de ordner 
aan bewijsstukken die reeds in uw bezit is) vindt u bijgevoegd (zie ordner D, achter tab 11). Wij 
verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen 
en tevens aan aan de arbeidsrechtbank gericht. Daarin heeft Safety Manager Ad van Rooij van Philips 
Philips Medical Systems Nederland B.V. te Best verantwoordelijk minister President Jan Peter 
Balkenende (CDA) letterlijk het volgende verzocht:        

 
Op grond van bovengenoemde feiten richten wij aan u het nadrukkelijke verzoek om op 
onze volgende nadrukkelijke verzoeken binnen 48 uur na heden een positief besluit te 
nemen:  
1. Nadrukkelijk verzoek om bij ministerieel besluit mijn 100% geestesziek verklaring 

door Philips bedrijfsarts H. Mol van Achmea Arbo binnen  48 uur na ontvangst van 
dit schrijven te vernietigen en ondergetekende dat schriftelijk te bevestigen; 

2. Nadrukkelijk verzoek om bij ministerieel besluit minister dr. E.M.H.  Hirsch Ballin 
van Justitie op grond van de feiten zoals beschreven in dit verzoekschrift 
onmiddellijk uit zijn functie als minister van Justitie te ontslaan en ondergetekende 
dat binnen 48 uur na heden schriftelijk te bevestigen;  

3. Nadrukkelijk verzoek om bij ministerieel besluit te beslissen dat mijn grondrechten, 
die de Nederlandse regering op grond van de valselijk opgemaakte brief d.d. 31 
maart 1992 van voormalig minister J.G.M. Alders aan de Vaste Commissie van 
Milieubeheer van de Tweede Kamer der Staten-Generaal maar liefst ruim 16 jaar 
lang heeft afgenomen, onmiddellijk moeten worden terugverkregen en mij dat 
binnen 48 uur na heden schriftelijk te bevestigen;  

4. Nadrukkelijk verzoek om bij ministerieel besluit te beslissen dat het verspreiden van 
levensgevaarlijk gif via houtimpregneerbedrijven, de spaanplaatindustrie en de 
kolengestookte elektriciteitscentrales (groene stroom) onmiddellijk moet worden 
gestopt en mij dat binnen 48 uur na heden schriftelijk te bevestigen; 

5. Nadrukkelijk verzoek om bij ministerieel besluit te beslissen dat de tekortkoming in 
de Bestrijdingsmiddelenwet, die geen rekening houdt met de afvalfase van het 
bestrijdingsmiddel, onmiddellijk wordt gerepareerd en mij dat binnen 48 uur na 
heden schriftelijk te bevestigen;  

6. Nadrukkelijk verzoek om bij ministerieel besluit te beslissen dat naar de zware 
georganiseerde milieucriminaliteit, zoals hieronder beschreven en feitelijk is 
bewezen, een parlementaire enquête zal worden gestart en mij dat binnen 48 uur na 
heden schriftelijk te bevestigen;  

7. Nadrukkelijk verzoek om bij ministerieel besluit te beslissen dat de Staat der 
Nederlanden alle bij mij en mijn gezin aangerichte schade, zoals hieronder 
beschreven en feitelijk bewezen, zal vergoeden en mij dat binnen 48 uur na heden 
schriftelijk te bevestigen;  
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Behoudens een positief besluit van de ministerraad onder uw voorzitterschap op 
bovengenoemd 7-tal nadrukkelijke verzoeken, binnen 48 uur na ontvangst van dit 
verzoekschrift, rest mij geen andere keuze meer dan alle bovengenoemde betrokken 
personen, bedrijven, instanties en overige rechtspersonen op grond van het 
Internationaal Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide van 9 
december 1948 aan te klagen voor een gerecht in het buitenland die dat Verdrag mede 
heeft ondertekend, hetgeen ook zal gebeuren. Ter onderbouwing van die aanklacht in 
het buitenland zal een afschrift van dit verzoekschrift aan u en van mijn onderliggende 
brief d.d. 17 juli 2008 (met 35-tabs aan bijlagen) aan Philips President G. Kleisterlee 
worden overlegd.  

 
Een kopie van dit verzoekschrift heb ik verstuurd aan mijn raadsman F. Rondeel (OR-
lid), medewerker bij Philips Medical Systems Nederland B.V.   

 
Tevens heb ik een kopie van deze brief verstuurd aan Ine Veen omdat dit voor haar een 
bevestiging is dat zij met haar nieuwe boek met als titel "Alarm u wordt vergiftigd" met 
als ondertitel: zal de wereld ten onder gaan aan gif, milieu en bedrog,' volledig in de 
roos heeft geschoten. 

 
In afwachting op een positief besluit van de ministerraad op bovengenoemd 7-tal 
nadrukkelijke verzoeken binnen 48 uur na ontvangst van deze brief teken ik;   

 
Hoogachtend  
Ing. A.M.L van Rooij 
Safety manager PMSN-Best 

 
Tot op de dag van vandaag (ruim 3 jaar later) hebben voormalig minister Jan Peter Balkenende (CDA) 
en zijn opvolger Mark Rutte (VVD) daarop nog steeds niet gereageerd naar Philips Medical Systems 
Nederland B.V. t.a.v. haar safety manager A.M.L. (Ad) van Rooij. Daarmee zijn minister Jan Peter 
Balkenende (CDA) en zijn opvolger Mark Rutte (VVD) onmiskenbaar persoonlijk verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor het vanaf 24 september 2007 voor 100% arbeidsongeschikt (geestesziek) houden 
van Ad van Rooij zonder doorbetaling van salaris tijdens ziekte waartoe Philips op grond van haar 
eigen CAO wettelijk verplicht is.  
 
Ook zijn Jan Peter Balkenende (CDA) en zijn opvolger Mark Rutte (VVD) daarmee onmiskenbaar 
persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor sluipmoordende genocide op zo‟n 5 miljard wereld 
bewoners. Wij verzoeken de arbeidsrechtbank te Gent dan ook om dat mede te beoordelen en daarop 
uit te spreken, dan wel hiervan strafaangifte te doen bij Belgisch Federaal Procureur des Konings 
Johan Delmulle om zelf hieraan niet medeplichtig te worden.   
 
Hoever het Nederlandse Koninklijke Huis er in betrokken en gegijzeld zit kunt u lezen in de door Ad 
van Rooij hieronder ingelaste op 20 september 2011 verzonden troonrede aan Koningin Beatrix met 
links en deeplinks aan feitelijke onderbouwing:   
 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 20 september 2011 14:12 
Onderwerp: De ―troonrede‖ die Koningin Beatrix mijns inziens op 20 september 2011 op de 
verjaardag van mijn vrouw had willen uitspreken 
Aan: voorlichting@raadvanstate.nl 
 

http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/83745/2007/11/23/Johan-Delmulle-veut-plus-d-enqu-teurs-sur-le-terrorisme.dhtml
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_der_Nederlanden


© 50 

 

 
Lieve koningin 
 
Hieronder vindt u de “troonrede” die u mijns inziens op 20 september 2011 op de verjaardag van mijn 
vrouw had willen uitspreken:    
 
Troonrede 2011 
 
Op de derde dinsdag in september, Prinsjesdag, spreekt de Koningin de Troonrede uit. In de 
Troonrede zet het kabinet de belangrijkste beleidsvoornemens voor het komende begrotingsjaar 
uiteen. 
 
De Koningin spreekt de Troonrede uit uit naam van de regering. De leden van de Eerste en Tweede 
Kamer komen op Prinsjesdag samen in een Verenigde Vergadering in de Ridderzaal. Ook de leden 
van het kabinet zijn hierbij aanwezig. Op dezelfde dag biedt de minister van Financiën de 
Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. 
Troonrede 2011 
 
Leden van de Staten-Generaal, 
 
Ik, Koningin Beatrix, heb vanaf 1 mei 1987 de volledige macht in eigen hand genomen. Vanaf die tijd 
zorg ik voor een strikt beleid en heb ik persoonlijk besloten het volgende onderscheid te maken tussen 
de termen 'Koninklijk' en 'Hofleverancier':   
 
Grote ondernemingen die in Nederland zijn gevestigd, zoals multinationals, kunnen het predicaat 
Koninklijk krijgen, mèt kroontje. De titel 'Hofleverancier' en het bijbehorende wapenschild is bestemd 
voor kleine en middelgrote bedrijven met een regionale uitstraling, die minstens honderd jaar bestaan 
en een onberispelijke reputatie hebben. Ze hoeven niet per se aan het Hof te leveren.  
 
Daarmee heeft Koningin Beatrix vanaf 1 mei 1987 de bedrijven die zij bij koninklijke beschikking tot 
"Hofleverancier" heeft benoemd (als Van Swaaij Hout B.V. te Schijndel) en alle bedrijven die daarvan 
producten afnemen (als Gebr. Smetsers te Sint-Oedenrode) boven de Nationale, Europese en 
Internationale wet- en regelgeving weten te brengen.  

 
Ik, Koningin Beatrix, heb in 1993 buiten de regering en de leden van de Eerste en Tweede Kamer om 
bij beschikking nummer: 30909 aan het familiebedrijf Van Swaaij Hout B.V. te Schijndel en Harlingen 
de titel 'Hofleverancier' uitgereikt. Dit als waardering voor het vanaf 1891 massaal vergiftigen van 
Nederland en vanuit Nederland van grote delen van de wereld met miljoenen/miljarden kilogrammen 
uiterst giftige kankerverwekkende stoffen verwerkt in wolmanzouten en creosoten, zijnde gevaarlijke 
afvalstoffen van multinationale bedrijven met het predicaat Koninklijk (Shell/Billiton).  
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_der_Nederlanden
http://www.hofleverancier.com/register.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Predicaat_Koninklijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Predicaat_Koninklijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Predicaat_(algemeen)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wapen_(heraldiek)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_der_Nederlanden
http://www.hofleverancier.com/register.html
http://tmp.vanswaay.nl/output/output_57.html
http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-02.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-07-20.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_der_Nederlanden
http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-02.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Predicaat_(algemeen)
http://tmp.vanswaay.nl/output/output_39.html
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.arbokennisnet.nl/images/dynamic/Dossiers/Kankerverwekkende_mutagene_teratogene_stoffen/D_Kankerverwekkende_mutagene_teratogene_stoffen.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Predicaat_Koninklijk
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Als (groot) aandeelhouder van deze multinationale bedrijven met het predicaat Koninklijk heeft het 
Koninklijk Huis met de hulp het familiebedrijf  Van Swaaij Hout B.V. te Schijndel en Harlingen vanaf 
1891 tot op heden vele miljarden euro‟s verdiend. Dit is te weinig. Dat moet veel meer worden.  
 
Ik, Koningin Beatrix, ben niet eerder tevreden dan dat het Nederlandse Koninklijk Huis zoveel geld 
heeft dat het daarmee de macht over de gehele wereld kan overnemen en daarmee de Nieuwe 
Wereldorde kan bepalen. Ik persoonlijk bepaal welke personen in die Nieuwe Wereldorde mogen 
blijven leven en niemand anders, laat daarover geen enkel misverstand bestaan.  
 
Om deze Nieuwe Wereldorde in 2012 gerealiseerd te krijgen heb ik in 1993 buiten de regering en de 
leden van de Eerste en Tweede Kamer om bij koninklijke beschikking nummer: 30909 aan het 
familiebedrijf  Van Swaaij Hout B.V. te Schijndel en Harlingen de titel 'Hofleverancier' uitgereikt met de 
voorkennis en wetenschap dat dit houtimpregneerbedrijf met de volgende houtimpregneerbedrijven en 
leveranciers van houtimpregneermiddelen (bestrijdingsmiddelen) is verenigd in de Vereniging van 
Houtimpregneerbedrijven in Nederland (VHN):  
 

1. Van Swaay Hout B.V. Vlagheide 2, Postbus 1, 5480 AA Schijndel, tel: 0413-312727, fax: 
0413-367870, Email: info@vanswaay.nl, Website: www.vanswaay.nl 

 
2. Van Swaay Hout B.V. Industrieweg 10, Postbus 158, 8860 AD Harlingen, tel: 0517-413000, 

fax: 0517-417164, Email: info@vanswaay.nl, Website: www.vanswaay.nl 
 
3. Van Aarle Houtbedrijf B.V. (voorheen: Gebr. van Aarle B.V.), Ollandseweg 159, postbus 

94, 5490 AB Sint-Oedenrode, tel: 0413-472461, fax: 0413-478071, Email: 
info@vanaarlehoutbedrijf.nl, website: www.vanaarlehoutbedrijf.nl  

 
4. Brevé Houtbewerking B.V. Hindelaan 9-11, 3734 CJ Den Dolder, tel: 030-2293537, fax: 030-

2287516, Email: breve@kpn-officedsl.nl, website: http://tupalo.com/nl/rd/114lnu  
 
5. Foreco Dalfsen B.V. Dalmsholterweg 5, postbus 73, 7720 AB Dalfsen, tel: 0529-431548, fax: 

0529-432198, Email: info@foreco.nl, website: www.foreco.nl  
 

6. Houtconstructie – Ede B.V. Darwinstraat 17, 6718 XR Eden, tel: 0318-651777, fax: 0318-
694829, Email: hazeleger@hcede.nl, website: www.houtconstructie-edebv.nl  

 
7. Leegwater Houtbereiding B.V. Verlaat 8, 1704 JN Heerhugowaard, tel: 0226-421286, fax: 

0226-422628,  Email: info@leegwater.nl, website: www.leegwater.nl   
 

8. Houthandel L. ten Oever B.V. Dwingelderdijk 26, 7991 RK Dwingeloo, tel: 0521-591798, fax: 
0521-592000,  Email: houthandel.tenoever@hetnet.nl   

 
9. Outdoor Life Group Bergenco B.V. – Hillhout, Schokkerweg 1, Postbus 93, 8000 AB 

Zwollen, tel: 038-4215369, fax: 038-4213895,  Email: info@hillhout.com, website:      
www.hillhout.com  

 
10. Outdoor Life Group Gouderak B.V., Middelblok 132, Postbus 5, 2830 AA Gouderak, tel: 

0182-377377, fax: 0182-373820,  Email: info@gouderak.nl, website: www.gouderak.nl  
 

11. Outdoor Life Group Gouderak B.V., Lage Akkerweg 13, 5711 DD Someren, tel: 0493-

441515, fax: 0182-0493-441510,  Email: info@gouderak.nl, website: www.gouderak.nl   
 

12. Postmus-Nuis B.V., Zuiderhoeksweg 1a, 9464 TC Nuis, Postbus 6, tel: 0594-641398, fax: 
0594-641620, Email: info@postmus-nuis.nl, website: www.postmus-nuis.nl  

 
13. Houtbereiding G. Rozendaal B.V., Haatlanderdijk 55, Postbus 477, 8260 AL Kampen, tel: 

038-3313194, fax: 038-3323957, Email: rozhout@bart.nl, website: www.rozendaalhout.nl  
 

14. Van der Sijde Houtbereiding-Houthandel B.V., Ant. Van Leeuwenhoekstraat 1, Postbus 
5705, 3290 AA Strijen, tel: 078-6748800, fax: 078-6748801, Email: 
info@vandersijdehout.nl, website: www.vandersijdehout.nl,  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Predicaat_Koninklijk
http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-02.php
http://tmp.vanswaay.nl/output/output_39.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_der_Nederlanden
http://www.hofleverancier.com/register.html
http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-02.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Predicaat_(algemeen)
http://www.vhn.org/welkom.htm
http://www.vhn.org/welkom.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-02.php
mailto:info@vanswaay.nl
http://www.vanswaay.nl/
http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-02.php
mailto:info@vanswaay.nl
http://www.vanswaay.nl/
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
mailto:info@vanaarlehoutbedrijf.nl
http://www.vanaarlehoutbedrijf.nl/
mailto:breve@kpn-officedsl.nl
http://tupalo.com/nl/rd/114lnu
mailto:info@foreco.nl
http://www.foreco.nl/
mailto:hazeleger@hcede.nl
http://www.houtconstructie-edebv.nl/
mailto:info@leegwater.nl
http://www.leegwater.nl/
mailto:houthandel.tenoever@hetnet.nl
mailto:info@hillhout.com
http://www.hillhout.com/
mailto:info@gouderak.nl
http://www.gouderak.nl/
mailto:info@gouderak.nl
http://www.gouderak.nl/
mailto:info@postmus-nuis.nl
http://www.postmus-nuis.nl/
mailto:rozhout@bart.nl
http://www.rozendaalhout.nl/
mailto:info@vandersijdehout.nl
http://www.vandersijdehout.nl/
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15. P. Waterschoot Houthandel Houtverduurzamen B.V., Dorpsstraat 36, 5529 AW Casteren, 

tel: 0497-682311, fax: 0497-681259, Email: peterwaterschoot@hetnet.nl,  
  
16. Arch Timber Protection B.V. (voorheen: Hickson Garantor Nederland B.V.), Saltshof 

1004, 6604 EA Wijchen, tel: 024-3772430, fax: 024-3781043, Email: 
houtinfo@archchemicals.com, website: www.archtp.com 

   
17. Flexchemie B.V. , Westmolendijk 27, Postbus 191, 980 AD Ridderkerk, tel: 0180-426388, fax: 

0180-428211, Email: flexchemie@wxs.nl, website:   
 

18. Koppers Netherlands B.V., Molenlaan 30, Postbus 9, 1420 AA Uithoorn, tel: 0297-545533, 
fax: 0297-545277, Email: m.lutz@koppers.eu, website: www.koppers.com  

 
19. RÜTGERS Basic Aromatics GmbH, Kekuléstraße 30, D-44579 Castrop-Rauxel Duitsland, 

tel: +49 2305 7050, fax: +49 2305 705521, Email: winfried.boenigk@ruetgers-group.com, 
website: www.ruetgers-group.com   

 
Ik, Koningin Beatrix, vind het van groot belang voor de realisatie van de Nieuwe Wereldorde in 2012 
dat  'Hofleverancier'  Van Swaay Hout B.V. te Schijndel en Harlingen is verenigd met bovengenoemd 
19-tal bedrijven, waarmee de Vereniging van Houtimpregneerbedrijven in Nederland (VHN) onder 
voorzitterschap van Cees Boon bovengenoemde 19-tal bedrijven, waaronder Van Aarle Houtbedrijf 
B.V., Ollandseweg 159, postbus 94, 5490 AB Sint-Oedenrode (mijn buurman), vanaf 1993 feitelijk ook 
'Hofleverancier' hebben gemaakt.        

Als gevolg daarvan is er voor onze kinderen en kleinkinderen geen toekomstig leven meer mogelijk. 
Dat is nodig voor een duurzame economie. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. werkt deze 
duurzame  economie al maar liefst 24 jaar lang tegen. Het koninklijke huis ondervindt daarvan grote 
schade. Ik wil hierbij dan ook mijn grote waardering uitspreken aan de door mij benoemde 
burgemeester Peter Maas (CDA), persoonlijke vriend van Jan Peter Balkenende, die het voor elkaar 
heeft gekregen om Ad van Rooij, en daarmee zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V., uit Nederland te 
verdrijven en in België al vanaf 22 april 2010 tegen dubbele woonlasten zonder inkomen gescheiden 
moet leven van zijn vrouw en gezin.  

Mijn dank gaat vooral uit aan voormalig Minister President Jan Peter Balkenende (CDA). Hij werd 
namelijk op 28 juli 2008 verrast met een moeilijke brief van Philips safety manager Ad van Rooij. Voor 
de inhoud van deze brief lees de volgende link:  

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

Na daarover afstemming te hebben bereikt met Philips president Gerard Kleisterlee (die ik persoonlijk 
heb ontmoet in meerdere Bilderberg Conferenties) is besloten daarop niet te reageren en de salaris 
doorbetaling vanuit Philips aan haar Philips safety manager Ad van Rooij stop te zetten.   

Mijn dank gaat ook uit naar voormalig staatssecretaris Hans Simons (PvdA) van VWC en Hans Alders 
(PvdA) van VROM. Zij hebben namelijk in nauwe afstemming met vergunninghouder Hickson 
Garantor Nederland BV te Nijmegen (thans: Arch Timber Protection BV) het bestrijdingsmiddel 
superwolmanzout-CO (die dit leverde aan Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode) van valse etiketten en 
valse veiligheidsinformatiebladen voorzien. Dank zij Hans Simons (PvdA) en Hans Alders (PvdA) heb 
ik daarmee de vanaf  27 januari 1997 rechtstreeks aan lidstaat Nederland opgelegde Europese 
Verordening (EG) nr. 142/97 (PbEGL25) kunnen overtreden. In het bijzonder gaat hierbij mijn dank uit 
naar mijn Vice-President H.D.Tjeenk Willink (PvdA) van de Raad van State die dit op het hoogste 
gerechtelijke niveau allemaal heeft weten af te dekken.  
 
Voor de onderliggende wettelijke en feitelijke informatie wil ik u verwijzen naar het e-mailbericht van 
18 augustus 2011 die de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, vanuit België daarover 
aan PvdA partijvoorzitter Lilianne Ploumen heeft geschreven: Voor de inhoud van dat e-mailbericht 
lees de volgende link met deeplinks:  
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-augustus-2011-aan-voorzitter-pvda.pdf   
 
Ik heb partijvoorzitter Lilianne Ploumen (PvdA) erop gewezen dat zij daarop niet mag reageren.  

Dit om te voorkomen dat de politieke partij De Groenen daarmee onze vanuit de Bilderberg 
Conferenties geplande duurzame nieuwe wereldorde in gevaar brengt.      

Het Koninklijk huis als grootaandeelhouder van Shell/Billiton heeft hieraan vele miljarden euro‟s 
verdiend, het geld wat wij nodig hebben om een duurzame economie te realiseren. De miljarden 
kilogrammen volledig in water oplosbaar uiterst giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en 
chroomtrioxide waaraan de wereldbewoners als gevolg daarvan zijn en blijven blootgesteld zal 
wereldwijd binnen een generatie, mede vanwege de hoge blootstelling van onze kinderen die spelen 
op geïmpregneerde kinderspeeltoestellen, de gewenste reductie aan populatie tot gevolg hebben. Dit 
alles is nodig om in 2012 te komen tot in Nieuwe Wereldorde.    

Of de door mij gewenste duurzame Nieuwe Wereldorde in 2012 door kan gaan weet ik nog niet. 

Twee dagen voor Prinsjesdag laat het Ecologisch Kennis Centrum B.V., maar nu vanuit België, aan 
mijn voorzitter mr. J.E.M. Polak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State namelijk 
een verzoek uitgaan dat eerst minister minister J.H.P. Donner (CDA) en daarna minister H,G.J. Kamp 
(VVD) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al maar liefst 2,3 jaar lang weigeren om een besluit te 
nemen overeenkomstig de onherroepelijke uitspraak d.d. 20 mei 2009 in zaaknummer: 
200807464/1/H3 inzake Bas Heijmen.  In deze uitspraak hebben de staatsraden mr. J.E.M. Polak, 
voorzitter, en mr. W. Konijnenbelt en mr. W.D.M. van Diepenbeek, zonder mijn voorafgaande 
goedkeuring, namelijk het volgende beslist:  
     

Nu het besluit is gebaseerd op de uitkomsten van een niet volledig onderzoek en daarin 
evenmin de opgestelde risico-inventarisatie en -evaluatie is betrokken, is het besluit in 
strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht niet zorgvuldig voorbereid en 
berust het in strijd met artikel 7:12 van die wet niet op een deugdelijke motivering. Het 
beroep slaagt. Het besluit dient te worden vernietigd. De minister dient een nieuw 
besluit te nemen met inachtneming van deze uitspraak 

 
Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. heeft op 18 september 2008 (14:09 uur) bij voorzitter mr. J.E.M. 
Polak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoekschrift tot het treffen 
van voorlopige voorziening laten binnenkomen waarin voorzitter mr. J.E.M. Polak minister H,G.J. 
Kamp (VVD) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet verplichten om onder oplegging van een 
dwangsom per dag een besluit te nemen overeenkomstig de door het Ecologisch Kennis Centrum 
B.V. gewonnen onherroepelijke uitspraak d.d. 20 mei 2009 in zaaknummer: 200807464/1/H3. Voor de 
inhoud van betreffend verzoekschrift lees de volgende link met deeplinks:  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-september-2011-bas-heijmen-voorlopige-voorziening-rvs.pdf  
 
Ik denk dat ik, gezien bovengenoemde feiten, voorzitter mr. J.E.M. Polak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State maar ook mijn minister H,G.J. Kamp (VVD) van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid er niet van kan weerhouden dat onder deze omstandigheden een besluit 
wordt genomen overeenkomstig deze door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. gewonnen 
onherroepelijke uitspraak. Ik vrees dan ook dat de duurzame Nieuwe Wereld orde zoals ik die tot op 
heden heb voorgestaan niet zal doorgaan.    
 
Gelukkig is Ad van Rooij erg vergevingsgezind en wil hij samen met ons, ondanks hetgeen wij hem en 
zijn gezin maar liefst 24 jaar lang hebben aangedaan, komen tot een “Nieuwe Politiek” waaruit een 
“Nieuwe Economie” zal ontstaan met “Nieuwe Rechtspraak”. Hij heeft mij persoonlijk uitgenodigd om 
daarover met hem in België te praten.    

Leden van de Staten-Generaal, 
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In afwachting van de uitkomsten van het gesprek met Ad van Rooij bereidt U zich alvast voor op een  
“Nieuwe politiek” waaruit een “Nieuwe Economie” zal ontstaan waarin ook onze kinderen en 
kleinkinderen een menswaardig leven zullen hebben. Vast staat dat veel aandacht en inspanning van 
U zal worden gevraagd bij deze zwaarwegende beslissing die nodig is om onze economische en 
sociale problemen het hoofd te bieden. U mag zich daarin gesteund weten door het besef dat velen U 
wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor U bidden.  

Ik zie uit naar uw ontmoeting in België;   
 
Hoogachtend 
Ecologisch Kennis Centrum BV 
Voor deze 
 
Ing. A.M.L. (Ad) van Rooij  
Europees erkend safety manager 
 

  
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
   
Hoe diep Koningin Beatrix er persoonlijk in betrokken zit kunt u lezen in het door Ad van Rooij 
hieronder ingelaste op 21 september 2011 verzonden verzoekschrift aan Hofleverancier Van Swaay 
Hout B.V. te Schijndel en Harlingen en aan Koningin Beatrix.  
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 21 september 2011 10:25 
Onderwerp: Verzoek om als Hofleverancier vóór uiterlijk 23 september 2011 het lidmaatschap bij de 
Vereniging van Houtimpregneerbedrijven in Nederland (VHN) op te zeggen 
Aan: info@vanswaay.nl, voorlichting@raadvanstate.nl 
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Dochters Van Swaay nemen leiding familiebedrijf over 

 
SCHIJNDEL – Op vrijdag 1 juli 2011 heeft ir. Jan van Swaay de leiding van het 120 jaar bestaande familiebedrijf 
Van Swaay Duurzaam Hout overgedragen. Vanaf deze datum wordt de directie gevormd door zijn dochters 
Tessa en Sanne van Swaay. Zij zijn de vierde generatie Van Swaay’s die de in 1891 opgerichte onderneming 
besturen. Beide nieuwe directieleden zijn al vanaf hun jonge jaren betrokken bij het reilen en zeilen van de 
onderneming en er bovendien al geruime tijd werkzaam. Tijdens een jubileumbijeenkomst met klanten en relaties 
gaf Jan van Swaay symbolisch en letterlijk het stokje over op zijn dochters. Hij was op deze dag op de kop af 40 
jaar aan het bedrijf verbonden. 
 
Van:  
het Ecologisch Kennis Centrum BV in Ballingschap vanuit België  
 
Aan: 

- Van Swaay Hout B.V., t.a.v. de nieuwe directie Tessa en Sanne van Swaay 
- Koningin Beatrix, die in 1993 bij beschikking onder nummer: 30909 Van Swaay Hout B.V. tot 

Hofleverancier heeft uitgeroepen   
 
Datum: 21 september 2011 
  
Kenmerk: SW/210911/VZ 
 
Betreft:  

- Verzoek om als Hofleverancier vóór uiterlijk 23 september 2011 het lidmaatschap bij de 
Vereniging van Houtimpregneerbedrijven in Nederland (VHN) op te zeggen en wel op de in dit 
verzoekschrift genoemde feiten.    

 
 
Geachte nieuwe directie Tessa  en Sanne van Swaay en koningin Beatrix, 
 
In 1993 heeft Koningin Beatrix buiten de regering en de leden van de Eerste en Tweede Kamer om bij 
koninklijke beschikking nummer: 30909 aan uw familiebedrijf  Van Swaaij Hout B.V. te Schijndel en 
Harlingen de titel 'Hofleverancier' uitgereikt. Vanaf die tijd vormen de directie van Van Swaay Hout 
B.V. samen met Koningin Beatrix onlosmakelijk een geheel.      
 
Wij willen u als onlosmakelijk aan elkaar verbonden team (Tessa en Sanne van Swaay samen met 
Koningin Beatrix ) dan ook het volgende kenbaar maken:      
 
Ik, Koningin Beatrix, heb in 1993 buiten de regering en de leden van de Eerste en Tweede Kamer om 
bij beschikking nummer: 30909 aan het familiebedrijf Van Swaaij Hout B.V. te Schijndel en Harlingen 
de titel 'Hofleverancier' uitgereikt. Dit als waardering voor het vanaf 1891 massaal vergiftigen van 
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Nederland en vanuit Nederland van grote delen van de wereld met miljoenen/miljarden kilogrammen 
uiterst giftige kankerverwekkende stoffen verwerkt in wolmanzouten en creosoten, zijnde gevaarlijke 
afvalstoffen van multinationale bedrijven met het predicaat Koninklijk (Shell/Billiton).  
 
Als (groot) aandeelhouder van de multinationale bedrijven met het predicaat Koninklijk heeft het 
Koninklijk Huis met de hulp het familiebedrijf  Van Swaaij Hout B.V. te Schijndel en Harlingen vanaf 
1891 tot op heden vele miljarden euro‟s verdiend. Dit is te weinig. Dat moet veel meer worden.  
 
Ik, Koningin Beatrix, ben niet eerder tevreden dan dat het Nederlandse Koninklijk Huis zoveel geld 
heeft dat het daarmee de macht over de gehele wereld kan overnemen en daarmee de Nieuwe 
Wereldorde kan bepalen. Ik persoonlijk bepaal welke personen in die Nieuwe Wereldorde mogen 
blijven leven en niemand anders, laat daarover geen enkel misverstand bestaan.  
 
Om deze Nieuwe Wereldorde in 2012 gerealiseerd te krijgen heb ik, Koningin Beatrix, in 1993 buiten 
de regering en de leden van de Eerste en Tweede Kamer om bij koninklijke beschikking nummer: 
30909 aan het familiebedrijf  Van Swaaij Hout B.V. te Schijndel en Harlingen de titel 'Hofleverancier' 
uitgereikt met de voorkennis en wetenschap dat dit houtimpregneerbedrijf met de volgende 
houtimpregneerbedrijven en leveranciers van houtimpregneermiddelen (bestrijdingsmiddelen) is 
verenigd in de Vereniging van Houtimpregneerbedrijven in Nederland (VHN):  
 

20. Van Swaay Hout B.V. Vlagheide 2, Postbus 1, 5480 AA Schijndel, tel: 0413-312727, fax: 
0413-367870, Email: info@vanswaay.nl, Website: www.vanswaay.nl 

 
21. Van Swaay Hout B.V. Industrieweg 10, Postbus 158, 8860 AD Harlingen, tel: 0517-413000, 

fax: 0517-417164, Email: info@vanswaay.nl, Website: www.vanswaay.nl 
 
22. Van Aarle Houtbedrijf B.V. (voorheen: Gebr. van Aarle B.V.), Ollandseweg 159, postbus 

94, 5490 AB Sint-Oedenrode, tel: 0413-472461, fax: 0413-478071, Email: 
info@vanaarlehoutbedrijf.nl, website: www.vanaarlehoutbedrijf.nl  

 
23. Brevé Houtbewerking B.V. Hindelaan 9-11, 3734 CJ Den Dolder, tel: 030-2293537, fax: 030-

2287516, Email: breve@kpn-officedsl.nl, website: http://tupalo.com/nl/rd/114lnu  
 
24. Foreco Dalfsen B.V. Dalmsholterweg 5, postbus 73, 7720 AB Dalfsen, tel: 0529-431548, fax: 

0529-432198, Email: info@foreco.nl, website: www.foreco.nl  
 

25. Houtconstructie – Ede B.V. Darwinstraat 17, 6718 XR Eden, tel: 0318-651777, fax: 0318-
694829, Email: hazeleger@hcede.nl, website: www.houtconstructie-edebv.nl  

 
26. Leegwater Houtbereiding B.V. Verlaat 8, 1704 JN Heerhugowaard, tel: 0226-421286, fax: 

0226-422628,  Email: info@leegwater.nl, website: www.leegwater.nl   
 

27. Houthandel L. ten Oever B.V. Dwingelderdijk 26, 7991 RK Dwingeloo, tel: 0521-591798, fax: 
0521-592000,  Email: houthandel.tenoever@hetnet.nl   

 
28. Outdoor Life Group Bergenco B.V. – Hillhout, Schokkerweg 1, Postbus 93, 8000 AB 

Zwollen, tel: 038-4215369, fax: 038-4213895,  Email: info@hillhout.com, website:      
www.hillhout.com  

 
29. Outdoor Life Group Gouderak B.V., Middelblok 132, Postbus 5, 2830 AA Gouderak, tel: 

0182-377377, fax: 0182-373820,  Email: info@gouderak.nl, website: www.gouderak.nl  
 

30. Outdoor Life Group Gouderak B.V., Lage Akkerweg 13, 5711 DD Someren, tel: 0493-

441515, fax: 0182-0493-441510,  Email: info@gouderak.nl, website: www.gouderak.nl   
 

31. Postmus-Nuis B.V., Zuiderhoeksweg 1a, 9464 TC Nuis, Postbus 6, tel: 0594-641398, fax: 
0594-641620, Email: info@postmus-nuis.nl, website: www.postmus-nuis.nl  

 
32. Houtbereiding G. Rozendaal B.V., Haatlanderdijk 55, Postbus 477, 8260 AL Kampen, tel: 

038-3313194, fax: 038-3323957, Email: rozhout@bart.nl, website: www.rozendaalhout.nl  
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33. Van der Sijde Houtbereiding-Houthandel B.V., Ant. Van Leeuwenhoekstraat 1, Postbus 

5705, 3290 AA Strijen, tel: 078-6748800, fax: 078-6748801, Email: 
info@vandersijdehout.nl, website: www.vandersijdehout.nl,  

 
34. P. Waterschoot Houthandel Houtverduurzamen B.V., Dorpsstraat 36, 5529 AW Casteren, 

tel: 0497-682311, fax: 0497-681259, Email: peterwaterschoot@hetnet.nl,  
  
35. Arch Timber Protection B.V. (voorheen: Hickson Garantor Nederland B.V.), Saltshof 

1004, 6604 EA Wijchen, tel: 024-3772430, fax: 024-3781043, Email: 
houtinfo@archchemicals.com, website: www.archtp.com 

   
36. Flexchemie B.V. , Westmolendijk 27, Postbus 191, 980 AD Ridderkerk, tel: 0180-426388, fax: 

0180-428211, Email: flexchemie@wxs.nl, website:   
 

37. Koppers Netherlands B.V., Molenlaan 30, Postbus 9, 1420 AA Uithoorn, tel: 0297-545533, 
fax: 0297-545277, Email: m.lutz@koppers.eu, website: www.koppers.com  

 
38. RÜTGERS Basic Aromatics GmbH, Kekuléstraße 30, D-44579 Castrop-Rauxel Duitsland, 

tel: +49 2305 7050, fax: +49 2305 705521, Email: winfried.boenigk@ruetgers-group.com, 
website: www.ruetgers-group.com   

 
Ik, Koningin Beatrix, vind het van groot belang voor de realisatie van de Nieuwe Wereldorde in 2012 
dat  'Hofleverancier'  Van Swaay Hout B.V. te Schijndel en Harlingen is verenigd met bovengenoemd 
19-tal bedrijven, waarmee de Vereniging van Houtimpregneerbedrijven in Nederland (VHN) onder 
voorzitterschap van Cees Boon bovengenoemde 19-tal bedrijven, waaronder Van Aarle Houtbedrijf 
B.V., Ollandseweg 159, postbus 94, 5490 AB Sint-Oedenrode (mijn buurman), vanaf 1993 feitelijk ook 
'Hofleverancier' hebben gemaakt.  

Voor de feitelijke en wettelijke onderbouw lees bijgevoegde troonrede die koningin Beatrix ons inziens 
had willen uitspreken maar onder dictatoriale druk van de CDA dat niet mocht (zie link met 
deeplinks)  

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

20/09/11 Troonrede die koningin Beatrix op Prinsjesdag zou moeten uitspreken 

in naam van de Nederlandse regering  

 (http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-september-2011-subjectieve-troonrede-van-de-koningin.pdf)  

  

 

Op de derde dinsdag in september, Prinsjesdag, spreekt de Koningin de Troonrede uit. In de 
Troonrede zet het kabinet de belangrijkste beleidsvoornemens voor het komende begrotingsjaar 
uiteen. 
De Koningin spreekt de Troonrede uit uit naam van de regering. De leden van de Eerste en Tweede 
Kamer komen op Prinsjesdag samen in een Verenigde Vergadering in de Ridderzaal. Ook de leden 
van het kabinet zijn hierbij aanwezig. Op dezelfde dag biedt de minister van Financiën de 
Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Het op deze wijze gebruiken van het predicaat Hofleverancier om in vereniging met 
bovengenoemde 19 bedrijven een grote criminele organisatie te vormen om gezamelijk vanuit die 
vereniging (VHN) onder voorzitterschap van Cees Boon de wereldpopulatie met miljarden mensen te 
reduceren betreft het zwaarste misdrijf dat de wereldgeschiedenis ooit heeft gekend.  

Daar dit verzoekschrift aan het onlosmakelijk aan elkaar verbonden team (Tessa en Sanne van 
Swaay samen met Koningin Beatrix) veel materie bevat waarop wel 100 studenten aan het Willem 
Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen, Universiteit Utrecht, kunnen afstuderen hebben wij 
hiervan een kopie verstuurd aan alle crimininologen en docenten die verbonden zijn aan dat Willem 
Pompe Instituut.  
 
Burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Schijndel, het Hof van Justitie van de 
Europese Unie, de Belgische Federale regering, de Vlaamse regering, de Belgische provincie 
Limburg, de gemeente Hasselt, de federaal procureur des Konings van België en de aartsbisschop 
van België hebben recht om te weten dat A.M.L. (Ad) van Rooij om de hierboven beschreven reden 
vanaf 22 april 2010 naar België heeft moeten vluchten en daar politiek asiel heeft moeten aanvragen 
om door toedoen van de door koningin Beatrix benoemde burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-
Oedenrode “in naam van Koningin Beatrix” in navolging van Pim Fortuyn niet te worden gedood 
(http://www.ineveen.nl/iv16.htm). Aan hen is hiervan dan ook een kopie verstuurd.  

 
Wij sommeren aan het onlosmakelijk aan elkaar verbonden team (zijnde Tessa en Sanne van 
Swaay samen met Koningin Beatrix) dan ook om ervoor te zorgen dat Van Swaaij Hout B.V. te 
Schijndel en Harlingen vóór uiterlijk 23 september 2011 het lidmaatschap bij de Vereniging van 
Houtimpregneerbedrijven in Nederland (VHN) heeft opgezegd en vóór uiterlijk 23 september 2011 
aan ondergetekende dat schriftelijk heeft bevestigd. 
Blijft vóór uiterlijk 23 september 2011 de schriftelijke bevestiging uit dan zal hiervan onverwijld 
strafaangifte worden gedaan bij de Federaal Procureur des Konings Johan Delmulle. Ter 
onderbouwing van die strafaangifte zal een kopie van dit verzoekschrift, met bijbehorende links en 
deeplinks, worden overlegd.   

In afwachting van uw beslissing vóór uiterlijk 23 september 2011 verblijven wij;       
 
Hoogachtend 
Ecologisch Kennis Centrum BV 
Voor deze 
 
Ing. A.M.L. (Ad) van Rooij  
Europees erkend safety manager 
 

        
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
   
In ondergenoemde ingelaste e-mail van 2 oktober 2008 (10:32 PM) van Advocaat Eric Kuijpers aan 
Maja Tuk kunt u lezen hoe zij in samenspanning met de gemeente Sint-Oedenrode Ad van Rooij met 
“knevelen” kapot maken:  

 

http://www.hofleverancier.com/register.html
http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-vhn1.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-september-2011-subjectieve-troonrede-van-de-koningin.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Pompe_Instituut
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Pompe_Instituut
http://www.schijndel.nl/nl/Politiek_en_organisatie/College_van_B_en_W/_/l/College-B-en-W-2006.html
http://www.schijndel.nl/nl/Politiek_en_organisatie/Gemeenteraad/_/l/gemeenteraadsleden.html
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_nl.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_nl.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_regering
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse_regering
http://nl.wikipedia.org/wiki/Limburg_(Belgische_provincie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Limburg_(Belgische_provincie)
http://www.hasselt.be/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Federaal_parket
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/leonard_nieuwe_aartsbisschop_belgie_1_381523
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/leonard_nieuwe_aartsbisschop_belgie_1_381523
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/2010/05/van-rooij-vraagt-politiek-asiel-aan-in-belgie/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-september-2011-demmink-detroux-nato-vergiftiging-etc-in-strafzaak-parket-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-juni-2011-beklag-gerechtshof-den-bosch.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2007-02-21.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-september-2011-subjectieve-troonrede-van-de-koningin.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-02.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-02.php
http://www.vhn.org/welkom.htm
http://www.vhn.org/welkom.htm
https://sites.google.com/site/strafaangiftes/01-05-11-federaal-procureur-des-konings-johan-delmulle-heeft-sluipmoordende-genocide-op-miljoenen-belgen-vanuit-nederland-en-miljarden-wereldbewoners-vanuit-nederland-en-belgiee-in-onderzoek
http://www.sdnl.nl/ekc.htm
http://www.sdnl.nl/ekc.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
https://sites.google.com/site/ncfactueel/europees-erkend-safety-manager
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From: eric.kuijpers@kdk.nl   
To:  dr.mtuk@orange.nl  
Sent: Thursday, October 02, 2008 10:32 PM 
Subject: extra bijlagen 

 
Beluister ook interview Zeevat/Van Rooij op Argusoog Radio 10-07-2008 
http://argusoog.punt.nl/ArgusRadio/  
Bekijk ook conferentie Van Rooij SDNL rubriek TV en Video  
http://www.sdnl.nl/tv.html  Ad van Rooij geeft persconferentie over massale 
corruptie in St-Oedenrode. Hij vreest voor zijn leven. Hierin wordt de gemeente Sint-
Oedenrode en haar ambtenaren belasterd (o.a. "de meest corrupte gemeente ter 

wereld"). Ik houd mij desgewenst aanbevolen om voor de 
gemeente op te treden. 

   
TEL. 071-5249265 FAX 071-5661986 E-MAIL INFO@KDK.NL INTERNET WWW.KDK.NL 
POSTBUS 628 2300 AP LEIDEN GEBOUW KEY-POINT 2 SCHIPHOLWEG 103 LEIDEN 
___________________________________________________________________________ 
De inhoud van dit e-mailbericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen is 
persoonlijk gericht aan en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Dit e-
mailbericht en/of de eventueel daarbij behorende bijlagen kan krachtens een wettelijk 
beroepsgeheim geprivilegieerde gegevens en/of gegevens met betrekking tot derden 
bevatten. Ieder die kennis neemt van de inhoud van dit e-mailbericht en/of van de 
eventueel daarbij behorende bijlagen en niet (één van de) geadresseerde(n) is, noch 
bevoegd is dit e-mailbericht en/of de eventueel daarbij behorende bijlagen namens 
geadresseerde(n) te ontvangen, wordt verzocht de afzender(s) onmiddellijk op de 
hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit e-mailbericht 
en/of van de daarbij behorende bijlagen door anderen dan de geadresseerde(n) kan 
onrechtmatig zijn jegens de afzender en/of jegens derden en onder meer tot een 
schadevergoedingsplicht aanleiding geven. De abusievelijke ontvanger(s) van dit e-
mailbericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen wordt verzocht dit e-mailbericht 
en de eventueel daarbij behorende bijlagen direct te vernietigen (wissen). 

  

 
 

 

mailto:eric.kuijpers@kdk.nl
mailto:dr.mtuk@orange.nl
http://argusoog.punt.nl/ArgusRadio/
http://www.sdnl.nl/tv.html
http://www.kdk.nl/
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21 bijlagen — Alle bijlagen downloaden   Alle afbeeldingen weergeven    
Outlook.bmp 
71 kB   Weergeven   Downloaden    
070629_0.jpg 
100 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
30 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
37 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
39 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
71 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
39 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
125 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
54 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
29 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
31 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
68 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
84 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
57 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
135 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
75 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
83 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
65 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
75 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
65 kB   Weergeven   Downloaden    
080916_0.doc 
32 kB   Weergeven   Downloaden     

 
In ondergenoemde e-mail van 19 september 2008 (6.59 PM) van Advocaat Eric Kuijpers aan Bureau 
Praedium B.V. kunt u lezen hoe zij in samenspanning met Bureau Praedium B.V. Ad van Rooij met 
“knevelen” kapot maken:  
 

From: eric.kuijpers@kdk.nl   
To: info@bureaupraedium.nl   
Sent: Friday, September 19, 2008 6:59 PM 
Subject: A.M.L. van Rooij 

 
 

Geachte dames en heren, 
  

Via derden vernamen wij dat Bureau Praedium B.V. destijds een kort geding zou 
aanspannen tegen ing. A.M.L. van Rooij en Ecologisch Kennis Centrum B.V.  

  

mailto:eric.kuijpers@kdk.nl
mailto:info@bureaupraedium.nl


© 61 

We verzamelen bewijsmateriaal over de achtergronden van internetbandiet Van Rooij in 
verband met een aan te spannen kort geding wegens een laster- en terreurcampagne 
door Van Rooij c.s.  

  
Het wordt zeer op prijs gesteld indien u het procesdossier (sommaties, dagvaarding, 
produkties, pleitnota's, vonnis, deurwaardersexploten) zou willen toezenden. 
Uw kopieerkosten worden vergoed. 

  
Met vriendelijke groet, 

  
mr. H.F.C. Kuijpers 
advocaat 

 

 
 

  

TEL. 071-5249265 FAX 071-5661986 E-MAIL INFO@KDK.NL INTERNET WWW.KDK.NL 
POSTBUS 628 2300 AP LEIDEN GEBOUW KEY-POINT 2 SCHIPHOLWEG 103 LEIDEN 
 

 
De inhoud van dit e-mailbericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen is 
persoonlijk gericht aan en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Dit e-
mailbericht en/of de eventueel daarbij behorende bijlagen kan krachtens een wettelijk 
beroepsgeheim geprivilegieerde gegevens en/of gegevens met betrekking tot derden 
bevatten. Ieder die kennis neemt van de inhoud van dit e-mailbericht en/of van de 
eventueel daarbij behorende bijlagen en niet (één van de) geadresseerde(n) is, noch 
bevoegd is dit e-mailbericht en/of de eventueel daarbij behorende bijlagen namens 
geadresseerde(n) te ontvangen, wordt verzocht de afzender(s) onmiddellijk op de 
hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit e-mailbericht 
en/of van de daarbij behorende bijlagen door anderen dan de geadresseerde(n) kan 
onrechtmatig zijn jegens de afzender en/of jegens derden en onder meer tot een 
schadevergoedingsplicht aanleiding geven. De abusievelijke ontvanger(s) van dit e-
mailbericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen wordt verzocht dit e-mailbericht 
en de eventueel daarbij behorende bijlagen direct te vernietigen (wissen). 

 
Het is hierbij goed te weten dat Bureau Praedium B.V. alle benodigde aanvragen voor Camping en 
Pensionstal „Dommeldal‟ heeft gedaan bij de gemeente Sint-Oedenrode waarvoor vanuit Camping en 
Pensionstal „Dommeldal‟ vele duizenden euro‟s aan Bureau Premium B.V. zijn betaald.  
 
Kort na deze e-mail kreeg Bureau Praedium B.V. heel veel werk van de gemeente Sint-Oedenrode om 
onder andere op een meest corrupte wijze in Nijnsel in samenspanning met burgemeester P.M. Maas 
(CDA) en wethouders van Sint-Oedenrode in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied 1997 een 
landschapscamping gerealiseerd te krijgen. Dit is misdaad te top, waarvan ook de rechtbank  
‟s-Hertogenbosch (rechter mr. B.C.W. Geurtsen van Eeden, voormalig CDA raadslid van Houten)  
onderdeel uitmaakt. Voor bewijs lees het volgende artikel over deze Eric Kuijpers in het Echte Nieuws 
van 29 juni 2008 (http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29.php)    
 
 

 

http://www.kdk.nl/
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29.php
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Worden klokkenluiders op 

sdnl.nl weggezet als terroristen?  
 
Door Nel de Best en Henk Niggebrugge 
 
DEN BOSCH - Rob Brockhus van de Sociale Databank en advocaten 
mrs. Kuijpers en Harff hebben vrijdag 27 juni j.l. beiden hun pleidooi 
gehouden in de rechtbank van Den Bosch. Het ging in hoofdzaak om 
het niet vooraf vragen van weerwoord bij de publicatie van een video. 
Maar wat doen al die andere stukken dan in die enorme map? (Zie 
"rechtbank verslag" op leugens.nl)  
 
 
Er was veel publiek in de rechtszaal aanwezig, w.o.: Peter Olsthoorn van 
leugens.nl, Gertjan van Beijnum van Kleintje Muurkrant , Gerard 
Kucharek, en klokkenluider Van Rooij. 
 
STUKKEN NIETS MET ZAAK TE MAKEN 
Voorzitter was rechter mr. B.C.W. Geurtsen van Eeden. Na de zitting heeft 
Ad van Rooij samen met Rob Brockhus alle openbare stukken ingezien. 
Toen bleek, dat er stukken aan het dossier zijn toegevoegd, die helemaal 
niets met deze hele zaak te maken hebben. Dhr. Kuijpers heeft velen 
betrokken in zijn zaak zonder deze mensen vooraf daarvoor toestemming te 
vragen, zoals dhr. Beukenveld, Karel de Werd, Arnold van der Voort, 
Pamela Hemelrijk, Harry Teernstra, Ad van Rooij, e.a.  
 
Van Rooij zegt dat hem al eerder is overkomen dat stukken van hem 
zomaar waren toegevoegd aan een zaak van een ander waarin hij geen 
partij was. Volgens Van Rooij betrof het toen een, door rechter mr. B.C.W. 
Geurtsen van Eeden valselijk opgemaakt dossier. Van Rooij stelt: "Wat 
deze mr. B.C.W. Geurtsen van Eeden toen heeft gedaan, met een vonnis 
als kort geding, waarin ik ben ingemengd zonder daarin partij te zijn 
geweest als basis, gaat ze dit met die voorkennis weer doen met een vonnis 
in kort geding tegen de SDN waarin niet alleen ik maar vele anderen zijn 
ingemengd zonder dat ze daarin partij zijn geweest. Dit met de wetenschap 
dat die anderen betreffend vonnis in kort geding daarop nooit kunnen laten 
herzien op nieuwe feiten (nieuwe stukken) die niet zijn ingebracht. Enkel 
omdat ze geen partij zijn geweest en omdat dat vonnis dan gebruikt kan 
worden als basis om al die anderen te bestempelen als een criminele 
organisatie, zoals Al-Qaida, waarna justitie bij ons allen tegelijk kan 
binnenvallen.  
 
CRIMININELE/TERRORISTISCHE ORGANISATIE 
Herziening van dat vonnis in kort geding door al die anderen kan niet 
worden gedaan omdat die geen partij zijn, waarmee wij op grond van dat 
onherroepelijke vonnis in kort geding een criminele organisatie blijven en wij 
allen kunnen worden opgepakt. De advocaten Kuijpers en Harff wisten dit al 
vooraf en hebben hun pleitnotitie daarop al geschikt gemaakt, luister maar 
naar de video."  
 
Tevens is er door mr. H.F.C. Kuijpers produktiestuk 7 (pdf) ingebracht, 
waarin staat dat Kucharek gedreigd zou hebben Al-Qaida op mensen af te 
sturen. 
 
Volgens Van Rooij is dat bij vonnis in kort geding onherroepelijk en schorst 
een hoger beroep daar niet op. Dat zou volgens Van Rooij betekenen dat 
justitie al deze, in de stukken ingebrachte personen kan oppakken en als 
terroristische organisatie achter de tralies kan zetten. Daarom is het volgens 
Van Rooij belangrijk om er met man en macht voor te zorgen dat dit kort 

 

 
Worden klokkenluiders 
op de Sociale Databank 
Nederland (SDNL) 
weggezet als terroristen? 

 
 

 
Rob Brockhus van de 
Sociale Databank 
Nederland betreedt de 
rechtbank van Den 
Bosch. 
 
 

 
Zie hier een .wmv 
videoverslag (bron: 
sdnl.nl).  
 
 

 
De 12 centimeter dikke 
aanklacht.  
 
 

 
Thuis bij dhr. van Rooij 

http://www.sdnl.nl/
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29-klacht-kuijpers.jpg
http://www.leugens.nl/2008/06/29/kort-geding-kuijpersharff-versus-sociale-databank
http://www.leugens.nl/
http://www.stelling.nl/kleintje
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.sdnl.nl/integriteit-rechtspraak.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29-produktiestuk7.pdf
http://www.sdnl.nl/klokkenluiders.htm
http://www.sdnl.nl/
http://www.mstsnl.net/video/kortgeding-sdn-kuijpers-27-6-08.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
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geding vonnis er niet komt:  
 
ONTVANGEN STUKKEN 

 
Dit schrijft dhr. van Rooij per email aan dhr. Kuijpers, waarvan wij een cc 
hebben ontvangen: 
 
Aan: Mr. H.F.C. Kuijpers 
K.D.K. Advocaten 
Website: www.kdk.nl 
 
Geachte heer Kuijpers, 
 
Bijgevoegd vind u ons sommatieverzoek d.d. 27 juni 2008 (zie bijlage) De 
inhoud behoeft geen toelichting; 
In afwachting van uw beslissing daarop, binnen 48 uur na heden, verblijven 
wij; 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze, 
Ing. A.M.L. (Ad) van Rooij (directeur)  
 
Zie hier het sommatieverzoek (pdf) 
Zie hier de bijlage (pdf) 

 

 

Dit schrijft dhr. Beukeveld per email aan dhr. Kuijpers, waarvan wij een cc 
hebben ontvangen: 
 
Geachte heer Kuijpers, 
 
In de bijgevoegde brief treft u mijn eis aan de drie bijlagen die van mij zijn 
en die u ongevraagd en ongewild aan het dossier heeft toegevoegd, dat u 
tegen de Sociale Databank Nederland heeft opgesteld, te willen 
verwijderen. 
De inhoud van deze brief spreekt verder voor zich. 
De betreffende bijlagen heb ik bijgevoegd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Dr G.J.J. Beukeveld 
 
Zie hier de bijgevoegde brief (word) 
Zie hier bijlage 1 (pdf) 
Zie hier bijlage 2 (pdf) 
Zie hier bijlage 3 (pdf) 

 

 

Dit schrijft dhr. Kucharek als laatste stuk in zijn brief aan dhr. Kuijpers, 
waarvan wij een cc hebben ontvangen: 
 
...Zoals u weet ben ik bij het uitblijven van het verwijderen van mijn brieven 
uit het dossier met nummer 08-239 van de rechtbank ‟s-Hertogenbosch 
door u doelbewust en met kwade opzet door uw onrechtmatig handelen 
onbewust en onwetend in deze zaak beland met de bedoeling later juridisch 
jegens mij te kunnen optreden. Zie als voorbeeld ing. A.M.L van Rooij die u 
ook ongewild en ongevraagd in deze zaak heeft betrokken. Door dit 
onrechtmatig handelen heeft ondergetekende grote schade opgelopen, die 
wij bij u gaan verhalen, mocht u niet aan deze sommatie gehoor geven. 
Daarnaast doe ik hiervan aangifte bij de voorzitter van het college van 

zijn alle stukken 
onderzocht. 

http://www.kdk.nl/
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29-KDK-Advocaten-27-06-2008.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29-van-rooij-2006.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29-beukenveld.doc
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29-Beukeveld-27-06-2008a.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29-Beukeveld-27-06-2008b.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29-Beukeveld-27-06-2008c.pdf
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procureurs-generaal en meld ondergetekende uw handelswijzen bij 
internationale instellingen. 
 
Met groet,  
G.H.Kucharek 
Strategos BV 
 
Zie hier de gehele brief aan dhr. Kuijpers (word) 
Zie hier de brief aan rechter mw. Geurtsen (word) 

 
Zie ook: 
Advocaten willen 50.299,95 euro van klokkenluider-site sdnl.nl 

 
Zie ook op leugens.nl : 
Uitvergrote ruzie? 
Kort geding Kuijpers/Harff versus Sociale Databank 
Mr Kuijpers: "Geen commentaar" 
Sociale Databank Nederland gedaagd 

 
WAAROM LEEST U HIER NIETS OVER IN DE REGULIERE MEDIA? 
Omdat deze media niet (meer) onafhankelijk zijn en structueel onderwerpen negeren die de integriteit en 
imago van multinationals, overheid en koningshuis zouden kunnen schaden en een positieve verandering in 
gang zouden kunnen zetten. Zie het verschil tussen de oude (reguliere) media en de nieuwe media via: 
www.oudemedia-nieuwemedia.nl  

 

 

 
Voor deze vorm van knevelen en zelfs terroristisch handelen staat 
levenslange gevangenisstraf, voor bewijs lees hieronder:   

De strafbare voorbereiding in het Nederlandse strafrecht is gecodificeerd in artikel 46 Wetboek van 
Strafrecht.

[1]
 

 

De strafbare voorbereiding in het Nederlandse strafrecht is gecodificeerd in artikel 46 Wetboek van 
Strafrecht.

[1]
 

 1. Voorbereiding van een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een 
gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld is strafbaar, wanneer de dader 
opzettelijk voorwerpen, stoffen, informatiedragers, ruimten of vervoermiddelen 
bestemd tot het begaan van dat misdrijf verwerft, vervaardigt, invoert, doorvoert, 
uitvoert of voorhanden heeft. 

2. Het maximum van de hoofdstraffen op het misdrijf gesteld wordt bij 
voorbereiding met de helft verminderd. 

3. Geldt het een misdrijf waarop levenslange gevangenisstraf is gesteld, dan wordt 
gevangenisstraf opgelegd van ten hoogste vijftien jaren. 

4. De bijkomende straffen zijn voor voorbereiding dezelfde als voor het voltooide 
misdrijf. 

5. Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten. 

 

Deze bepaling is in de wet opgenomen nadat er veel kritiek was op het Grenswisselkantoor-arrest van 
de Hoge Raad in 1987. Ten tijde van dit arrest was het voorbereiden van een misdrijf niet strafbaar. In 
het GWK-arrest konden de twee daders niet vervolgd worden voor poging tot een gewapende 

http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29-Kucharek-2-29-06-2008.doc
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29-Kucharek-1-29-06-2008.doc
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-25.php
http://www.leugens.nl/2008/06/29/uitvergrote-ruzie/
http://www.leugens.nl/2008/06/29/kort-geding-kuijpersharff-versus-sociale-databank
http://www.leugens.nl/2008/06/27/mr-kuijpers-geen-commentaar
http://www.leugens.nl/2008/06/25/sociale-databank-nederland-gedaagd
http://www.oudemedia-nieuwemedia.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Strafrecht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetboek_van_Strafrecht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetboek_van_Strafrecht
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bankoverval (afpersing, artikel 317 Sr), omdat het voornemen van de daders zich niet door een begin 
van uitvoering had geopenbaard. De twee mannen zaten in een gestolen auto met valse 
nummerborden te wachten op de komst van de eerste bankemployee. In de auto bevond zich een 
geladen dubbelloops jachtgeweer en een imitatie handvuurwapen, alsook handboeien, touw en tape 
om de bankemployee te knevelen. Ze droegen dubbele kleding en hadden pruiken bij zich. Al deze 
voorbereidingen waren voor de Hoge Raad onvoldoende om te concluderen tot een begin van 
uitvoering. De verdachten zaten nog in de auto te wachten op een geschikt moment toen de 
gewaarschuwde politie arriveerde. 

Mede door dit voorval heeft de wetgever conform art. 81 e.v. Grondwet het leerstuk van de strafbare 
voorbereiding in de Wetboek van Strafrecht gecodificeerd. 

De voorwaarden voor een strafbare voorbereiding zijn: 

1. voorbereiding van een misdrijf 
2. opzet (mogelijk in ieder voor: oogmerk, noodzakelijkheidsbewustzijn, voorwaardelijk opzet) 
3. voorbereidingshandelingen (verwerven, vervaardigen, invoeren, doorvoeren, uitvoeren of 

voorhanden hebben) 
4. voorbereidingsmiddelen (voorwerpen, stoffen, informatiedragers, ruimten of vervoermiddelen) 
5. bestemd tot het begaan van dat misdrijf (als onder voorwaarde 1) 

(Het vereiste van "kennelijke" bestemdheid is sinds 1 februari 2007 vervallen). 

In de zaak van Samir A is gebleken dat ook voorbereidingshandelingen die niet geschikt waren om 
een aanslag daadwerkelijk te kunnen plegen, toch tot vervolging kunnen leiden. Dit omdat in 
tegenstelling tot de strafbare poging, de voorbereidingsdaad niet slechts in objectieve zin moet 
worden bekeken. De intentie van de dader is hierin van doorslaggevende betekenis. 

Net als bij de strafbare poging heeft de verdachte de mogelijkheid om vrijwillig terug te treden (art. 46b 
Wetboek van Strafrecht) Het moet echter gaan om een spontane terugtred. Externe omstandigheden 
die ervoor zorgen dat de dader zijn voorbereidingshandelingen afbreekt valt niet onder de vrijwillige 
terugtred. 

Met wat voor zware criminelen de gemeente Sint-Oedenrode en de rechtbank ‟s-Hertogenbosch 
(rechter mr. B.C.W. Geurtsen van Eeden, voormalig CDA raadslid van Houten) tegen Ad en Annelies 
van Rooij samenspannen maakt het volgende artikel over advocaat Eric Kuijpers in TROS opgelicht 
van 19 april 2011 glashelder.  

Advocaat Eric Kuijpers geschorst door onderzoek TROS opgelicht 

Redactie | apr 19, 2011 | 2 comments  
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VIDEO – Mr. H.F.C. Kuijpers, advocaat bij KDK Advocatuur te Leiden, is op 4 april 2011 geschorst 
omdat hij onder meer wordt verdacht van oplichting en belangenverstrengeling. De politie doet op last 
van justitie een strafrechtelijk onderzoek naar Eric Kuijpers. De aanleiding is een onderzoek van 
TROS Opgelicht, zegt een woordvoerder van de Orde van Advocaten. Eerder was dezelfde advocaat 
in de media in het nieuws als “Rambo-advocaat” vanwege een dubieus visitekaartje, waarop de man 
volhangen met wapens (PDF) zichzelf aanprijsde met het credo: “Eerst schieten, dan praten” 

De Telegraaf schrijft op haar voorpagina van vandaag dat de advocaat, Eric Kuijpers, met een 
verborgen camera werd betrapt. Eric Kuijpers deed zich met pruik, plakbaard en donkere bril voor als 
Karel van der Linden (zie foto hierboven). In die vermomming probeerde hij mensen te ronselen om 
hun bankrekening „uit te lenen‟ voor arme mensen zonder bankrekening. Onder de naam SOS 
Armoedebestrijding riep Kuijpers mensen op voor honderd euro per maand hun bankrekening ter 
beschikking te stellen. De rekening zou dan worden gebruikt voor mensen die door faillissement, 
echtscheiding of beslag geen rekening op hun naam hebben en dus geen salaris gestort krijgen. 
(Flyer) 

In 1998 werd door verzekeraar Nationale Nederlanden de advocaat ook al aangesproken op zijn 
oplichtingpraktijken (PDF). In de loop van de jaren deden een aantal mensen aangifte tegen Eric 
Kuipers wegens een scala aan strafbare feiten. Zo staat in procesverbaal 2001-009L47 -2 (PDF) van 
2001 te lezen: “Ik doe hierbij aangifte van belediging cq discriminatie tegen Hendricus Frederik 
Cornelis Kuijpers, geboren op 26 mei 1965 te Rotterdam, wonende Schultz van Hagenstraat 31l, 3062 
XJ te Rotterdam, beroep Advocaat” Partijen die de praktijken van Eric Kuijpers aan de kaak probeerde 
te stellen, werden inclusief hun hele familie en aanhang genadeloos aan de schandpaal genageld op 
diversen haatsites, waarbij de advocaat zijn privileges als advocaat misbruikte door bij registers 
informatie van deze mensen op te vragen. 

De advocaat heeft zich – net als partner in crime mr. D.A. Harff per 1 februari 2010 – inmiddels laten 
uitschrijven uit het advocatenregister. Daarmee voorkomt hij niet dat er verdere stappen tegen hem 
worden ondernomen. “We hadden al meerdere klachten over hem binnengehad toen TROS Opgelicht 
de beelden aan de Haagse deken liet zien“, zegt de woordvoerder van de Orde van Advocaten. De 
klachten worden nog door de tuchtrechter behandeld. Die kan besluiten de zaak door te sturen naar 
de strafrechter. 

Het openbaar ministerie in Den Haag bevestigd dat er los van de deken tegen Eric Kuijpers een 
strafrechtelijk onderzoek loopt aan de hand van een hele verzameling aangiften door de jaren heen in 
combinatie met de beelden van TROS Opgelicht. Eric Kuijpers is inmiddels door de politie verhoord en 
na een paar dagen voorarrest heengezonden, onder voorwaarden dat hij zich beschikbaar houdt. Zijn 
paspoort heeft hij moeten inleveren. Eric Kuijpers kan hoogstwaarschijnlijk nooit meer aan de slag als 
advocaat. 

HIER het advocatenduo Douglas Harff en Eric Kuijpers in actie in een rechtbank, waaraan groteske 
verwijten en insinuaties niet worden geschuwd. 

Het is hierbij goed te weten dat deze  Douglas Harff en Eric Kuijpers zich sindsdien in België 
schuilhouden.  

Toen Ad van Rooij vervolgens in maart 2010 ging meedoen als lijsttrekker voor de politieke partij De 
Groenen in de gemeete Sint-Oedenrode, werden de levensbedreigingen, pogingen tot doodslag en 
gestapo-achtige binnenvallen op Ad van Rooij in opdracht van burgemeester Peter Maas (CDA) van 
Sint-Oedenrode zo heftig dat Ad van Rooij vanaf 22 april 2010 naar België heeft moeten vluchten en 
daar politiek asiel heeft moeten aanvragen om te voorkomen dat hij in navolging van Pim Fortuyn 
wordt gedood. Dit alles (al 1,5 jaar lang) zonder inkomen tegen dubbele woonlasten, gescheiden van 
vrouw, moeder en kinderen. De politieke doofpot in Nederland is zo ernstig dat na maar liefst 1,5 jaar 
daarover nog geen enkele reguliere Nederlandse media ook maar iets heeft geschreven of naar 
buiten heeft gebracht. Daarmee is feitelijk bewezen dat de Nederlandse (vergiftigings)politiek de 
reguliere media volledig in haar machtsgreep heeft.  
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Wat Ad van Rooij in Nederland meemaakt maakt Erik verbeek in België mee. Ons inziens vanuit de 
hierboven feitelijk bewezen vanuit Nederland in gang gezette genocide plegende misdaad op vijf 
miljard wereldbewoners, waar België via het Benelux Verdrag met Nederland in betrokken is geraakt.   

De Benelux, een samentrekking van België, Nederland en Luxemburg, is in september 1944 in 
Londen opgericht door de gevluchte regeringen van deze drie landen als douane-unie: een 
samenwerkingsverband tussen deze drie landen om onderling vrij goederen te kunnen transporteren 
en een uniform tarief te hanteren voor goederen van buiten de Benelux. Sinds het verdrag van 1958 is 
de Benelux een economische unie. Vanaf 2010, met de ingang van het nieuwe verdrag (zie 
hieronder), zal de Benelux niet meer alleen op economisch gebied optreden maar ook bij duurzame 
ontwikkeling, justitie en binnenlandse zaken. De officiële benaming zal dan ook in Benelux-unie 
veranderen. Dit betekent dat vanaf 2010 politie en justitie van Nederland en België met betrekking tot 
het plegen van sluipmoordende genocide op vijf miljard wereldbewoners onder de dekmantel van 
“duurzame ontwikkeling”  nauw samenwerken.  

Flaraxin is een product van plantaardige oorsprong, die in 90% van de oncologische aandoeningen 
efficiënt zijn en tumoren kunnen laten verdwijnen en is 10 tot 20 maal goedkoper dan de huidig 
voorgeschreven chemobehandeling, hetgeen in de tijd van grote overheidsbezuinigingen met open 
armen zou moeten worden ontvangen. Dit des te meer de bij een chemobehandeling gebruikte 
chemicaliën tegen kanker kankercellen moeten doden waarbij de patiënt zelf net niet dood gaat. 
Daarna mag de patiënt zich weer herstellen en volgt een nieuwe kuur. Op deze wijze gaat de 
kankerpatiënt met zijn chemokuur door een zeer diep dal met meestal enige kans op genezing. Het 
doden van alle kankercellen vindt met deze behandeling niet altijd volledig plaats waarna de kans op 
een recidief groot is. Meestal is deze kanker agressiever dan de eerste en overlijdt de patiënt alsnog 
aan zijn kanker. Flaraxin pakt de kanker op een geheel andere wijze aan. Flaraxin maakt de eigen 
interferon, stimuleert het eigen immuunsysteem en heeft de eigenschap dat daarna de kanker 
afbreekt. Hierbij werkt Flaraxin snel en heeft het bijna geen tot geen bijwerkingen. Een dergelijk 
product mag niet worden gebruikt. Dat is namelijk in strijd met de hierboven bescheven feitelijk en 
wettelijk bewezen vanuit Nederland afkomstige vergiftigingspolitiek die erop is gericht om zo‟n vijf 
miljard wereldbewoners op te ruimen.  
 
Hieronder vindt u de recente brief van No Cancer Foundation aan alle integere ambtenaren.   

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 
Brief aan alle integere ambtenaren. 
 
NCF biedt een internationaal platform voor alle mensen 
die positieve verandering willen, om gezamenlijk een sterk 
signaal af te geven aan verantwoordelijke 
volksvertegenwoordigers, justitie, medici.... 

 
 
Wij stellen vast dat de politiek, het OM, de rechterlijke macht en de media niet geïnteresseerd zijn in  
informatie over onthullingen van overheidscriminaliteit. De reden daarvan is simpel: als je als 
journalist, politicus of functionaris in overheidsdienst ongevraagd je mond open doet en vragen stelt 
die niet gewenst zijn door de hogere machten achter de façade van de schijndemocratie, dan ben je 
doodgewoon je carrière kwijt. Ik vertel hier niets nieuws, want dat is van alle tijden. Het wapen van de 
elite is angst.  Angst om te verliezen wat je al privileges of economische bescherming geniet. 
 
No Cancer Foundation doet dan ook alle pogingen om burgers en verantwoordelijke bewust te maken 
van de huidige problematiek om zo de nog bestaande mensenrechten te laten gelden.  
 
Toegang tot de vanwege belangenverstrengeling onderdrukte oplossingen voor het bestrijden van 
kanker zoals Flaraxin  e.a … is dan ook een fundamenteel mensenrecht, zeker als vast staat dat de 
burgers door „Corporate Crime‟ binnen overheid vergiftigd worden,  een criminaliteit die afgedekt wordt 
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door corrupte ambtenaren binnen het justitioneel apparaat met talloze kankerdoden als gevolg. NU en 
EXPLOSIEF in de nabije toekomst.   
 
Dit geldt ook voor de ambtenaren die corrupt en chantabel gemaakt worden en hierdoor meewerken 
aan deze vorm van massamoord waardoor ook de toekomst van henzelf, hun kinderen en 
kleinkinderen verloren gaat, soms simpelweg omdat onderzoeksrechter Davy Jordens te Hasselt 
(onder politieke druk!) weigert het beroep van Verbeek Erik in ontvangst te nemen ondanks het feit dat 
hij dat wettelijk verplicht is. Hij heeft daarmee een fundamenteel grondwettelijk recht van Verbeek Erik 
afgenomen, waarmee Jordens zijn collega's ambtenaren en rechters verplicht heeft om aan deze zeer 
ernstige criminele wetsovertreding deel te nemen en daarop door het Hof van Beroep te Antwerpen 
arrest te laten wijzen. Daarmee heeft hij het Hof van Beroep te Antwerpen feitelijk corrupt en 
chantabel gemaakt. Ambtenaren dienen volgens de wet alle misdrijven aan te geven, wat tot op heden 
niet is gebeurd. Dit ondanks mijn nadrukkelijke verzoek aan het Hof van Beroep te Antwerpen om 
betreffende ambtenaren te verhoren. Op aandringen van onderzoeksrechter Davy Jordens heeft 
Verbeek Erik betreffend beroep vervolgens ingediend met een P.V. vanwege weigering van in 
ontvangst name door Davy Jordens. Deze  heeft er dus zelf voor gezorgd dat het Hof van Beroep in 
Antwerpen betreffende beroep niet ontvankelijk heeft verklaard omdat het niet rechtmatig zou zijn 
neergelegd. De weigering binnen het parket van Hasselt, waar 3 burgers en betrokken ambtenaren 
getuigen van zijn, waaronder onderzoeksrechter Davy Jordens, de voorzitter, griffier, hoofdgriffier, 
ambtenaren van het kabinet van procureur Rubens, security en kantoor medewerkers, hebben zich 
daarmee medeschuldig gemaakt aan dit meest ernstige ambtsmisdrijf, daar zij daarvan geen 
strafklacht hebben ingediend. Wij zijn dan ook genoodzaakt om hiervan zelf een strafklacht in te 
dienen. Dit soort corruptie „Corporate Crime‟ heeft een algehele vernietiging van het leven van onze 
kinderen en kleinkinderen en daarmee van het voortbestaan van het leven op aarde tot gevolg.   
 
Het huidige tot op het bot corrupte systeem liegt, draait en bedriegt, integere ambtenaren zitten 
gevangen in een wereld vol chantage, leugens en bedrog. Velen onder hen hebben er genoeg van en 
beseffen dat zij misbruikt worden en later verantwoording  moeten gaan afleggen aan de massaal 
wakker wordende burgers. Zij worden uiteindelijk het meest misbruikt door de hogere machten achter 
de façade van de schijndemocratie die alles hebben vergiftigd, gestolen en geplunderd. 
Weeral mogen zij dan ook zoals de geschiedenis al herhaaldelijk bewezen heeft de verantwoording 
hiervoor gaan dragen indien ze niet onze mensenrechten respecteren.  
 
Wat gaat u tegen uw kinderen en kleinkinderen vertellen als men u later vraagt wat u deed toen dit 
allemaal gebeurde. Neem uw verantwoordelijkheid en leg hiervan  een strafklacht neer bij 
verantwoordelijk procureur des konings Marc Rubens in Hasselt nu het nog kan?!!  
                                                                                                                                                 Z.O.Z.  

No Cancer Foundation:            Lezingen bijeenkomst 12 december 2010 te Genk 

No Cancer Foundation / Flaraxin:  

Presentatie: Erik Verbeek   
 
Steeds meer mensen (ook op jongere leeftijd) krijgen te maken met kanker als gevolg van 
het onnodig in het leefmilieu brengen, verbranden en illegaal storten (zoals op Remo-Stort) van vele 
miljoenen kilogrammen kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroom VI in geïmpregneerd 
hout waaraan onze kinderen binnen lagere scholen, kindercrèches, recreatieparken e.d. massaal 
worden blootgesteld bij het spelen op kinderspeeltoestellen, in zandbakken, zwembadjes en eten van 
picknicktafels van geïmpregneerd hout. Dit verklaart dat sinds 2005 kanker doodsoorzaak één bij 
kinderen van 2 tot 12 jaar is in Nederland en België. Er gaan daarom steeds meer mensen 
kanker krijgen (http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm). 
 
Stop! Het op deze wijze verspreiden van miljoenen kilogrammen kankerverwekkende 
stoffen als “arseenzuur” en chroom VI” in water, bodem, lucht, voeding en producten moet 
worden gestopt. Daarmee wordt het massaal krijgen van kanker voorkomen (kankerpreventie).  
De miljarden euro‟s aan Europese subsidie dienen te worden besteedt aan onderdrukte technologieën 
en medicijnen om onze planeet en het leven erop te reinigen, te zuiveren en te helen. 
 
Nuloptie-technologie: Deze technologie onderscheidt gevaarlijk afval in ”energierijk afval” en 
“energiearm afval” en kan elk soort afval, uitgezonderd radioactief afval, verwerken tot bruikbare 
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veilige producten met een laagst mogelijke milieubelasting. Met deze technologie kunnen 
kankerverwekkende stoffen (zware metalen) uit afval worden gehaald zodat die niet in ons leefmilieu 
worden verspreid en terugbrengen naar zuiver zilver, goud, koper, e.d., hetgeen ook economisch 
interessant is. De Nuloptie-technologie heeft zich al ruim 15 jaar lang bewezen in Nederland (Panheel) 
en werd vervolgens onderdrukt, waardoor de blootstelling aan kankerverwekkende zware metalen 
onnodig drastisch is toegenomen (http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-presentatie-leo-nevels.wmv).     
 
Flaraxin: Erik Verbeek zag dan ook met leden ogen toe dat producten van plantaardige oorsprong, 
zoals Flaraxin, die in 90% van de oncologische aandoeningen efficiënt zijn en tumoren kunnen laten 
verdwijnen in Europa worden tegengewerkt. Hij begrijpt dat niet omdat Flaraxin 10 tot 20 maal 
goedkoper is dan de huidig voorgeschreven chemobehandeling, hetgeen in de tijd van grote 
overheidsbezuinigingen met open armen zou moeten worden ontvangen. Dit des te meer de bij een 
chemobehandeling gebruikte chemicaliën tegen kanker kankercellen moeten doden waarbij de patiënt 
zelf net niet dood gaat. Daarna mag de patiënt zich weer herstellen en volgt een nieuwe kuur. Op 
deze wijze gaat de kankerpatiënt met zijn chemokuur door een zeer diep dal met meestal enige kans 
op genezing. Het doden van alle kankercellen vindt met deze behandeling niet altijd volledig plaats 
waarna de kans op een recidief groot is. Meestal is deze kanker agressiever dan de eerste en overlijdt 
de patiënt alsnog aan zijn kanker. Flaraxin pakt de kanker op een geheel andere wijze aan. Flaraxin 
maakt de eigen interferon, stimuleert het eigen immuunsysteem en heeft de eigenschap dat daarna de 
kanker afbreekt. Hierbij werkt Flaraxin snel en heeft het bijna geen tot geen bijwerkingen.  
 
No Cancer Foundation maakt het mogelijk dat SCIENTIFIC & TREATMENT CENTER 
FOR CANCER CURING PHOENIX vanuit de Oekraïne het daar toegelaten Flaraxin over 
de gehele wereld kan toepassen. Omdat de landen van de Europese Unie dat niet ondersteunen 
verloopt dit binnen Europa erg moeizaam. No Cancer Foundation hoopte dat deze bijeenkomst  
(12-12-2010) zou bijdragen aan een politieke omwenteling waarbij niet langer miljarden euro‟s aan 
subsidie zouden worden uitgegeven aan producten en processen die ons massaal vergiftigen met 
kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroom VI maar aan onderdrukte technologieën en 
producten van plantaardige oorsprong, zodat onze kinderen en kleinkinderen ook nog een 
menswaardig leven hebben op deze aarde. Ondanks uitnodiging van de volksvertegenwoordigers 
en betrokken (overheids)deskundigen in België en Nederland is niemand komen opdagen met 
rampzalige gevolgen voor de volksgezondheid.   
 
NO CANCER FOUNDATION  
Verbeek Erik. Tel: 0032/485565975 
E-Mail: nocancerfoundation@gmail.com  
Website: www.nocancerfoundation.org  
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

Ondanks het feit dat No Cancer Foundation alle Belgische en Nederlandse verantwoordelijke politici 
en deskundigen hebben uitgenodigd voor deze lezingen op 12 december 2010 in Genk is niemand 
komen opdagen. Het gevolg daarvan is bovengenoemde beslaglegging, voorafgegaan met een 
onaangekondigde politiebinnenval van maar liefst 7 personen bij No Cancer Foundation op donderdag 
7 april 2011 onder leiding van commissaris Jos op De Locht van de Federale Politie te Hasselt in 
opdracht van onderzoeksrechter Davy Jordens.  

NO CANCER FOUNDATION VZW begreep hiervan helemaal niets en wilde inzage in het dossier 
maar kreeg dat niet van onderzoeksrechter Davy Jordens.  

Tot ieders verrassing ging op 13 mei 2011 ineens zonder enige vooraankondiging No Cancer 
Foundation en STCCC Phoenix uit de lucht. Uit navraag bij GOOGLE INC hoe dat kwam werd de 
beschikking van 04/04/2011 van onderzoeksrechter D. Jordens toegestuurd die Bart Ooms van de 
Fedale politie te Brussel op 6 april 2011 had laten uitgaan naar GOOGLE INC, 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Betreffende beschikking van 04/04/2011 van 
onderzoeksrechter D. Jordens met voorbrief van Bart Ooms vindt u bijgevoegd (zie ordner C1, achter 
tab 3). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. In deze beschikking van 04/04/2011 staat letterlijk het volgende geschreven:  
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http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://misdaadreporter.blogspot.com/2010/11/strafproces-tegen-nederlandse.html
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://misdaadreporter.blogspot.com/2010/11/strafproces-tegen-nederlandse.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/beschikking-over-de-ncf-site-bij-google-van-4-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/beschikking-over-de-ncf-site-bij-google-van-4-april-2011.pdf
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dossier nr.: 10/021 
notitienr.: HA.60.L1.19356-09 
plichtnr.: 412.10/021.0015 

 
Wij D. JORDENS, onderzoeksrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt,  

Gelet op de vordering van de procureur des Konings dd. 26/02/2010 tot het instellen van 
een gerechtelijk onderzoek lastens VERBEEK Erik uit hoofde van inbreuken op de 
wetgeving inzake verdovende middelen en psychotrope stoffen in vereniging; 

Gelet op de vordering van de procureur des Konings dd. 09/11/2010 tot het uitbreiden 
van het gerechtelijk onderzoek lastens VERBEEK Erik en VZW Nocancerfoundation uit 
hoofde van inbreuken op de geneesmiddelenwetgeving, met name het in de handel 
brengen van en het reclame voeren voor een niet-geregistreerd geneesmiddel Flaraxin; 

Aangezien uit de stukken van het tot op heden gevoerde strafrechtelijk onderzoek 
ernstige aanwijzigingen blijken dat de hierna vermelde accountgegevens gebruikt 
werden om middels het internet voormelde tenlastenleggingen te plegen; 

Aangezien de identificatie van de hieronder opgesomde gegevens en het verkrijgen van 
deze gegevens noodzakelijk is voor de voortzetting van het onderzoek; 

Dat de hierna volgende onderzoeksverrichting van aard is mogelijke bij de feiten 
betrokken personen te identificeren; 

Dat deze inlichtingen niet door middel van andere, minder verregaande 
onderzoekshandelingen kunnen worden bekomen (subsidiariteitsvereiste);  

Dat de onderzoeksmaatregel niet van aard is disproportioneel te zijn met de inbreuk op 
de privacy van verdachte(n), gelet op de aard en de ernst van de ten laste gelegde 
feiten (proportionaliteitsvereiste);  

Dat middels een vordering aan de bevoegde diensten, elk voor wie het aanbelangt, de 
identiteit(en) van (mede-)dader(s) kunnen achterhaald worden en het onderzoek 
middels deze gegevens verder kan gezet worden.  

OM DIE REDEN,     

Vorderen op basis van artikel 88bis van het Wetboek van Strafvordering, de heer 
Directeur generaal, respectievelijk de verantwoordelijke van de vennootschap GOOGLE 
INC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 United States omtrent de 
persoon die gebruik maakt van de E-mailaccounts: 

 stccc.phoenix.ua@gmail.com 

 nocancerfoundation@gmail.com 
 

omtrent de persoon die gebruik maakt van de Google Sites: 

 https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl 

 https://sites.google.com/site/otherlanguagesnl 

 http://sites.google.com/site/stcccphoenixua 
 

omtrent de persoon die gebruik maakt van de Youtube account 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Drug
http://www.encyclo.nl/begrip/psychotrope%20stoffen
mailto:stccc.phoenix.ua@gmail.com
mailto:nocancerfoundation@gmail.com
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl
https://sites.google.com/site/otherlanguagesnl
http://sites.google.com/site/stcccphoenixua
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 grondvest 
 

namelijk:  

o de volledige subscriber information met betrekking tot de betreffende 
mailaccounts, zijnde de informatie die door de gebruiker werd ingevuld tijdens 
de create van de account en het IP-adres met datum en tijdstip van de creatite 
van de account. 

o de volledige nog beschikbare 30 Day logs met betrekking tot de betreffende 
accounts, zijnde de gebruikte IP-adressen met de datum en tijdstip van de 
consultatie van beide accounts van de laatste 30 dagen. 

 

Via de hogervermelde accounts en Google Sites worden niet goedgekeurde 
geneesmiddelen verkocht, gelieve de accounts af te sluiten vanaf 07/04/2011 om 09u00 

De gevonden gegevens schriftelijk mede te delen uiterlijk een maand na ontvangst van 
deze vordering en dit aan de Federale Gerechtelijke Politie te hasselt, afdeling RCCU, 
Guffenslaan 18, 3500 Hasselt (fax: 011/287.229, mail ccuhst@edpnet.be). 

Waarvan akte 
Hasselt 04/04/2011 
D. Jordens 
Onderzoeksrechter 

     
Direct daarna heeft Erik Verbeek beroep ingesteld bij het Hof van Beroep te Antwerpen. Op 31 mei 
2011 heeft het Hof van beroep te Antwerpen daarop arrest gewezen. Betreffend arrest vindt u 
bijgevoegd (zie ordner C1, achter tab 4). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die 
inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. In dit arrest d.d. 31 mei 2001 staat letterlijk het 
volgende geschreven:  
 

ARREST VN HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN 
 

KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING  
 
INZAKE VAN  

 
2011/FR/163 
2011/PGA/993 
2011/KC21/155 

 
VERBEEK Erik 
Wonende te 3500 Hasselt, Paul Bellefroidlaan 16  

 
Verdacht van : 

- inbreuken op de wetgeving inzake verdovende middelen en psychotrope stoffen in 
vereniging 

- inbreuken op de geneesmiddelenwetgeving, met name heet in de handel brengen 
van een het reclame voeren voor een niet-geregistreerd geneesmiddel Flaraxin  

 

I. VOORGAANDEN: 
 

Bij beschikking verleend op 4 april 2011 door de onderzoeksrechter in de rechtbank van 
eerste aanleg te Hasselt conform artikel 88bis WSV, 

mailto:ccuhst@edpnet.be
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Verbeek Erik stelde hoger beroep in tegen voormelde beschikking van 13 mei 2011. 

II. RECHTSPLEGING VOOR DIT HOF 
 

F.Claes, substituut-procureur-generaal wordt gehoord in zijn verslag aan de Kamer van 
Inbeschuldigingstelling en in zijn vordering strekkende tot het niet ontvankelijk 
verklaren van het hoger beroep. 

Verbeek Erik wordt gehoord in zijn middelen van verdediging. 

Het hoger beroep van Verbeek Erik tegen de beschikking van de onderzoeksrechter 
conform artikel 88bis WSV is niet in de wet voorzien en is bijgevolg niet ontvankelijk. 

TOEPASSELIJKE WETTELIJK VOORSCHRIFTEN:  

Het hof, kamer van inbeschuldigingstelling, maakt toepassing van artikel 88bis 
Wetboek van Strafvordering en de artikelen 11 tot 13, 24,31 tot 37,40 en 41 van de wet 
van 15.6.1935.  

BESLISSING: 

Het hof, kamer van inbeschuldigingstelling, verklaart het hoger beroep niet 
ontvankelijk.  

Uitsluitend wordt de Nederlandse taal gebruikt.  

Aldus gedaan en uitgesproken, met gesloten deuren, te Antwerpen, in de kamer van 
Inbeschuldigingstelling, op 

EENENDERTIG MEI TWEEDUIZEND EN ELF 

Waar aanwezig waren: 

I. MENNIS                         Voorzitter 
T.VANDEWALLE              Raadsheer 
A. VAN RAEMDONCK      Plaatsv.Raadsheer 
E. MOORGAT                   Griffier 

 

Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft daarin letterlijk het volgende beslist:   

Het hoger beroep van Verbeek Erik tegen de beschikking van de onderzoeksrechter 
conform artikel 88bis WSV is niet in de wet voorzien en is bijgevolg niet ontvankelijk. 

Met deze voorkennis heeft procureur des konings Marc Rubens als zodanig jegens Erik Verbeek, No 
Cancer Foundation en Flaraxin gehandeld. Dit is zeer ernstig te noemen. Daarmee heeft procureur 
des konings Marc Rubens met vooropgezette bedoelingen in zeer ernstige mate de Belgische 
Grondwet overtreden om misdrijven te plegen tegen Erik Verbeek, No Cancer Foundation en Flaraxin.   

- Erik Verbeek woont niet op de Paul Bellefroidlaan 16 te 3500 Hasselt zoals in het arrest staat 
vermeld en waar is binnengevallen;  

- Erik Verbeek is niet de voorzitter van No Cancer Foundation, die wel op de Paul Bellefroidlaan 
16 te 3500 Hasselt is gevestigd maar niet is aangeschreven en ook niet is verhoord;  

http://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
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- Flaraxin is geen geneesmiddel waarop de geneesmiddelenwetgeving van toepassing is zoals 
in het arrest staat vermeld. Het is een natuurlijk cosmetica product die als nevenwerking in 
90% van de gevallen effectief haar werk doet om tumoren te laten verdwijnen; 

- No Cancer Foundation maakt zich geheel niet schuldig aan inbreuken op de wetgeving inzake 
verdovende middelen en psychotrope stoffen in vereniging;   

- Erik Verbeek maakt zich geheel niet schuldig aan inbreuken op de wetgeving inzake 
verdovende middelen en psychotrope stoffen in vereniging;  

Dit zijn allemaal verzinsels. Daarom moest dit alles in strijd met de Belgische Grondwet gebeuren op 
een zodanige wijze dat Erik Verbeek en NO Cancer Foundation daartegen zich niet konden verweren. 
Dat wordt nog eens bevestigd met het gegeven dat Erik Verbeek en No Cancer Foundation het 
dossier niet mogen inzien van onderzoeksrechter Davy Jordens  

Wat de procureur des konings Marc Rubens in samenspanning met de Nederlandse politie en justitie 
samen met onderzoeksrechter Davy Jordens daadwerkelijk van plan waren kunt u hieronder lezen:  

Zondag 21 november 2010 

Strafproces tegen Nederlandse topcrimineel Janus “Harry Potter” Van Wesenbeeck van start in 
Hasselt.   

  
 

ANTWERPEN/HASSELT- In Hasselt gaat maandag het monsterproces tegen de Nederlandse 
topcrimineel Janus Van Wesenbeeck, alias Harry Potter, van start. De 49-jarige Eindhovenaar moet 
zich samen met 17 medeverdachten verantwoorden voor grootschalige internationale drugshandel. 
De criminele onderneming van Van Wesenbeeck kon worden ontmanteld dankzij de intensieve 
samenwerking tussen de Belgische, Nederlandse, Engelse en Amerikaanse politiediensten. 
Twee Belgische undercoveragenten slaagden er tijdens – Operatie Waterscheiding – in om door te 
dringen tot de absolute top van de organisatie. De rechtszaak tegen Harry Potter zal bijna vier weken 
in beslag nemen.    
 
 
DE VERDACHTEN  
 
ADRIANUS VAN WESENBEECK, alias HARRY POTTER: geboeren in Eindhoven (NL) op 26 
december 1961. Heeft de Nederlandse Nationalitiet, maar is officieel ingeschreven op een onbekend 
adres Pretoria, Zuid-Africa. Opereerde vanuit een bungalow op camping Parelstrand in Lommel. 
Bijnamen: Harry Potter, HP, Bart en Simon. De bijnaam Harry Potter verwijst naar de fysieke 
verschijning van de drugbaron: een klein opdondertje met een sullig brilletje.  
 
ROBERT VAN VROENHOVEN, alias OMAR SHARIFF: geboren in HEEZE(NL) op 19 maart 1964.  
Heeft de Nederlandse Nationalitiet, maar is net als zijn baas ingeschreven op onbekend adres 
Pretoria, Zuid-Afrika. Verbleef tijdens het onderzoek op adressen in Eindhoven en bewoonde ook een 
bungalow op camping Parenstrand in Lommel. Bijnamen: Omer Shariff (omwille van de 
gepronoceerde snor), Snor, Grijze en Joop. Is de rechterhand van janus Van Wesenbeeck.  
 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/beklag-hof-van-beroep-antwerpen-erik-verbeek-23-mei-2011.pdf
http://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/beklag-hof-van-beroep-antwerpen-erik-verbeek-23-mei-2011.pdf
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AWRAHAMGAMPEL MORDECHAI, alias SHREK: geboren in Rechovat, Israël. Zonder gekende 
woonplaats. Gearresteerd in Panama en uitgeleverd aan België. Bijnamen: Shrek, Fiona, Alf. Gampel 
is internationaal opererende drugsmakelaar. Hij is de contactpersoon tussen Zuid-Amerikaanse 
leveranciers en Europese criminele bendes. Shrek deed zaken met Adrianus Van Wesenbeeck maar 
ook met de Schotse drugsbaron Walter Douglas, de aartsvijand van Van Wesenbeeck. Gampel wordt 
ook gezocht door Spanje, waar hij nog een gevangenisstraf van 10 jaar moet uitzitten.  
 
FARID SAWARI, alias H. Geboren in Kaboel, Afghanistan, op 13 maart 1972. Woonplaats: 
Amsterdam. Verbleef tijdens het onderzoek vooral in Dubai. Het federale parket beschouwt Sawari als 
de Hasj-man van Van Wesenbeck. 
 
MOHAMEDDJALIEL HAYATMATHOMED, alias JACK: Geboren in Suriname op 18 december 1970. 
Heeft de Nederlandse Nationaliteit en verbleef tijdens onderzoek in Amsterdam. 
 
JACOBUS VAN WESENBEECK: Geboren in Eindhoven op 7 januari 1964 
 
STEF DINGEN, alias RED: Geboren in Geldrop op 1 september 1983  
 
HANNA CAVAN, alias DOODLE:  Geboren in Woolwich (GB). 
 
MICHAEL JOHNSON: Geboren in Plumstead (GB) op 4 november 1966.  
 
WARREN BARTLETT: Geboren in Leystone(GB) op 9 juni 1962. 
 
DEANMCGILLICUDDY: Geboren in Londen (GB) op 9 juni 1962. 
 
M‟HAMED CHIHABI: Geboren in 1961 in Ouled Messaoud-Kebdane, Marokko. Woonplaats 
Antwerpen. 
 
BEN AISSA BELHADI, geboren in Kebdane, Marokko, in 1962. Belg. Woonplaats Vilvoorde (B). 
 
HENRICUS VAN TONGERLOO: Geboren in HEEZE (NL) op 20 december 1953. Woonplaats Heeze.  
 
JOHANNUS WALSCHOTS: Geboren in Eindhoven (NL) op 2 oktober 1963> Woonplaats Eindhoven.  
 
BART LINDERS: Geboren in Valkenswaard (NL) op 17 december 1977. Woonplaats: Veldhoven (NL).  
 
SALVATORE FIORENZA: Geboren in Centuripe, Italië, op 20 februari 1971. Woonplaats: Alkmaar 
(NL). 
 
WILHELMUS JANSSEN: Geboren in Els (NL) op 9 juni 1944> Woonplaats: Swalmen (NL).  
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FEITEN / TENLASTLEGGINGEN    
 

1) Invoer 8460 kg canabis(weed), ANTWERPEN, 17 september 2007. 
 
2) In-en uitvoeren van 130 kg cannabis, LOMMEL / VELDHOVEN (NL) NORDHORN 

(DUITSLAND) 4 en 7 mei 2009: 
 

3) In-en uitvoeren van 20 kg cannabis, LOMMEL / VELDHOVEN / BOLTON (GB), 7 juni 2009 en 
10 juni 2009.  

 
4) In -en uitvoer 7000 kg cannabis, ANTWERPEN/LOMMEL/ZEEBRUGGE/MAARHEEZE tussen 

2 juni 2009 en           9 juni 2009. 
 

5) In -en uitvoer 400 kg amfetamines, LOMMEL/VELDHOVEN/NORDHORN tussen 4 mei 2009 
en 7 mei 2009. 

 
6) In -en uitvoer 200 kg amfetamines, LOMMEL, BOLTON(GB) tussen 7 juni 2009 en 10 juni 

2009. 
 

7) In -en uitvoer 1100 kg cocaïne, LOMMEL, tussen 9 januari 2009 en 14 juni 2009. 
 

8) Leiding geven aan een criminele organisatie/deelname criminele organisatie. 
(ANTWERPEN/BRUSSEL/LOMMEL/BOLTON/DUBAI/DUSSELDORF/EINHOVEN/MAARHEE
ZE/VELDHOVEN/ZUID-AFRIKA. 

 
9) 9) Invoer 5600 kg cannabis in november 2008.  

 
10) Verhandelen van een onbekende hoeveelheid psychotrope stoffen in maart 2009. 

 
11) Opzetten van een transportlijn vanuit Venezuela naar Engeland voor de import van 400 kg 

verdovende middelen tussen mei en 15 juni 2009.  
 

12) Exporteren en verhandelen van verdovende middelen naar Engeland tussen oktober 2008 
en 15 juni 2009, op meerder tijdstippen. 

 
13) Witwassen van tenminste 4.276.000  Britse ponden en 217.000 euro. 

 

 

DE ADVOCATEN 

 

 
Luc Delbrouck (Janus Van Wesenbeeck, Robert Van Vroenhoven) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.encyclo.nl/begrip/psychotrope%20stoffen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Drug
http://nl.wikipedia.org/wiki/Drug
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Hans Rieder (Jacobus Van Wezenbeeck)  
 

 
Pol Vandemeulebroucke (Farid Sawari) 

 
Kris Luvckx (Farid Sarwari, M‟hamed Chihabi)  
 

 

 
John Maes (Stef Dingen) 
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Walter Van Steenbrugge (Hayatmahomet Mohameddjaliel)  
 

  
Jan Eeckhaut, hier op de foto met een andere cliënt, de Brits-Ierse godfather Christy Kinahan. 
Eeckhaut verdedigt in dit proces de Brit Dean McGillicuddy.  
 
Wie aanvullende info heeft over de verdachten en hun advocaten: graag een mailtje naar 
vdaa1@telenet.be 
 
OPENBAAR MINISTERIE 
Marianne Capelle, magistraat federaal parket 
 
ONDERZOEKSRECHTER 
Davy Jordens, rechtbank van eerste aanleg in Hasselt 
 
Geplaatst door Joris van der Aa op 08:35 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Het is niet te geloven dat op deze wijze, op vordering van procureur des Konings Marc Rubens te 
Hasselt, eerlijke oprechte mensen als Erik Verbeek e.a. door onderzoeksrechter D. Jordens in een 
zware internationale drugsbende worden getrokken. 

In bovengenoemd bericht staat letterlijk het volgende geschreven:  

De criminele onderneming van Van Wesenbeeck kon worden ontmanteld dankzij de 
intensieve samenwerking tussen de Belgische, Nederlandse, Engelse en Amerikaanse 
politiediensten. 

Daarmee is feitelijk komen vast te staan dat procureur des Konings Marc Rubens en 
onderzoeksrechter D. Jordens intensief samenwerken met de Nederlandse Politiediensten.  

Dit geeft een verklaring voor het feit dat op deze wijze Flaraxin in beslag moest worden genomen. 
Flaraxin heeft namelijk de volgende eigenschappen: 

Flaraxin: Erik Verbeek zag dan ook met leden ogen toe dat producten van plantaardige 
oorsprong, zoals Flaraxin, die in 90% van de oncologische aandoeningen efficiënt zijn 
en tumoren kunnen laten verdwijnen in Europa worden tegengewerkt. Hij begrijpt dat 
niet omdat Flaraxin 10 tot 20 maal goedkoper is dan de huidig voorgeschreven 
chemobehandeling, hetgeen in de tijd van grote overheidsbezuinigingen met open 
armen zou moeten worden ontvangen. Dit des te meer de bij een chemobehandeling 
gebruikte chemicaliën tegen kanker kankercellen moeten doden waarbij de patiënt zelf 

http://misdaadreporter.blogspot.com/2010/11/strafproces-tegen-nederlandse.html
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net niet dood gaat. Daarna mag de patiënt zich weer herstellen en volgt een nieuwe 
kuur. Op deze wijze gaat de kankerpatiënt met zijn chemokuur door een zeer diep dal 
met meestal enige kans op genezing. Het doden van alle kankercellen vindt met deze 
behandeling niet altijd volledig plaats waarna de kans op een recidief groot is. Meestal 
is deze kanker agressiever dan de eerste en overlijdt de patiënt alsnog aan zijn kanker. 
Flaraxin pakt de kanker op een geheel andere wijze aan. Flaraxin maakt de eigen 
interferon, stimuleert het eigen immuunsysteem en heeft de eigenschap dat daarna de 
kanker afbreekt. Hierbij werkt Flaraxin snel en heeft het bijna geen tot geen 
bijwerkingen.  
 

Dit komt procureur des Konings Marc Rubens van Hasselt niet goed uit. Het volgende hieronder 
ingelaste artikel over hem maakt dat glashelder:   

'De bestraffing van milieudelicten is een lachertje'  

donderdag 19 maart 2009 

Auteur: Peter Dupont  

HASSELT - Het Hasselts parket seponeert bijna de helft van alle vastgestelde 
milieudelicten. Niemand doet slechter in Vlaanderen. 'Het Limburgse  

Giftig afval, onveilig transport, geluidshinder, beschadiging van beschermde planten en 
dieren: in de 1.500 dossiers die de Vlaamse Milieu-inspectie tussen 2005 en 2007 aan 
het gerecht bezorgde, werden amper 29 mensen veroordeeld. Seponeren is de trend, 
toch in bepaalde gerechtelijke arrondissementen. Zo werd in Tongeren 18 procent (31 
op 171) en in Hasselt 47 procent (64 op 136) van de dossiers geseponeerd. In Gent 
slechts 3 procent. Van de dertien andere arrondissementen in Brussel en Vlaanderen zit 
enkel Brussel (37 procent) qua seponeringsdrift Hasselt op de hielen. 
 
Begin 2008 waren er in al die 136 Hasseltse dossiers slechts twee mensen veroordeeld, 
een vrijgesproken en zes kregen een andere regeling. Conclusie: voor milieumisdrijven 
en -inbreuken moeten Limburgse bedrijven hun slaap niet laten. De procureur beslist of 
er een strafrechtelijke staart aan en vervolging van een milieumisdrijf komt. Vlaams 
parlementslid Rudi Daems (Groen!) verwijt de Hasseltse procureur Marc Rubens onwil.  

'Rond het Remo-stort van Group Machiels werden al tientallen pv's gemaakt, allen 
zonder gevolg. Waarom deze niet oplijsten en opkuisen? Desnoods op de Gentse 
manier: met de hulp van enkele milieumagistraten.'  
 
Procureur Marc Rubens geeft toe dat het Hasselts parket meer remediërend dan 
sanctionerend werkt. 'Bedrijven krijgen de kans om de aangerichte schade te 
herstellen. Doen ze dat, dan laten we het erbij.' Kamerlid Daems stelt dat de Milieu-
inspectie moet remediëren, het parket sanctioneren. 'De procureur moet niet het werk 
van de inspectie doen.' 'Ik heb de cijfers gezien', repliceert Rubens, 'en laat 
onderzoeken of we ons beleid moeten verscherpen.' 
 
Sommige Limburgse gemeenten zijn de gerechtelijke laksheid alvast meer dan moe. 
Het Diepenbeekse bestuur heeft zich recent burgerlijke partij gesteld in een dossier 
rond een milieumisdrijf. 'Het afvalverwerkend bedrijf Recmix heeft het 
kankerverwekkende bestanddeel chroom 6 in de Dautenbeek geloosd', zegt 
milieuschepen Hugo Leroux (Groen!). 'Dit is de eerste keer dat we ons als gemeente 
burgerlijke partij stellen om te voorkomen dat ook dit zonder gevolg geseponeerd 
wordt. Zoals bij alle klachten tegen Agglo gebeurd is.'  
 
Minister van Milieu Hilde Crevits (CD&V) kondigt alvast beterschap aan tegen 
milieudelicten met het nieuwe Handhavingsdecreet dat op 1 mei van kracht gaat. 'De  

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-aan-koning-albert-etc-pier-byloos.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rudi_Daems
http://www.groen.be/nieuws_1.aspx
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-aan-koning-albert-etc-pier-byloos.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=Euulvm_TnkI
http://www.machiels-group.be/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-aan-koning-albert-etc-pier-byloos.pdf
http://www.genk.be/content/commerce/record.php?ID=489
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.verkiezingssite.be/lijsten/Kamer+van+Volksvertegenwoordigers/Groen%21/Limburg/Hugo+Leroux/
http://www.groen.be/nieuws_1.aspx
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hilde_Crevits
http://www.cdenv.be/
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pas opgerichte Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving en een administratief 
rechtscollege zullen het aantal seponeringen fors terugschroeven. Ook de Milieu-
inspectie en de burgemeester mogen maatregelen opleggen.'  
 
Rudi Daems vreest echter dat de grote bedrijven de dans opnieuw zullen ontspringen. 

Dit geeft ook een verklaring voor het feit dat procureur des Konings Marc Rubens en 
onderzoeksrechter D. Jordens zo intensief goed kunnen samenwerken met de Nederlandse 
Politiediensten. Vanuit Nederland vindt namelijk al vanaf 21 april 1962 sluipmoordende genocide 
plaats op alle wereldbewoners en gebruiken daarbij Belgische bedrijven als Unilin te Wielsbeke en 
Group Machiels te Hasselt als dekmantel. Wie daar vanuit Nederland allemaal in zitten en hoe erg fout 
het is kunt u lezen in de volgende bijgevoegde stukken:  

- Ons aanvullend verzoekschrift d.d. 7 augustus 2011 (kenmerk: EU/21072011/VZ) aan het 
Gerecht van de Europese Unie (zie ordner C1, achter tab 5); 

- Onze zienswijzen d.d. 24 augustus 2011 (kenmerk: MvH/240811/is) op het 
Ontwerpbestemmingsplan buitengebied 2010 en PlanMER aan de gemeenteraad van Sint-
Oedenrode inzake M.R.G.H. van den Heuvel (zie ordner C1, achter tab 6);  

- Onze zienswijzen d.d. 25 augustus 2011 (kenmerk: AvR/C&P/250811/zw) op het 
Ontwerpbestemmingsplan buitengebied 2010 en PlanMER aan de gemeenteraad van Sint-
Oedenrode inzake A.M.L. van Rooij etc. (zie ordner C2);    

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

Met die inhoud is feitelijk komen vast te staan dat geheel bestuurlijk Nederland inclusief justitie en 
politie samen met de procureur des konings Marc Rubens en onderzoeksrechter Davy Jordens uit 
België een vanuit een  totalitaire oligarchie werkende grote criminele organisatie is die 
miljoenen/miljarden wereldbewoners heeft vergiftigd met miljarden kilogrammen valselijk geëtiketteerd 
uiterst giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide en daarbij alle Europese 
richtlijnen, verordeningen, verdragen en arresten heeft overtreden. Daar past Flarixin niet in.  

Flaraxin is namelijk in 90% van de gevallen effectief om tumoren te laten verdwijnen en dat 
mag juist niet. Men wil juist iedereen uitroeien met kankerverwekkende stoffen. Daarom moet 
Flaraxin uit de handel worden genomen op de hierboven beschreven meest corrupte wijze.    

Hoe erg fout het zit kunt u lezen in de hieronder ingelaste gedeelten uit de in ordner A, B1, B2 en B3, 
C1 en C1 bijgevoegde stukken:  

Tegen bovengenoemde door procureur des konings Marc Rubens met de Nederlandse justitie en 
politie samenspannende misdaad tegen Erik Verbeek en No Cancer Foundation loopt reeds een 
strafrechtelijk onderzoek bij rechtbank in Hasselt onder de volgende dossiernummers: Nr. Not: 
012386/11, Nr. Not: 10145/11, Nr. Not. 09674/11, Nr. Not: 05801/11 dat wordt verdedigd door de  
eerste substituut-procureur des Konings D. Aerts van Hasselt. Betreffende lopende strafzaak die bij 
brief d.d. 8 september 2011 (kenmerk: EV/080911/VZ) door ondergetekenden persoonlijk is 
ingeleverd bij de eerste substituut-procureur des Konings D. Aerts van Hasselt vindt u bijgevoegd (zie 
ordner D, achter tab 12). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als 
herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan de arbeidsrechtbank te Gent gericht.  
 
Hoever deze sluipmoordende genocide op vijf miljard wereldbewoners vanuit Nederland zich reeds in 
België heeft weten te infiltreren maakt het volgende hieronder ingelaste recente e-mailbericht van No 
Cancer Foundation aan Hasselts raadslid tevens Europarlementslid Frieda Brepoels, met 
bijbehorende links en deeplinks aan feitelijke onderbouw, glashelder:   

 

 

 

http://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/beklag-hof-van-beroep-antwerpen-erik-verbeek-23-mei-2011.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oligarchie
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juni-2011-verzoek-aan-minister-donner.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/donner-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-8-mei-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/donner-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-8-mei-2011.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_verordening
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-2011-brief-aan-gerecht-europese-unie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-07-lc-giftige-stoffen-via-lucht-lozen-mag-niet-meer.pdf
http://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-september-2011-demmink-detroux-nato-vergiftiging-etc-in-strafzaak-parket-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-september-2011-demmink-detroux-nato-vergiftiging-etc-in-strafzaak-parket-hasselt.pdf
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Geachte mevrouw Brepoels, Socialisten (PvdA), (sp.a) en Christendemocraten 
(CDA), (CD&V) vergiftigen Europa, hoe zit het met U? 

 
Panorama-reportage doet Hasseltse etterbuil openbarsten, (video) waardoor de integriteit van nog 
bestaande journalisten en ambtenaren, die ver te zoeken was (gegijzelde en getroffen burgers) weer 
wat kleur krijgt.  Dit is echter enkel het topje van de ijsberg. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, 
wij vragen dan ook om de lijn door te trekken naar de burgemeester haar vader en het Limburgs 
provinciehuis met zijn hogere machten (video1) (video2) achter de façade van de schijndemocratie. 
―Corporate crime‖ (video) verantwoordelijk voor de uitzichtloze corruptie (video1) (video2) met 
genocide fascistische gevolgen.(video) 
  
Vele verantwoordelijke liegen, draaien en bedriegen, integere ambtenaren zitten gevangen in een 
wereld vol leugens, afpersing en bedrog, vele onder hen hebben er genoeg van en willen bevrijd 
worden!  Benadeelde kunnen dan ook anoniem corrupte dossiers aan NCF lekken die gerechtelijke 
instanties weigeren te behandelen. Onze specialisten zullen betreffende eerst confronteren en indien 
nodig publiceren. 

 

Ook NCF heeft burgemeester Hilde Claes (sp.a), gouverneur Herman Reynders (sp.a), Provincie 
Limburg en het parket van Hasselt op de hoogte gebracht over de globale bewuste genocide waar ze 
zelf mede verantwoordelijk zijn, dossiers die zo niet miljoenen mensenlevens gaan kosten omdat 
verantwoordelijke de wetgeving bewust niet toepassen. Bewijs 1 / bewijs 2 / bewijs 3 / bewijs 4 
/ bewijs 5 

Ook u werd geïnformeerd waarop Procureur Marc Rubens werd ingeschakeld op een vergelijkbare 
wijze als in de reportage om zo met machtsmisbruik en corruptie alles in de doofpot te houden, 
waaronder de criminaliteit rond de Group Machiels en het REMO stort en Flaraxin een natuurproduct 

dat de mede door u veroorzaakte, gedupeerde kanker patiënten kan helpen (video). Betreffende 

proberen dan ook met machtsmisbruik klokkenluiders financieel, lichamelijk, moreel en karakterdood 
te maken. 

https://sites.google.com/actua/binnenland/panorama-reportage-doet-hasseltse-etterbuil-openbarsten
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/panorama/1.1127182
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/veroorzakers-kanker-explosie-gaan-vrijuit-en-krijgen-belgische-overheidssteun
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/veroorzakers-kanker-explosie-gaan-vrijuit-en-krijgen-belgische-overheidssteun
http://www.youtube.com/watch?v=XT2OaUZmUmg
http://www.youtube.com/watch?v=A-poCoE6-XU
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/kankerverwekkende-kinderspeeltoestellen
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
http://www.youtube.com/watch?v=XT2OaUZmUmg
http://www.youtube.com/watch?v=A-poCoE6-XU
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/vliegtuigen-besproeien-burgers
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-07-lc-giftige-stoffen-via-lucht-lozen-mag-niet-meer.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-16-ad-vergunning-voor-spuiten-met-gif.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-07-31-ad-provincies-negeren-verbod-rvst-op-houtversnippering.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1998-09-07-cobouw-totaal-verbod-op-vermalen-van.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-11-19-gazet-van-antwerpen-belg-bedrijf-verwerkt-giftig-hout-uit-nl.pdf
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/voor-iedereen-die-ooit-een-geliefde-heeft-zien-lijden-of-definitief-verloren-heeft-door-kanker-zal-dit-moeilijk-te-verteren-zijn
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/voor-iedereen-die-ooit-een-geliefde-heeft-zien-lijden-of-definitief-verloren-heeft-door-kanker-zal-dit-moeilijk-te-verteren-zijn
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://www.youtube.com/watch?v=b-WqT7bF1DY
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Uw collega Annetta Stulens (NV-A) Burgemeester van Hoeselt vertelde aan ex werknemer 
(video) Group Machiels (video) dat No Cancer Foundation oplichters zijn (video) (Anneke heeft haar 
uitlatingen helaas niet onderbouwd of verteld hoe ze daar aan komt?)  
  
Echter stellen wij vast dat het informeren van de politiek, het OM, de rechterlijke macht en de media 
niet geïnteresseerd zijn in onthullingen van overheidscriminaliteit (verzoekschrift EU-HOF, d.d. 21 Juli 
2011)  Aanvulling Brief aan gerecht van Europese Unie 07/08/11 (video). Als je als journalist, politicus 
of functionaris in overheidsdienst ongevraagd je mond open doet en vragen stelt die niet gewenst zijn 
door de hogere machten achter de façade van de schijndemocratie, dan ben je doodgewoon je 
carrière kwijt. Ik vertel hier niets nieuws, want dat is van alle tijden. Het wapen van de elite is angst. 
Angst om te verliezen wat je als privileges of economische bescherming geniet. 
Beste Mevrouw Brepoels, de echte gewetenloze criminaliteit is dan ook totaal niet waar u het zoekt!  
Vandaag zullen "wij" u de weg wijzen en niet misleiden met verzonnen verhalen, open de doos van 
Pandora: klik en huiver. 
 
Socialisten (PvdA), (sp.a) en Christendemocraten (CDA), (CD&V) vergiftigen Europa, hoe zit het 
met U? 
   

 
Hieruit blijkt weeral dat partij politiek vergif is voor echte volksvertegenwoordigers. Vele leden de van 
Socialisten (sp.a) en Christendemocraten (CD&V) misbruiken hun partij uit eigen belang en vergiftigen 
hebberig onze planeet en zijn welvaart, (video1) (video2) (video3) gedrogeerde nietsvermoedende 
slaven van de hogere machten achter de façade van de schijndemocratie (video1) (video2). Echte 
patriottische collega volksvertegenwoordigers worden hierin meegezogen en verlamd, 
daarom oneindig veel respect voor Bart de Wever (NV-A) vanwege zijn standvastigheid om dit land te 
redden uit de klauwen van een internationale bende satanische massamoordenaars. (video1) 
(video2)  
  

Corporate crime  
Partij politiek is dan ook voor kuddevolk (schapen) en veroorzaakt "corporate crime" (video), 
echte volksvertegenwoordigers zijn individuen die het algemeen belang vertegenwoordigen 
boven eigen (partij) belang, onze enige hoop op een betere toekomst!  

http://www.hoeselt.be/bestuur/schepencollege/leden/annettestulens.htm
http://www.youtube.com/watch?v=xTRw3DvkoKs&feature=related
http://www.machiels-group.be/
http://www.youtube.com/watch?v=KuXAFSwMKWo&feature=related
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/voor-iedereen-die-ooit-een-geliefde-heeft-zien-lijden-of-definitief-verloren-heeft-door-kanker-zal-dit-moeilijk-te-verteren-zijn
http://www.youtube.com/watch?v=b-WqT7bF1DY
https://4321304267861674179-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/universalfederationncf/21-juli-2011-verzoekschrift-gerechtvan-eerste-aanleg-europese-hof%5B1%5D.pdf?attachauth=ANoY7cr4UM3_MjDfpCEHB05VsQpgowMsE9_MJhJYa8qETQg3sTiMWQoqWq4HQVVUo2vRkUTZDJ0EqYNuuNX2-5Sj2RHNYaGDCPyORtuF4LRJgy5IB-BKLGzcDkgJNp93wS1wXGcsFBwdX0YLna9Ly85WyncHVw8yiCZg-r5oYdQmVvPUm389Dg23729av_Ui1O2KmmhrXSNaJkMwZa4f9miTWOoec-2HaI4HrSLgIRbc9SanNWwprtivfxT2sS3u2e18wOdFdC768scQ3wuTMMnkoZ4unkIRvZzeg4TqU0mhmgivprlCEF0%3D&attredirects=0
https://4321304267861674179-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/universalfederationncf/21-juli-2011-verzoekschrift-gerechtvan-eerste-aanleg-europese-hof%5B1%5D.pdf?attachauth=ANoY7cr4UM3_MjDfpCEHB05VsQpgowMsE9_MJhJYa8qETQg3sTiMWQoqWq4HQVVUo2vRkUTZDJ0EqYNuuNX2-5Sj2RHNYaGDCPyORtuF4LRJgy5IB-BKLGzcDkgJNp93wS1wXGcsFBwdX0YLna9Ly85WyncHVw8yiCZg-r5oYdQmVvPUm389Dg23729av_Ui1O2KmmhrXSNaJkMwZa4f9miTWOoec-2HaI4HrSLgIRbc9SanNWwprtivfxT2sS3u2e18wOdFdC768scQ3wuTMMnkoZ4unkIRvZzeg4TqU0mhmgivprlCEF0%3D&attredirects=0
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-2011-brief-aan-gerecht-europese-unie.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=xR8c7vG-0t8
http://www.hydrangeaonline.nl/index.php?pagina=showpagina&subcategorieid=178&categorieid=28
http://www.hydrangeaonline.nl/index.php?pagina=showpagina&subcategorieid=178&categorieid=28
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/veroorzakers-kanker-explosie-gaan-vrijuit-en-krijgen-belgische-overheidssteun
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/veroorzakers-kanker-explosie-gaan-vrijuit-en-krijgen-belgische-overheidssteun
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/brief-aan-alle-integere-ambtenaren
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/veroorzakers-kanker-explosie-gaan-vrijuit-en-krijgen-belgische-overheidssteun
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/veroorzakers-kanker-explosie-gaan-vrijuit-en-krijgen-belgische-overheidssteun
http://www.youtube.com/watch?v=HXp_rBZsQ9Q
http://www.youtube.com/watch?v=Rhg1cJkx3ps
http://www.youtube.com/watch?v=iDMX__9jtBc&feature=related
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/nazi-s-dictatoriale-wereld-orde-is-stealth-onder-de-ogen-van-de-burgers-geiemplementeerd
http://www.youtube.com/watch?v=hK6l3nqIfeg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xmmzab0dsGI&feature=related
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bart_De_Wever
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/nazi-s-dictatoriale-wereld-orde-is-stealth-onder-de-ogen-van-de-burgers-geiemplementeerd
http://www.youtube.com/watch?v=XT2OaUZmUmg
http://www.youtube.com/watch?v=A-poCoE6-XU
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
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Daar tegenover staat dan weer dat u,  Frieda Brepoels (EU-parlementslid) als voormalig Limburgs 
deputé voor milieu een intens goede relatie onderhield met Socialist en voormalig gouverneur Steve 
Stevaert (sp.a) (Group Machiels) en voormalig Vlaams Minister Leefmilieu Theo 
Kelchtermans (CD&V) (Group Machiels). Gezamenlijk gaven jullie in deze hoedanigheid een 
omstreden vergunning voor het even omstrede lekkende Remo stort van Group Machiels? Ondanks 
alle protesten en het gegeven dat op 1400m zuidwesten v.d Lindemanwijk een waterwinning is op 
meer dan 400m onder de door koolmijnen beschadigde kleilaag (video) en jullie kennis hebben over 
het illegaal storten van 6.000.000 Kg uiterst giftige filterkoeken afkomstig van de Chemiereus 
Monsanto en vele andere gevaarlijke stoffen waaronder massa's Arseen (Deskundigenrapport), wat 
blijkt uit het Interpellatiedebat v.h Remo stort Vlaamse Regering 1984 (vanaf blz 234)  
  

Volgens verschillende getuigenverklaringen is op REMO ook illegaal 
radioactief afval gedumpt, afkomstig van de Bijlmer ramp (video) (4 oktober 1992). De 
Israëlisch gecrashte en verbrande Boeing 747 vervoerde militaire biologische wapens (video) en 
radioactieve staven (video) afval dat gedeeltelijk gedumpt is op het Remo stort (video). De 
oorzaak ligt bij de OVAM en de procureur des Konings van Hasselt Marc Rubens, (video). Deze 
dekt betreffende criminaliteit af en seponeert zo bijna de helft van al de vastgestelde milieudelicten.  
  

IRT Affaire ontmanteld 

 
Betreffende enorme hoeveelheden  arseen zijn, met medeweten van alle Nederlandse politieke 
partijen,  hoofdzakelijk afkomstig vanuit Nederland.  Nederlands Tweede Kamerlid mr.  M. van 
Traa (PvdA) wilde dat als voorzitter van parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethode 
aanpakken, als bewijs daarvoor lees de brief van 8 november 1995 van milieu- en veiligheidskundige 
ing. A.M.L van Rooij (met bijbehorende bijlagen) aan mr.  M. van Traa (lees:  deel 1, deel 2, deel 3, 
deel 4). Dat kwam Wim Kok van zijn eigen PvdA partij echter niet goed uit ( lees: bewijs 1, bewijs 2, 
bewijs 3, bewijs 4, bewijs 5, bewijs 6, bewijs 7). Dit werd binnen PvdA kringen  mr.  M. van Traa 
niet in dank afgenomen. Op 21 oktober 1997 kwam Van Traa om het leven door een auto-ongeval op 
de afslag van de Amsterdamse ringweg A10 naar de A4. Er heerste in politieke kringen enige tijd 
twijfel of er misschien sprake was van sabotage aan zijn auto. Met deze bewijzen is daarmee die 

http://www.friedabrepoels.eu/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steve_Stevaert
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steve_Stevaert
http://www.machiels-group.be/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Theo_Kelchtermans
http://nl.wikipedia.org/wiki/Theo_Kelchtermans
http://www.machiels-group.be/
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpbmZvYmFja3VwMmRvY3VtZW50ZW58Z3g6NTQ5OTBlYmYyYzU1MWJiMw&pli=1
http://www.machiels-group.be/
http://www.youtube.com/watch?v=xTRw3DvkoKs
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpbmZvYmFja3VwMmRvY3VtZW50ZW58Z3g6MWUxNmQwYzE3ZTg2ZjM5Yw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpbmZvYmFja3VwMmRvY3VtZW50ZW58Z3g6MWUxNmQwYzE3ZTg2ZjM5Yw
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-rampzalige-gevolgen-van-geiempregneerd-hout
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/handelingen_plenaire/1984-1985/plen008-13121984.pdf
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://www.youtube.com/watch?v=MubTaZzhodE&feature=related
http://www.mstsnl.net/video/mycoplasma.wmv
http://www.youtube.com/watch?v=KuXAFSwMKWo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xTRw3DvkoKs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xTRw3DvkoKs
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DB27V9H4
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DB27V9H4
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/
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.sdnl.nl/tissen-4.htm
http://www.sdnl.nl/tissen-4.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-17.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maarten_van_Traa
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maarten_van_Traa
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-augustus-2011-aan-voorzitter-pvda.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Parlementaire_enqu%C3%AAtecommissie_opsporingsmethoden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Parlementaire_enqu%C3%AAtecommissie_opsporingsmethoden
https://sites.google.com/site/ncfactueel/europees-erkend-safety-manager
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maarten_van_Traa
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/irt-van-traa-1-4.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/irt-van-traa-2-4.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/irt-van-traa-3-4.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/irt-van-traa-4-4.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-oktober-2011-jacobi-tweede-kamer.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-augustus-2011-aan-voorzitter-pvda.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-oktober-2011-jacobi-tweede-kamer.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-augustus-2011-aan-voorzitter-pvda.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-30-1-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2008-05-20-ombudsman-2000-02-24-brieffax-naar-kok.jpg
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/28-09-11-cd-v-en-sp-a-belgiee-samen-met-cda-en-pvda-nederland-vergiftigen-europa
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-augustus-2011-aan-voorzitter-pvda.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maarten_van_Traa
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksweg_10
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksweg_4
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twijfel weggenomen en dient hiernaar een nieuw onafhankelijk justitieel onderzoek te worden gestart 
vanuit België. No Cancer Foundation zal procureur Marc Rubens van Hasselt dan ook verzoeken 
hiernaar een onafhankelijk strafrechtelijk onderzoek te starten op basis van de inhoud van dit bericht, 
met links en deeplinks aan feitelijke onderbouwing.       
  

Members Against Cancer? 

 
Ondanks dat u medeverantwoordelijk bent voor de uiterst hoge kanker cijfers binnen Limburg, bent 

u actief lid van de "Members Against Cancer"  in het Europees Parlement, en steunt u het Vlaamse Liga 

tegen Kanker. U bezorgt een verblijfsvergunning aan de ex partner van het Scientific & Treatment 
Center for Cancer Curing Phoenix (Flaraxin) Andrey Bogdan, waaruit wij opmaken dat u zeer goed 
geinformeerd zult zijn over de werking van Flaraxin.(video1) (video2). Patiënten krijgen dan ook niet 
de hulp (video) waar ze recht op hebben (video1) (video2). Zeer effectieve kankertherapie wordt dan 

ook al decenia's lang onderdrukt (video) mede door toedoen van u zelf. 

Dit alles was een reden om op 26 Maart 2010 een e-mail aan u te laten sturen met de vraagstelling 

om met uw hulp het door belangenverstrengeling onderdrukte Flaraxin bij de behoevende kanker 
patiënten te krijgen (echter zonder enige reactie). Vervolgens hebben NCF leden persoonlijk 
dossiers betreffende de massa vergiftiging met "arseenzuur" en “chroom VI”  het besproeien van de 
burgers met giftige chemicalien, plus onderdrukte oplossingen zoals Flaraxin (clinical trial 
submission/phase1/phase2/phase2EX) en de Nuloptie (video) aan u kabinet in Brussel 
overhandigd. Ook bent u samen met u collega's tot drie maal toe uitgenodigd op onze NCF 
conferentie (video). (Alles zonder resultaat wat u vanwege kennis van deze criminele feiten 
medeplichtig maakt, indien u als beëdigd ambtenaar hiervan geen aangifte doet!) 
  

 
Zijn alle rechters werkelijk zo onafhankelijk als men ons doet 
geloven? Luister (video1) (video2) (video3) 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoek-beschikking-dossier-beslag-jordens-22-april-2011-ev220411.pdf
http://www.mepsagainstcancer.org/
http://www.tegenkanker.be/
http://www.tegenkanker.be/
http://www.vimeo.com/13355903
http://www.vimeo.com/13357811
http://www.youtube.com/watch?v=0QqAzs0TF6A&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=X_cko-UUpek
http://www.youtube.com/watch?v=iJtV3YuP-rs
http://vimeo.com/24821365
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/mail-aan-eu--parlementsleden-over-flaraxin
https://sites.google.com/site/ncfactueel/kankerverwekkende-kinderspeeltoestellen
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/vliegtuigen-besproeien-burgers
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/vliegtuigen-besproeien-burgers
http://www.stccc-phoenix.com/
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2ZhY3R1ZWVsfGd4OjQ3ZDhkYjQzM2Y3Yjk0OGE
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2ZhY3R1ZWVsfGd4OjgwYThiNzRhYzJiNTM2MQ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2ZhY3R1ZWVsfGd4OjE1ZjkyZDEwODg2NTFmOTI
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2ZhY3R1ZWVsfGd4OjZjY2Q0YmQyY2FlNDYzYmY
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/milieuproblemen-bestaan-niet
http://www.youtube.com/watch?v=24dxwHmg7dE
http://www.youtube.com/watch?v=b-WqT7bF1DY
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/brief-aan-alle-integere-ambtenaren
http://www.mstsnl.net/audio/lampe.wav
http://www.youtube.com/watch?v=oLjDcmGNh-k
http://www.youtube.com/watch?v=r9OC7L9JQ1Q&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lFQ1FTi8Hc8&feature=related
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In plaats van een uitnodiging om gezamenlijk gedupeerde burgers te helpen kreeg No Cancer 
Foundation een corrupte politie inval samen met het criminele FAGG (video1) (video2) onder leiding 
van Frieda Brepoels (video1) (video2) en van uw goede kennis Procureur Marc Rubens van Hasselt 
die de criminaliteit zoals u weet van de REMO stort afdekt en de waarheid voor de burgers probeert 
achter te houden. De meeste links die niet werkende zijn worden door Procureur Rubens (parket 

Hasselt) en/of onze gegijzelde overheid onderdrukt; dit door middel van een beschikking die No 

Cancer Foundation nooit van betreffende parket heeft ontvangen (illegaal, een schending van de 
Grondwet). Een van vele pogingen (video) om de waarheid van de gedupeerde burgers en integre 

ambtenaren te onthouden, vandaar deze brief aan alle ambtenaren, medici en journalisten.  
  

Ik heb dan ook 6 vragen aan u:  

 

1) Wat is uw werkelijke agenda? (video1) (video2) 

2) Wordt u hier financieel beter van? (video1) (video2) 

3) Wat is de reden dat u (Ana Bogdan) de ex partner van (Andrey Bogdan) Scientific & Treatment 

Center for Cancer Curing Phoenix (Flaraxin) aan een verblijfsvergunning heeft geholpen en u 

ondanks doet alsof u niets weet van de werking van Flaraxin? (video) 

https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/voor-iedereen-die-ooit-een-geliefde-heeft-zien-lijden-of-definitief-verloren-heeft-door-kanker-zal-dit-moeilijk-te-verteren-zijn
https://sites.google.com/site/ncfactueel/-fagg-big-farma
http://www.youtube.com/watch?v=QqzYqzqHqx8
http://www.youtube.com/watch?v=Xu7bXfgtrS8
http://www.friedabrepoels.eu/
http://www.youtube.com/watch?v=X_cko-UUpek
http://www.youtube.com/watch?v=iJtV3YuP-rs
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoek-beschikking-dossier-beslag-jordens-22-april-2011-ev220411.pdf
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/voor-iedereen-die-ooit-een-geliefde-heeft-zien-lijden-of-definitief-verloren-heeft-door-kanker-zal-dit-moeilijk-te-verteren-zijn
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/voor-iedereen-die-ooit-een-geliefde-heeft-zien-lijden-of-definitief-verloren-heeft-door-kanker-zal-dit-moeilijk-te-verteren-zijn
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/veroorzakers-kanker-explosie-gaan-vrijuit-en-krijgen-belgische-overheidssteun
https://2277834516568963994-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/infobackupdocumenten/NoCancerFoundation%2CFederaalComputerCrimeUnit%28AanvraagonderzoeksrechterJordens060411%29.pdf?attachauth=ANoY7cq1F4pZKSduvc4NMO117PqZt1scALMIPSFOHCrChNoFnSBYuasvVJMQ9Jca9M8CtL8cmC77zrbzXItgpiSI542Neerh-dPumQ-7lhzF3aSnWUz5bRBy5LsM89XzSE9wn4xsCEZUe8UOHw1LxzQZWm89kOrifA_And1uyGTNFCmFpLalih7H3ouHuNRph3tfi_Po750Id7cYTURQtyFxBnM2CdOyJfmN5A9-nIl8UE8t0qiISdaMlDNeEWeGOLO9_xD4c-C649_13RXGcfz3mYi-GLB1vP4Q4o2Tmyvbw3UqGCyq4fRs1sJhwilsjAqtVqBRv4mo&attredirects=0
https://sites.google.com/site/ncfactueel/no-cancer-foundation-uit-de-lucht-de-waarheid-mag-het-licht-niet-zien-vandaar-nieuwe-ncf-website
https://2277834516568963994-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/infobackupdocumenten/HofvanberoepAntwerpenbeklagErikVerbeek23-05-11.pdf?attachauth=ANoY7cpnt-KtSeB6Of3Tl_m1YaCk75SdTsopuPc8pLL6evKMDkgemAeWDwab2rKel8mMakmKe-Y3yNeO7l5eq96yCZVS-NRm2Stk4lR2uqt5q78uvxegnrAu00Z54V_ueQwUPpiux2cqzxRdJIWd-0djzLkenHiLk5NVke1PBhCyXOnbgN_evJZ0Q7UXJKe3Q2svTjGGQqgDtrw1beyTPuvk5cTfZ_9YkvsmodW9Uo78DFoMSicNNqzsT6p9pqUAhuIz3OJ-Rb9p&attredirects=0
https://2277834516568963994-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/infobackupdocumenten/HofvanberoepAntwerpenbeklagErikVerbeek23-05-11.pdf?attachauth=ANoY7cpnt-KtSeB6Of3Tl_m1YaCk75SdTsopuPc8pLL6evKMDkgemAeWDwab2rKel8mMakmKe-Y3yNeO7l5eq96yCZVS-NRm2Stk4lR2uqt5q78uvxegnrAu00Z54V_ueQwUPpiux2cqzxRdJIWd-0djzLkenHiLk5NVke1PBhCyXOnbgN_evJZ0Q7UXJKe3Q2svTjGGQqgDtrw1beyTPuvk5cTfZ_9YkvsmodW9Uo78DFoMSicNNqzsT6p9pqUAhuIz3OJ-Rb9p&attredirects=0
http://www.youtube.com/watch?v=xR8c7vG-0t8
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoek-beschikking-dossier-beslag-jordens-22-april-2011-ev220411.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoek-beschikking-dossier-beslag-jordens-22-april-2011-ev220411.pdf
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/brief-aan-alle-integere-ambtenaren
http://www.youtube.com/watch?v=X_cko-UUpek
http://www.youtube.com/watch?v=iJtV3YuP-rs
http://www.youtube.com/watch?v=KuXAFSwMKWo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=24dxwHmg7dE
http://www.youtube.com/watch?v=b-WqT7bF1DY
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4) Wie zijn belangen vertegenwoordigt u, de (NV-A), (sp.a), (CD&V), Frida Brepoels zelf, of de 

multinationals met hun hogere machten achter de façade van onze schijndemocratie, hebzuchtige 

criminelen die onze rechten, ons land, onze gezondheid, onze centen en de toekomst van onze 

kinderen aan het stelen en vernietigen zijn? (video1) (video2) 

   

5) Wat doet Willy Claes (sp.a), voormalig secretaris generaal van de NATO en lid van de Bilderberg 

groep (video1) (video2) (die de bevolking bewust massaal aan het vergiftigen zijn) (video) als 

adviseur bij Group Machiels die in “NO TIME” van niets tot alles vergiftigende Internationale 

multinational uitgegroeid is, en vervolgens in centraal Europa vijf verbrandingsinstallaties wil plaatsen 

van elk ongeveer 100.000 ton naast en met toegang over militair domein. Ovens waarmee zowel 

klassieke verbranding als vergassing of andere technieken mogelijk zijn  (Dat staat in de inspraaknota) 

maar het essentiële probleem van de REMO stort enkel verplaatst of verergeren. Waarom bieden ze 

bestaande onderdrukte oplossingen zoals de bewezen Nuloptie (video) niet aan? Wat is de werkelijke 

agenda van de hogere machten achter de façade van de schijndemocratie.  

6) Dan de aller belangrijkste vraag, heeft u slapeloze nachten? zo ja, dan zouden we graag alsnog 
een gesprek met u willen hebben om gezamenlijk daar wat aan te doen. (video) 
Lees meer 
  
Met welgemeende oprechte vriendelijke groeten,  
Lang leven het volk! NCF 
 
 

   

 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Hoe ver vanuit Nederland, met de hulp van België als gevolg van het Benelux Verdrag, deze 
sluipmoordende genocide op zo‟n vijf miljard wereldbewoners zich binnen het Europese Parlement en 
vanuit het Europese Parlement op wereldniveau heeft weten te infiltreren maakt het hieronder 
ingelaste overzicht glashelder:  

 

http://www.youtube.com/watch?v=hK6l3nqIfeg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xmmzab0dsGI&feature=related
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willy_Claes
http://www.youtube.com/watch?v=hK6l3nqIfeg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xmmzab0dsGI&feature=related
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/vliegtuigen-besproeien-burgers
http://www.youtube.com/watch?v=QGfOGQ9FIo0
http://www.machiels-group.be/
http://www.hbvl.be/limburg/houthalen-helchteren/5-verbrandingsovens-op-remo-helchteren.aspx
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpbmZvYmFja3VwMmRvY3VtZW50ZW58Z3g6NDBmMTMwYjJiMTdjMzc2Yg&pli=1
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/milieuproblemen-bestaan-niet
http://www.youtube.com/watch?v=24dxwHmg7dE
http://www.youtube.com/watch?v=0QqAzs0TF6A&feature=related
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/veroorzakers-kanker-explosie-gaan-vrijuit-en-krijgen-belgische-overheidssteun
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Europees Parlement in Brussel 
 

 

Het Europees Parlement (ook wel Europarl of kortweg 
EP) is de direct gekozen volksvertegenwoordiging van 
de Europese Unie. Het is het enige instituut van de EU 
dat direct door de burgers wordt gekozen; hiervoor 
vinden één keer per vijf jaar de Europese verkiezingen 
plaats in de diverse lidstaten. 

Sinds haar ontstaan als adviesorgaan in de jaren vijftig, 
toen haar leden nog simpelweg nationale 
parlementariërs uit de toenmalige zes lidstaten waren, 
heeft het Europees Parlement de afgelopen drie 
decennia een vergevorderde transformatie 
doorgemaakt. Hoewel de adviserende functie op 
enkele beleidsterreinen behouden is, heeft het 
Parlement nu wetgevende bevoegdheid op 
uiteenlopende gebieden zoals landbouw, 
voedselveiligheid, milieu en de begroting van de 
Europese Unie. 

 

 

Fractie  Zetels  

Fractie van de Europese 
Volkspartij (Christen-Democraten) 

265 

Fractie van Socialisten en 
Democraten 

184 

Alliantie van Liberalen en 
Democraten voor Europa fractie 

84 

Europese Conservatieven en 
Hervormers 

56 

Fractie De Groenen/Vrije 
Europese Alliantie 

55 

Confederale Fractie Europees 
Unitair Links/Noords Groen Links 

35 

Europa van vrijheid en democratie 30 

Niet-ingeschrevenen 27 

Totaal 736 
 

   

Fractie  Zetels  

Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-
Democraten) 

265 

Fractie van Socialisten en Democraten 184 

Totaal 449 

 
 
Dit betekent dat in het Europees Parlement   
de Nederlandse CDA, de Vlaamse CD&V samen 
met de  Nederlandse PvdA en de Vlaamse sp.a 
de zeer ruime meerderheid heeft en daarmee de 
volledige macht over Europa op uiteenlopende 
gebieden zoals landbouw, voedselveiligheid, 
milieu en de begroting van de Europese Unie  

   

 

 

 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Parlement
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brussel_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Parlement
http://nl.wikipedia.org/wiki/Volksvertegenwoordiging
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_verkiezingen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Adviesorgaan
http://nl.wikipedia.org/wiki/Landbouw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Voedselveiligheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Milieu
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie#Budget
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie#Budget
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Volkspartij_(Eurofractie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Volkspartij_(Eurofractie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Progressieve_Alliantie_van_Socialisten_en_Democraten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Progressieve_Alliantie_van_Socialisten_en_Democraten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Alliantie_van_Liberalen_en_Democraten_voor_Europa
http://nl.wikipedia.org/wiki/Alliantie_van_Liberalen_en_Democraten_voor_Europa
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Conservatieven_en_Reformisten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Conservatieven_en_Reformisten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Groene_Partij-Europese_Vrije_Alliantie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Groene_Partij-Europese_Vrije_Alliantie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Unitair_Links/Noords_Groen_Links
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Unitair_Links/Noords_Groen_Links
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_van_Vrijheid_en_Democratie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Niet-ingeschrevenen_in_het_Europees_Parlement
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Volkspartij_(Eurofractie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Volkspartij_(Eurofractie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Progressieve_Alliantie_van_Socialisten_en_Democraten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Parlement
http://nl.wikipedia.org/wiki/Christen-Democratisch_App%C3%A8l
http://nl.wikipedia.org/wiki/CD%26V
http://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_van_de_Arbeid_(Nederland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Socialistische_Partij_Anders
http://nl.wikipedia.org/wiki/Landbouw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Voedselveiligheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Milieu
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie#Budget
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Leden Naam  Functie  Land  

Valdas Adamkus voormalig president  Litouwen 

Esko Aho voormalig premier  Finland 

Martti Ahtisaari voormalig president  Finland 

Raúl Alfonsín voormalig president  Argentinië 

Sadiq al-Mahdi voormalig premier  Soedan 

Álvaro Arzú voormalig president  Guatemala 

Patricio Aylwin voormalig president  Chili 

José María Aznar voormalig premier  Spanje 

Belisario Betancur voormalig president  Colombia 

Carl Bildt voormalig premier  Zweden 

Valdis Birkavs voormalig premier  Letland 

Kjell Magne Bondevik voormalig premier  Noorwegen 

Gro Harlem Brundtland voormalig premier  Noorwegen 

Kim Campbell voormalig premier  Canada 

Fernando Henrique Cardoso voormalig president  Brazilië 

Aníbal Cavaco Silva president  Portugal 

Joaquim Chissano voormalig president  Mozambique 

Bill Clinton voormalig president  Verenigde Staten 

Jacques Delors voormalig president  Europese Unie 

Filip Dimitrov voormalig premier  Bulgarije 

Abdul Karim al-Iryani voormalig premier  Jemen 

Leonel Fernández president  Dominicaanse Republiek 

José María Figueres Olsen voormalig president  Costa Rica 

Vigdís Finnbogadóttir voormalig president  IJsland 

Eduardo Frei Ruiz-Tagle voormalig president  Chili 

César Gaviria voormalig president  Colombia 

Felipe González Márquez voormalig premier  Spanje 

Michail Gorbatsjov voormalig president 
 Rusland 

(  Sovjet-Unie) 

Inder Kumar Gujral voormalig premier  India 

 
Wim Kok voorzitter Club van Madrid 

(PvdA) 

De Club van Madrid (CdM), opgericht in oktober 2001 
door oud-regeringsleiders, is een onafhankelijke 
organisatie en bestaat uit 70 voormalige staatshoofden 
en regeringsleiders van 50 landen. De CdM heeft als 
belangrijkste doelstelling het versterken van wereldwijde 
democratie. De huidige voorzitter van de Club van 
Madrid is Wim Kok die van 1994 tot 2002 minister-
president van Nederland was. 

Wim Kok heeft daarmee de macht om de gehele 
wereld te vergiftigen met onder meer miljarden 
kilogrammen kankerverwekkend arseenzuur en 
chroom VI   
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António Guterres voormalig premier  Portugal 

Václav Havel voormalig president 
 Tsjechië 

(  Tsjecho-Slowakije) 

Osvaldo Hurtado voormalig president  Ecuador 

Lionel Jospin voormalig premier  Frankrijk 

Helmut Kohl voormalig bondskanselier  Duitsland 

Wim Kok voormalig premier  Nederland 

Alpha Oumar Konaré voormalig president  Mali 

Milan Kučan voormalig president  Slovenië 

Luis Alberto Lacalle voormalig president  Uruguay 

Ricardo Lagos voormalig president  Ivoorkust 

Zlatko Lagumdžija voormalig premier  Bosnië en Herzegovina 

Hong Koo Lee voormalig premier  Zuid-Korea 

Sir John Major voormalig premier  Verenigd Koninkrijk 

António Mascarenhas Monteiro voormalig president  Kaapverdië 

Sir Quett Ketumile Joni Masire voormalig president  Botswana 

Tadeusz Mazowiecki voormalig premier  Polen 

Rexhep Meidani voormalig president  Albanië 

Benjamin Mkapa voormailg president  Tanzania 

Anand Panyarachun voormalig premier  Thailand 

Andrés Pastrana voormalig president  Colombia 

Javier Pérez de Cuéllar 
voormalig premier 
en voormalig Secretaris-Generaal v.d.  VN 

 Peru 

 Verenigde Naties 

Romano Prodi 
voormalig president van de EC 
en voormalig premier 

 Europese Unie 

 Italië 

Jorge Quiroga voormalig president  Bolivia 

Fidel V. Ramos voormalig president  Filipijnen 

Poul Nyrup Rasmussen voormalig premier  Denemarken 

Mary Robinson voormalig president  Ierland 

Petre Roman voormalig premier  Roemenië 

Jorge Sampaio voormalig president  Portugal 

Gonzalo Sánchez de Lozada voormalig president  Bolivia 

Julio María Sanguinetti voormalig president  Uruguay 

Jenny Shipley voormalig premier  Nieuw-Zeeland 

Mário Soares voormalig president  Portugal 

Adolfo Suárez voormalig premier  Spanje 

Hanna Suchocka voormalig premier  Polen 

Cassam Uteem voormalig president  Mauritius 

Vaira Vīķe-Freiberga voormalig president  Letland 

Ernesto Zedillo voormalig president  Mexico 

Jerry John Rawlings voormalig president  Ghana 

Guy Verhofstadt voormalig premier  België 
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Wilfried Achiel Emma Martens  
uitspraak (info·uitleg) (Sleidinge, 19 april 1936) 
is een Belgisch politicus voor de CVP (nu 
CD&V) en was in de jaren 80 en begin jaren 90 
meer dan tien jaar eerste minister van België. 
Wilfried Martens volgde de Grieks-Latijnse 
humaniora in het Sint-Vincentiuscollege van 
Eeklo. Reeds op jonge leeftijd werd hij lid van 
de KSA. In 1955 startte hij studies rechten aan 
de Katholieke Universiteit Leuven. In die tijd 
was hij ook preses van KVHV-Leuven.  

Van 1972 tot 1979 is Martens CVP-voorzitter. 
In die periode wil Martens werken aan het 
'unionistisch federalisme' dat de Vlaamse 
autonomie uitdrukkelijk situeert binnen het 
Belgische staatsverband. Hij zocht steun bij de 
Volksunie-voorman Hugo Schiltz en de FDF'er 
Lucien Outers, maar ook bij jonge socialisten 
als Karel Van Miert, Willy Claes en André 
Cools. Zij werkten samen aan het Egmontpact 
(1978). 

 

 
Wilfried Martens (CD&V) België 

 

   
Sinds 1990  Minister van Staat 

 
Europese Volkspartij  

Voorzitter vanaf 1990 – heden  
(21 jaar lang)  

 
In Europees Parlement  

265 zetels van totaal 736 zetels  

 
Eerdere Voozitters  

- 1976-1985 Leo Tindemans Belg;  

- 1985-1987 Piet Bukman (CDA) Nederlander;  

- 1987-1990 Jacques Santer Luxemburger;  

- 1990-heden Wilfried Martens (CD&V) Belg;  
 

 
Corien Wortmann 

 
 

Lid Europees Parlement voor het CDA / EVP 
Vice-voorzitter van de Europese Volkspartij 

 
Vice-voorzitter EVP-fractie;  
Voorzitter EVP werkgroep 3; 
Lid van de Economische en Monetaire Commissie; 
Plv. lid van de Commissie Transport en Toerisme; 
Plv. lid van de Commissie Vrouwenrechten en gelijke 
behandeling; 
Voorzitter SME - Women (MKB- netwerk binnen de 
EVP)  
Namens de CDA delegatie contactpersoon voor CDA 
- provincie Utrecht, Flevoland en regio De Waarden 

 
Corien Wortmann CDA / EVP 

corien.wortmann@europarl.europa.eu  
corien.wortmann@xs4all.nl  
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Rol bij de federale regeringscrisis eind 2008 en de premierwissel eind 2009 

Op 22 december 2008 kreeg Martens onverwacht weer een rol toebedeeld in de nationale politiek. Hij 
werd dan door koning Albert II aangesteld als koninklijk verkenner, nadat deze het ontslag van de 
regering Leterme I had aanvaard. Voor en na Kerstmis 2008 verkende hij het politieke landschap, had 
hij persoonlijke, informele en telefonische contacten met de voorzitters van Kamer en Senaat, de 
aftredende premier Yves Leterme, de voorzitters van de meerderheidspartijen, de meeste 
vicepremiers en de voorzitters van de oppositiepartijen met uitzondering van het VB teneinde de 
violen gelijk te stemmen om een nieuwe regering te vormen. Op 28 december 2008 rondde Martens 
zijn verkenningsopdracht af en bracht een eindverslag uit bij de koning Albert II. Herman Van Rompuy 
werd aangesteld als formateur. Nog geen jaar later herhaalde de geschiedenis zich: koning Albert II 
riep de hulp van Martens in om de premierwissel in goede banen te leiden. Premier Herman Van 
Rompuy werd op 19 november 2009 verkozen tot Permanente voorzitter van de Europese raad en 
moest dus opgevolgd worden. Martens werd verzocht een methode te zoeken om de communautaire 
twistpunten en de kwestie-BHV aan te pakken. 

 

Mevrouw mr. S.F.M. Wortmann 
Staatsraad bij de Nederlandse Raad van State  
 
Huidige nevenfuncties 

Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam; 
Bijzonder hoogleraar personen, familie en jeugdrecht aan de 
Rijksuniversiteit Groningen; 
Voorzitter van de kernredactie van de Groene Kluwer serie 
en hoofdredacteur van de losbladige serie Personen- en 
Familierecht (Groene Kluwer); 
Vaste annotator van de Nederlandse Jurisprudentie; 
Lid van de raad van toezicht van het medisch centrum 
Haaglanden; 
Voorzitter van de jury voor de scriptieprijs van de Academie 
voor wetgeving; 
Voorzitter van de geschillencommissie voor geschillen als 
bedoeld in artikel 9.39 Wet op het hoger onderwijs; 
Hoofdredacteur van Juridoc, elektronische uitgave SDU; 
Lid van de Raad van Advies van het Netherlands Institute 
for Law and Governance te Groningen; 
Plaatsvervangend lid van de Raad van Bestuur van het 
grondrechtenagentschap van de Europese Unie; 
Plaatsvervangend voorzitter van de Klachtencommissie 
ongewenst gedrag Gerechtshof Amsterdam. 

 

 

 
Mevrouw mr. S.F.M. Wortmann 
Staatsraad bij de Nederlandse  

Raad van State 
Is dit een zus of nicht van  

Corien Wortmann CDA / EVP ? 

 

 
Kris Peeters minister-president van Vlaanderen en 
leider van de Vlaamse regering (CD&V) 
 
Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin (CD&V) 

 
MaximeVerhagen (CDA) 
Minister van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie   
 
Piet Hein Donner (CDA) 

Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (CDA) 
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Willem Werner Hubert (Willy) Claes (Hasselt, 
24 november 1938) is een voormalig Belgisch 
politicus en internationaal ambtenaar. Hij was 
lid van de BSP, later SP. Hij is ook actief als 
pianist. Van 1994 tot 1995 was hij secretaris-
generaal van de NAVO. Claes was op zijn 
zeventiende al voorzitter van de Jonge 
Socialisten in Limburg. Via een lening van de 
Socialistische Mutualiteiten (SM) studeerde hij 
diplomatieke en politieke wetenschappen aan 
de Vrije Universiteit van Brussel (VUB). Daarna 
ging hij werken bij de SM. Hij begon zijn 
politieke carrière in 1964 als gemeenteraadslid 
in Hasselt. In 1968 kwam hij, als kamerlid van 
de toen nog unitaire socialistische partij (BSP), 
in het nationaal parlement. In 1972 werd hij 

minister van Onderwijs. Tussen 1973
[1]

 en 

1992 was hij drie maal minister van 
Economische zaken. Tijdens deze periode 
raakte hij betrokken bij de Ibramco-affaire. Hij 
was de grote verdediger van dit project dat, 
met Iraanse steun, een olieraffinaderij zou 
bouwen op de grens van Limburg en Luik. De 
bestuurders waren louter socialisten. Het plan 
mislukte.  

Willy Claes (sp.a) België Sinds 1983 Minister van Staat 

 
Partij van de Europese Sociaaldemocraten  

Voorzitter vanaf 1992 – 1994 
(2 jaar lang) 

 
In Europees Parlement  

184 zetels van totaal 736 zetels  

 
Eerdere Voozitters  

- 1980 – 1987 Joop den Uyl (PvdA) Nederlander;  
- 1989 – 1992  Guy Spitaels (sp.a – PS) Belg;  

- 1992 – 1994  Willy Claes (sp.a – PS) Belg;  

- 2004 – heden Poul Nyrup Rasmussen Deen;   

-    

 
Claes is adviseur bij Group Machiels eigenaar  

Remo-stort te Houthalen Helchteren 
 

Claes is vrijmetselaar 

 

 
 
Ingrid Lieten (sp.a), Viceminister-president van de 
Vlaamse Regering en Vlaams minister van 
Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en 
Armoedebestrijding.   

 
 

 

 
Job Cohen politiek leider van de Partij van 
de Arbeid en fractievoorzitter van de PvdA 

in de Tweede Kamer. 
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De Schandalen rondom Willy Claes, adviseur bij Group Machiels   

Eind jaren tachtig kwam hij in opspraak inzake schandalen en onregelmatigheden rond de 
socialistische mutualiteiten. Hij was toen de vicevoorzitter van de SM; Edmond Leburton, met wie 
hij ook al in de Ibramcoaffaire verzeild geraakt was, was voorzitter. Leburton werd vervolgd, maar 
Claes verklaarde zich parlementair onschendbaar en ontkende de beschuldigingen. Ook tijdens de 
UNIOP-affaire maakte Claes hier gebruik van. Hij was een van de politici die via de Uniop-
onderzoeken nepstudies lieten verrichten en zo geld ophaalden voor hun dure verkiezingscampagnes. 

In het buitenland kreeg hij vanaf 1992 (tot 1994) bekendheid als minister van Buitenlandse Zaken in 
de regering-Dehaene I. In september 1994 verwisselde hij deze post voor die van secretaris-generaal 
van de NAVO (tot 1995). 

Agusta: De Vlaamse politicus bleef echter niet lang bij de NAVO. Hij werd achtervolgd door 
beschuldigingen in de Agustasmeergeldaffaire (samen met Guy Coëme en Guy Spitaels). Bepaalde 
Belgische socialistische politici hadden toen steekpenningen aangenomen van Agusta en Dassault 
(periode 1988 en 1989). Hoewel Claes zijn betrokkenheid ontkende, trad hij op 20 oktober 1995 onder 
grote druk af. Op 23 december 1998 bevestigde het Hof van Cassatie het arrest in beroep dat hem 
veroordeelde tot drie jaar voorwaardelijke celstraf, ontheffing voor vijf jaar uit zijn burgerrechten en 
een geldboete van 60.000 frank (€ 1.500). Hij ging ook nog in beroep tot bij het Europees Hof, maar 
kreeg daar geen gelijk. Sinds 24 december 2003 is Willy Claes in zijn burgerrechten hersteld, dat wil 
zeggen dat hij vanaf de daaropvolgende verkiezingen weer stemgerechtigd en verkiesbaar was. Hij is 
echter niet meer teruggekeerd naar de actieve politiek. Wel vervult (of vervulde) hij sindsdien talrijke 
beheersmandaten in socialistisch gelieerde instellingen, of vertegenwoordigt ze in andere 
bestuursorganen, zoals in de asssociatie rond de UHasselt, of de NV De Scheepvaart. 

Verder houdt hij zich bezig met zijn kleinkinderen en zijn muziek; zo gaf hij geregeld pianobegeleiding 
bij de optredens van de Vlaamse operazanger Koen Crucke. Hij was lange tijd getrouwd met Suzanne 
Meynen, een verpleegster en vroedvrouw bij wie hij twee kinderen heeft, waaronder de sp.a-politica 
en burgemeester van Hasselt Hilde Claes. In december 2005 werd bekend dat hij na 42 jaar huwelijk 
van zijn vrouw ging scheiden omdat hij een relatie was begonnen met Frieda Dekeyzer, een lerares 
voedings- en dieetleer uit Diest, die achttien jaar jonger is dan Claes en twee dochters heeft uit vorige 
relaties.  

 

  
Freya Van den Bossche (sp.a), Vlaams minister 
van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie  

Pascal Smet (sp.a), Vlaams minister van 
Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel  
 

 
 

Mr. H.D. Tjeenk Willink (PvdA) 
Vice-President van de Raad van State 

Onderkoning van Nederland  
 

Lilianne Ploumen (PvdA) 
Partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid  
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Leden van de Vlaamse Regering 

2009-2014 
 

 

De nieuwe Vlaamse Regering (VR) zal 
regeren gedurende de legislatuurperiode 2009-
2014.  

Op 11 juli 2009 maakte minister-president Kris 
Peeters de samenstelling en bevoegdheden 
bekend van de leden van zijn regeringsploeg. 
Dit alles is vastgelegd in een besluit van de 
Vlaamse Regering van 13 juli 2009. 

De Vlaamse Regering 2009-2014 bestaat 
uit 9 leden, waarvan 4 vrouwen. 

 

  
 

 
 

 

Kris Peeters (CD&V) 
 

Minister-president van de Vlaamse 
Regering, 
Vlaams minister van Economie, Buitenlands 
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid. 

Hij is bevoegd voor: 

het algemeen regeringsbeleid  
landbouw en visserij  
internationaal Vlaanderen  
plattelandsbeleid en economie (met 
uitzondering van het economisch 
overheidsinstrumentarium). 

 

 

 

Ingrid Lieten (sp.a) 

Viceminister-president van de Vlaamse 
Regering, 
Vlaams minister van Innovatie, 
Overheidsinvesteringen, Media en 
Armoedebestrijding. 

Zij is bevoegd voor : 

 het fundamenteel, strategisch en 
beleidsgericht onderzoek  
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 de technologische innovatie  
(Remo-Stort Houthalen-Helchteren) 
(bestrijding processierups)     

 media (Ad van Rooij politiek 
vluchteling)  

 de coördinatie van het 
Armoedebeleid 

 het economisch 
overheidsinstrumentarium 
(Oplossing Remo-Stort Nuloptie-
Technologie). 

 

 

 

 

 

Freya Van den Bossche (sp.a)  

Vlaams minister van Energie, Wonen, 
Steden en Sociale Economie.  

Zij is bevoegd voor de beleidsvelden:  

woonbeleid 
sociale economie 
energie (Gifgroene Stroom uit 5 nieuwe 
groenestroom centrales op Remo-Stort)  
het stedenbeleid. 

 

 

 

 

Pascal Smet (sp.a)  

Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, 
Gelijke Kansen en Brussel. 

 
 
Hij is bevoegd voor: 

onderwijs en vorming 
jeugdwerk (inbegrepen de coördinatie van 
het kinderrechtenbeleid) 
het gelijkekansenbeleid 
de coördinatie van het beleid m.b.t. Brussel-
Hoofdstad. 
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Geert Bourgeois (N-VA)  

Viceminister-president van de Vlaamse 
Regering, 
Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Toerisme en Vlaamse Rand. 
 
Hij is bevoegd voor: 
  
het beleidsdomein bestuurszaken (met 
uitzondering van het stedenbeleid) 
het beleidsveld toerisme 
het beheer en bescherming van het 
onroerend erfgoed  
het beleid omtrent de Vlaamse Rand rond 
Brussel. 

 

 
 

 
 
 

 

 

Jo Vandeurzen (CD&V) 

Vlaams minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin. 

Hij is bevoegd voor het beleidsdomein 
welzijn, volksgezondheid en gezin. 
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Hilde Crevits (CD&V) 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare 
Werken. 

Zij is bevoegd voor het beleidsdomein 
mobiliteit en openbare werken. 

 

 

 
 
 

 

Joke Schauvliege (CD&V) 

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en 
Cultuur. 

Zij is bevoegd voor: 

leefmilieu, waterbeheer, landinrichting en 
nutriëntenbeheer 
natuur en natuurlijke rijkdommen 
cultureel erfgoed 
professionele kunsten 
sociaal cultureel volwassenenwerk. 

 

 

 

 
 
 

 

Philippe Muyters (N-VA)  

Vlaams minister van Financiën, Begroting, 
Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport. 

Hij is bevoegd voor: 

het beleidsdomein financiën en begroting 
het beleidsveld ruimtelijke ordening 
werkgelegenheid (met inbegrip van het 
gebruik van de talen in de sociale 
betrekkingen) 
de professionele vorming 
sport. 
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Philippe_Muyters
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Bijgevoegd vindt u de beëdigde vertaling vanuit het Servisch/Kroatisch naar het Nederlands van het 
essentiële gedeelte uit het verslag (Broj: INZ-458494) van de behandelend arts dr.sc. Damilo Hodoba 
in Croatië als gevolg van het auto-ongeval van Erik Verbeek (zie ordner D, achter tab 13). Wij 
verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen 
en tevens aan de arbeidsrechtbank gericht.      
 
Gezien bovengenoemde feiten richten wij aan u, zijnde de behandelend rechters en griffier van de 
arbeidsrechtbank te Gent, om hiervan een strafklacht in te dienen bij Belgisch Federaal Procureur des 
Konings Johan Delmulle om zelf niet medeplichtig te worden aan de hierboven feitelijk bewezen 
totalitaire oligarchie die zich schuldig maakt aan sluipmoordende genocide op 6,5 miljard 
wereldbewoners, waarvan met name Verbeek Erik en No Cancer Foundation en Ad van Rooij het 
slachtoffer zijn,   
 
Op grond van bovengenoemde feiten heeft VERBEEK Erik, als HOOFDEIS:  
 

I. Het verzoek van federaal secretaris Tony Coonen tot terugvordering van een bedrag 
van € 36.485,04 ongegrond te verklaren (zie ordner A, achter tab 12).   

 
II. Onmiddellijke uitbetaling van de onrechtmatig ingehouden achterstallige 

invaliditeitsuitkering vanaf 1 maart 2010 tot op heden met daar bovenop de wettelijke 
rente; over te maken op de bankrekening van Erik Verbeek.  

 
III. Uitbetaling van de bij Erik Verbeek aangerichte mogelijk blijvende gezondheidsschade, 

materiële en immateriële schade overeenkomstig een schade expertiserapport, waarbij 
de schade expert wordt aangesteld door de arbeidsrechtbank op kosten van het NVSM, 
RIZIV of DE VOORZORG. 

 
IV. NVSM, RIZIV of DE VOORZORG te veroordelen in alle kosten, waaronder de kosten 

van Ad van Rooij voor het verlenen van deskundige bijstand.  .  
 
Deze nadere stukken bevatten een enorme hoeveelheid aan onderbouwende bewijsstukken in de 
vorm van links en deeplinks waaronder TV-uitzendingen en lezingen die onmogelijk allemaal per post 
kunnen worden toegestuurd of kunnen worden afgegeven.  
 
Omdat deze nadere stukken niet per e-mail naar de arbeidsrechtbank te Gent kunnen worden 
verstuurd zullen wij deze nadere stukken met bewijsstukken plaatsen op No Cancer Foundation 
(www.nocancerfoundation.org) met een geactiveerde link en deeplinks (waaronder TV-uitzendingen 
en lezingen) aan onderliggende feitelijke bewijsstukken. Dit als extra service aan de arbeidsrechtbank 
te Gent, zodat de inhoud van die links en deeplinks (waaronder TV-uitzendingen en lezingen) door uw 
rechtbank toch kunnen worden meegenomen in de beoordeling van dit door het NVSM, RIZIV of DE 
VOORZORG opgestarte geschil tegen Erik Verbeek. Deze op No Cancer Foundation 
(www.nocancerfoundation.org) geplaatste conclusies zullen ook per e-mail worden verstuurd aan 
Federaal Secretaris Tony Coonen van NVSM en DE VOORZORG (tony.coonen@devoorzorg.be) en 
aan zijn advocaat Eva Bral (B.V.B.A. Van den Bossche-Bral) te Gent (eva.bral@skynet.be).    
 
Omdat het niet meenemen van de enorme hoeveelheid aan onderbouwende bewijsstukken in de vorm 
van links en deeplinks (waaronderTV-uitzendingen en lezingen) desastreuze gevolgen voor de aarde 
en haar aardbewoners heeft zullen deze conclusies op meerdere “Nieuwe Media” websites 
wereldkundig worden gemaakt, waarmee het tevens rechtstreeks toegankelijk is voor alle landen in 
Europa en de wereld, hopende daarmee de totale vergiftiging van de aarde en haar aardbewoners 
vanuit Nederland, die België met het afgesloten Benelux-verdrag daarin hebben meegetrokken, te 
laten beëindigen.  
 
Omdat het hier gaat om een gewone openbare zitting verzoeken wij u om vóór 20 oktober 2011 te 
beslissen of dat journalist Rob Brockhus van de Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl) de op  
27 oktober 2011 te houden zitting mag opnemen op video.  
  
Ad van Rooij staat Erik Verbeek bij vanuit zijn deskundigheid als Europees erkend Safety Manager 
namens het Ecologisch Kennis Centrum B.V. Het is dan ook wenselijk dat Ad van Rooij vanuit die 
hoedanigheid rechtstreeks het woord kan voeren voor de arbeidsrechtbank. Dit om te voorkomen dat 
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elke vraag hierover vanuit uw rechtbank via Erik Verbeek aan Ad van Rooij moet worden gesteld en 
het antwoord daarop van Ad van Rooij via Erik Verbeek weer moet worden geantwoord aan uw 
rechtbank. Rechtstreekse communicatie is om die reden dan ook veel efficiënter. Wij verzoeken u dan 
ook om vóór 20 oktober 2011 te beslissen of u daarmee instemt.  
 
Hoogachtend,       
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze, 
 
 
 
 
Ing. A.M.L van Rooij                                                                Erik Verbeek. 
Europees erkend Safety Manager,                                          Oprichter No Cancer Foundation   
 
Deze nadere stukken (ordner D) bevatten de volgende onderbouwende stukken aan bijlagen:   

 
Ordner D,    

- (vóór tab 1) Nadere stukken voor de 7
e
 Kamer van de Arbeidsrechtbank te Gent voor de 

openbare zitting met pleidooi op 27 oktober 2011 A.R. 10/1278/A (98 blz.)     
- (na tab 1) Brief d.d. 13 april 2001 (kenmerk: TEK/13041/VZ) met bijbehorend 15-tal bijlagen van 

het Ecologisch Kennis Centrum B.V. aan de 150 Tweede Kamerleden en 75 Eerste Kamerleden 
der Staten-Generaal in Nederland (56 blz.)(deel 1)(deel 2)(deel 3)(deel 4)(deel 5)     

- (na tab 2) Besluit d.d. 25 september 1975 van burgemeester mr. F.J.M. Houben en wethouders 
van de gemeente Luyksgestel aan C. Tissen te Luyksgestel (2 blz.)     

- (na tab 3) strafaangifte d.d. 28 december 1994 aan de officier van justitie mr. G.C.M. Bos van 
het arrondissementsparket ‟s-Hertogenbosch, met bijbehorende brief d.d. 16 november 1994 
aan de gemeenteraad van Sint-Oedenrode met bijbehorend 3-tal producties aan bijlagen (8 blz.)  

- (na tab 4) Brief met beslissing d.d. 13 januari 1995 (kenmerk: 1/0010/95) van de officier van 
justitie mr. G.C.M. Bos van het arrondissementsparket ‟s-Hertogenbosch (1 blz.)  

- (na tab 5) De krantenartikelen “Provincies negeren verbod Raad van State op 
houtversnippering” uit het Algemeen Dagblad van 31 juli 1999 en “Totaal verbod op vermalen 
van verduurzaamd hout” uit de Cobouw van 5/7 september 1998 en “Belgisch bedrijf verwerkt 
giftig hout uit Nederland” uit de Gazet van Antwerpen van 19 november 1999 (4 blz.)      

- (na tab 6) Brief d.d. 8 november 1995 van A.M.L. van Rooij aan mr. M. van Traa, voorzitter van 
parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethode, met bijbehorende bijlagen en met 
bijbehorende voorbrief d.d. 9 november 1995 aan alle politieke partijen in Nederland (39 blz.) 
(deel 1)(deel 2)(deel 3)(deel 4).   

- (na tab 7) De krantenartikelen “Giftige stoffen via lucht lozen mag niet meer‖ uit de 
Leeuwarder Courant van 7 oktober 1999 en “Vergunning voor spuiten met gif” uit het 
Algemeen Dagblad van 16 oktober 1999 (2 blz.)      

- (na tab 8) Drie voorbladen, blz 170 t/m 175 en eindblad uit het boek “Moord namens de „kroon?, 
Het ultieme leven van Pim Fortuyn” van Ine Veen, uitgever Aspekt (11 blz.)  

- (na tab 9) Klacht d.d. 29 mei 2006 (kenmerk: SBN/SBL/290506/KL) van het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen t.a.v de Secretaris-
Generaal (20 blz.)(deel 1)(deel 2).  

- (na tab 10) Verdiepingsonderzoek d.d. 10 maart 2007 (ref: XB895.3-07018 AVR) van Ad van 
Rooij vanuit zijn functie als safety manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V. (15 blz.) 

- (na tab 11) Verzoekschrift d.d. 28 juli 2008 (kenmerk: Philips/Klei/MP/28078/VZ) aan Minister 
President Jan Peter Balkenende (39 blz.) 

- (na tab 12) Verzoekschrift d.d. 8 september 2011(kenmerk: EV/080911/VZ) onder de volgende 
dossiernummers: Nr. Not: 012386/11, Nr. Not: 10145/11, Nr. Not. 09674/11, Nr. Not: 05801/11 
aan de eerste substituut-procureur des Konings D. Aerts van Hasselt (132 blz.) 

- (na tab 13) Beëdigde vertaling vanuit het Servisch/Kroatisch naar het Nederlands van het 
essentiële gedeelte uit het verslag (Broj: INZ-458494) van de behandelend arts dr.sc. Damilo 
Hodoba in Croatië als gevolg van het auto-ongeval van Erik Verbeek (2 blz.) 
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