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Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 11 februari 2013 20:33 
Onderwerp: Aan vice-president Raad van State mr. J.P.H. Donner persoonlijk / Graag 
uw beslissing op onze uitnodiging voor een gesprek. 
Aan: voorlichting@raadvanstate.nl 
Cc: Jan Parmentier <japarmentier49@gmail.com>, twantak@hotmail.com, "Anton F. P. van 
Putten" <anton37.putten@wxs.nl>, "f.bovenkerk" <F.Bovenkerk@uu.nl>, 
nvvk@veiligheidskunde.nl, info@justitiaetpax.nl, griffie@const-court.be, 
info@premier.fed.be, debethune@presidium.senate.be, milquet@ibz.fgov.be, 
min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, joelle.milquet@ibz.fgov.be, 
kabinet.peeters@vlaanderen.be, kabinet.lieten@vlaanderen.be, ronny.switten@skynet.be, 
federaal.parket@just.fgov.be, bosgroep wieteke van Dort <wieteke@wietekevandort.nl>, 
Wolbrink Veen <ine.veen@quicknet.nl>, No Cancer Foundation 
<nocancerfoundation@gmail.com>, Henk Niggebrugge <henkn@hetechtenieuws.org>, Rob 
Brockhus <rob.brockhus@gmail.com>, katholiek nieuwsblad 
<henk@katholieknieuwsblad.nl>, katholieknieuwsblad <Redactie@katholieknieuwsblad.nl>, 
julius vischjager <julius601@hotmail.com> 

 
ECOLOGISCH KENNIS CENTRUM B.V. 

p/a Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België (ekc.avanrooij@gmail.com)   
(Ad van Rooij is op 21 april 2010 naar België gevlucht om in Nederland niet te worden vermoord in 
navolging van Pim Fortuyn, wat het gevolg is van het feit dat voormalig minister Piet Hein Donner 

(CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot op de dag van vandaag niet heeft gereageerd op 
de brief d.d. 26 oktober 2009 van PLATFORM HERSTEL RECHTSORDE)  

 
Aan vice-president J.P.H. Donner van de Raad van State 
(e-mail: voorlichting@raadvanstate.nl)   
 

 
 
Geachte heer Donner, 
 
Ondanks mijn nadrukkelijk verzoek om gezien de ernst va de inhoud binnen 24 uur ter reageren op 
mijn hieronder ingelaste “Philips Persbericht” heb ik van u daarop wederom geen enkele reactie 
mogen ontvangen.  
 

PHILIPS PERSBERICHT 

Aan vice-president J.P.H. Donner van de Raad van State  
(e-mail: voorlichting@raadvanstate.nl)   

  
Geachte heer Donner,  

  
Lees hieronder mijn persbericht over uw persoon. 

07/02/13 Piet Hein Donner steelt tot op heden ruim 5 jaar lang al het 
inkomen van A.M.L van Rooij 

mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:voorlichting@raadvanstate.nl
mailto:voorlichting@raadvanstate.nl
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Heden na 3,5 jaar heeft voormalig minister Piet Hein Donner (CDA) van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid op deze brief van Platform Herstel Rechtsorde nog steeds niet gereageerd. 
Daarop is hij gepromoveerd tot vice-president van de Raad van State en niet Ad van Rooij wat 
feitelijk had gemoeten. Ook op de volgende aangetekende brief van Ad van Rooij aan 
voormalig minister Donner persoonlijk heeft hij na 3,5 jaar nog steeds niet gereageerd, 
waardoor Ad van Rooij al ruim 5 jaar arbeidsongeschikt blijft zonder enig inkomen. Voor meer 
informatie lees de volgende link met deeplinks: 

https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij 

Graag verneem ik binnen 24 uur na heden uw persoonlijke reactie daarop 
  

In afwachting van uw reactie verblijf ik; 
  

Hoogachtend, 
  

Philips Medical Systems Nederland B.V. 
Voor deze 

  
Ing. A.M.L. van Rooij 
Europees erkend safety manager.   

Om die reden laat ik u hieronder ingelast de brief d.d. 26 oktober 2009 toekomen die 

PLATFORM HERSTEL RECHTSORDE daarover aan u persoonlijk heeft gestuurd. 

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

 
PLATFORM HERSTEL RECHTSORDE (PHR) 

p/a Old Ruitenborgh 68, 7556 NH Hengelo Ov. (whwolbrinksr@hetnet.nl) 
(voor bijdrage ondersteuning per ING-Bank t.n.v. PHR te Hengelo Ov.) 

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

Hengelo (O), 26 oktober 2009 
J.A. Parmentier  
Functie: Voorzitter 
P/a Hulststraat 6, 7552 SB Hengelo (O) 
Tel: 074 2913220 
 
De heer mr. J.P.H. Donner, Statenlaan 110, 2582 GV Den Haag 
  
Zeer geachte heer Donner,  
 
Naar aanleiding van ons telefoongesprek, op dinsdagavond 18 augustus 2009, heb ik de relevante 
stukken rond Ad van Rooij en het gifschandaal m.b.t. de Wolmanzouten bestudeerd en heb ik aan u 
een dringend verzoek en een aantal vragen.  
 
Om te beginnen dank ik u dat u mij telefonisch wederom zo uitvoerig te woord heeft gestaan en 
positief op mijn verzoek voor een gesprek heeft gereageerd.   
 
Ik stuurde u op uw verzoek een brief d.d. 16 sept. 2008 n.a.v. mishandeling van Ad van Rooij. Ik heb 
nadien niets meer van u vernomen en zou gaarne van u vernemen wat u n.a.v. de informatie in mijn 
brief ondernomen hebt. Ik heb u op 18 aug. Jl. weer gebeld omdat Ad van Rooij wederom mishandeld 
is en dit keer zwaar mishandeld met heel vervelende gevolgen. Daar steeds categorisch geweigerd 
wordt aangiften op te nemen heb ik ook de procureur-generaal, de heer H.N. Brouwer, een brief d.d. 6 
oktober 2008 over deze zaak gestuurd, waarop ik nooit een antwoord heb ontvangen.  
 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-oktober-2009-brief-van-phr-aan-minister-donner-szw.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-augustus-2009-sommatieverzoek-minister-van-szw-de-heer-jph-donner.pdf
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
mailto:whwolbrinksr@hetnet.nl
http://www.hetechtenieuws.org/2008-04-23-actio-popularis.pdf
http://www.sdnl.nl/ekc-sommatie-gezondheidsraad.htm
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U heeft mij gezegd niet echt op de hoogte te zijn van wat het gifschandaal m.b.t. de Wolmanzouten 
precies inhoudt. Ik stuur u hierbij het artikel: “Aan die 13 miljoen kilo Arsenicum en die 30 miljoen kilo 
Chroom VI kan het niet gelegen hebben”, van de recent overleden journaliste Pamela Hemelrijk. 
Tevens het stuk van Ad van Rooij: “Eco-terrorisme door de overheid”, met de brief d.d. 21 juni 1993 
van prof. dr. Frank Bovenkerk aan hoofdofficier van Justitie dhr. Ficq. Ik had al een kopie van deze 
brief gestuurd met mijn brief van 16 september 2008. Het is, tot nu toe, niet gelukt een antwoord op 
deze brief te krijgen en we kunnen daarom niet anders dan de conclusie trekken dat er in deze zaak 
sprake is van omvangrijke samenspanning en collusie. De bijgaande stukken zullen u waarschijnlijk 
voldoende inzicht geven in de zaak om de risico’s, die Nederland en de rest van de wereld lopen, in te 
kunnen schatten. Degenen die deze zaak technisch/chemisch kunnen beoordelen, zijn van mening 
dat we met z’n allen op een ramp afstevenen.  
 
Wat kunt u als Minister van SZW doen om het tij te keren? U heeft mij gezegd dat er zaken zullen zijn 
die buiten uw competentie vallen. In die gevallen kunt u deze onder de aandacht brengen van uw 
collega-ministers.  
 
Journalist Henk Niggebrugge schrijft in de editie van 27 mei 2009 van HET ECHTE NIEUWS het 
volgende:  

- Zaak gifhout op schoolplein: minister Donner moet van rechter nieuw besluit nemen.  
 
In de editie van 13 juli 2009: 

-  Zaak gif(speel) hout op schoolplein: Donner negeert uitspraak Raad van State. 
 
De Arbowet is wel van toepassing op het schoolplein van de basisschool EBS te Eindhoven en u had 
als bevoegd minister binnen 6 weken na de uitspraak van de Raad van State van 20 mei 2009 een 
nieuw besluit moeten nemen.  

- Mijn vraag aan u is waarom u dit niet gedaan heeft?    
 
Wij kunnen ons voorstellen dat u niet weet wat u moet besluiten, omdat u b.v. technisch/chemisch niet 
op de hoogte bent en de zaak niet kunt overzien. Ik hoop dat u, nadat u de stukken die ik u heb 
gestuurd heeft bestudeerd, wel een verstandig besluit kunt nemen. We moeten het probleem van 
deze zware gifstoffen zo snel mogelijk oplossen en alles doen om de schade, die al is aangericht, met 
alle beschikbare logistieke en technologische middelen beperken, zonder nog veel meer tijd te 
verliezen. Er zijn aanwijzingen dat het gif zich al over de hele wereld heeft verspreid. Het 
eenvoudigweg lozen van deze gifstoffen is immers al meer dan 25 jaar aan de gang. 
 
De bedreigingen aan het adres van Ad van Rooij houden rechtstreeks verband met het feit dat u nog 
steeds geen beslissing hebt genomen. Ik verzoek u dan ook vriendelijk doch dringend dit besluit in 
enkele dagen te nemen.  

- Mocht u echt niet weten wat u moet doen, dan stel ik u voor dat u contact met Ad van Rooij of 
mij opneemt voor overleg en advies. 

 
Het heeft immers geen zin om b.v. contact met het Ministerie van VROM op te nemen, want zij 
hebben mij, in het verleden zelf gezegd dat ze niet over de noodzakelijke deskundigheid beschikken. 
Dit blijkt ook uit de inhoud van hun correspondentie. In dit geval merk ik op dat wanneer de Raad van 
State een besluit neemt over het uitdiepen van de Westerschelde, hieraan direct gevolg wordt 
gegeven.  
 
Bas Heijmen uit Eindhoven is de vader die zijn kinderen van de basisschool EBS heeft afgehaald 
i.v.m. de speeltoestellen die vol met gifstoffen/Wolmanzouten zitten. Een moedig en juist besluit van 
Bas Heijmen. Ik zou onder die omstandigheden hetzelfde gedaan hebben. Het gaat niet best met Bas 
Heijmen en hij schrijft ons op 23 oktober 2009 het volgende:  
 

“ Hier gaat het niet zo heel best omdat ik van alle kanten onder vuur lig. Soms denk ik wel 
eens dat men mij bewust kapot probeert te maken door mijn activiteiten, maar goed. Omdat 
het nou al zo lang geleden is dat Donner een besluit had moeten nemen en het wel duidelijk is 
dat hij dit niet vrijwillig gaat doen, vroeg ik me af of het niet mogelijk is dat we vanuit het PHR 
een brief naar hem sturen met de vraag wanneer hij een besluit gaat nemen. “ 

 
 

http://libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/
http://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.sdnl.nl/column30.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-30.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-30.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-05-27.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-07-13.php
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Mistanden bij het UWV i.v.m. Ad van Rooij  
 
Als minister van SZW bent u tevens verantwoordelijk voor het functioneren (of liever gezegd het niet 
functioneren) van het UWV. Ik doe al jaren onderzoek naar misstanden en incompetentie bij het UWV 
en ben tot de conclusie moeten komen dat het daar, op de meeste kantoren, een puinhoop is en dat is 
zeer mild uitgedrukt.  

- Mijn vraag aan u is of u wel eens een onafhankelijk onderzoek naar de algehele situatie bij het 
UWV heeft laten instellen?     

 
Het is u meen ik bekend dat Ad van Rooij, als veiligheidsspecialist en milieudeskundige in dienst is 
van Philips. Philips heeft van Rooij op 21 mei 2008 voor 100% arbeidsongeschikt (geestesziek) 
gemeld bij het UWV, met de opgave van de eerste ziektedag per 24 september 2007. Dat is om te 
beginnen veel te laat, terwijl zij nota bene op de zitting van 4 juni 2008 t.o.v. kantonrechter mr. R.R.M. 
de Moor verklaard hebben dat zij Van Rooij niet als arbeidsongeschikt beschouwen. Het complete 
relaas staat in bijgaande e-mail van 24 aug. 2009 van Ad van Rooij aan de vijf persvoorlichters van 
Philips. Hierbij zit ook de e-mail van 25 augustus 2009 aan uw secretaresse mevr. Noort. De e-mail 
van Ad van Rooij van 20 okt. 2009 aan bestuurder dhr. R. Fonville van Philips Medical Systems 
Nederland B.V. (PMSN) gaat dieper op de zaak in en geeft een duidelijk beeld van de feiten en 
gebeurtenissen. Deze e-mail zit achter de e-mail van 22 okt. 2009 van Wim (W.H.) Wolbrink aan mij 
en de e-mail van 22 okt. 2009 van Ad van Rooij aan Wim Wolbrink. (Dhr. Wolbrink is interim-
penningmeester en secretaris van het PHR).  
 
Ik heb in 1993 een flinke hersenbloeding gehad en omdat ik kritisch ben heeft het UWV mij ook 
geestesziek willen verklaren. Dat is schering en inslag in Nederland en ik denk hierbij o.a. aan dhr. 
Spijkers (die ik ook persoonlijk ken) van de landmijnen. Het is hier niet veel beter dan in landen waar 
Nederland om dezelfde reden kritiek op heeft. Ik ben echter goed op de hoogte, laat het er niet bij 
zitten en het UWV is van een koude kermis thuisgekomen.  
 
Philips was vroeger een zeer goede klant van mij en ik heb in de tachtiger jaren van de vorige eeuw 
veel kapitaalgoederen aan Philips geleverd. Ik ken daar dan ook veel mensen, waarvan er nu 
aanzienlijk aantal met pensioen zullen zijn. Toen ik Ad van Rooij vroeg naar de topman van PMSN, 
dhr. Duinstee, kreeg ik van Ad van Rooij te horen dat hij de grote boosdoener was in deze hele affaire 
en ik speel met de gedachte eens contact met dhr. Duinstee op te nemen. Misschien is het conflict 
met Philips, in goed overleg, op te lossen, maar ik vrees dat hij inmiddels met pensioen is.  
 
Dhr. H.N. Brouwer die nu P.G. is blijkt een oud collega van Ad van Rooij te zijn. Dit is mij de afgelopen 
dagen pas bekend geworden en ik vraag me af of dat iets te maken heeft met het feit dat de 
verantwoordelijken voor de mishandeling van Van Rooij niet vervolgd en gestraft worden. 
 
Prof. Twan Tak zou gaarne deelnemen aan het gesprek, maar hij heeft mij verzocht u mede te delen 
dat hij van u verwacht dat u eerst uw excuses aan hem aanbiedt. Ik ben van mening dat de professor 
een zeer geleerde en aimabele man is, die het goed voorheeft met de maatschappij. Nadat u hem zijn 
excuses heeft aangeboden is de zaak, wat hem betreft, vergeven en vergeten en kunnen we, met de 
medewerking van Prof. Tak, tot een constructief gesprek komen. Ik hoop dat u, wat dat betreft, bereid 
zult zijn over uw schaduw heen te stappen. 
 
Ik overweeg nog wie er aan het gesprek zullen/moeten deelnemen. Ons platform zal 
vertegenwoordigd worden door de heren Wolbrink, Ad van Rooij, Johan Veldhuis, Eduard Breuer en 
ondergetekende. Verder de professoren Twan Tak?, Anton van Putten, Frank Bovenkerk, Jan Douwe 
van der Ploeg en misschien prof. Sutorius die een belangrijke zaak onderzocht heeft en daar tot 
dezelfde conclusie gekomen is als ik. Ik heb begrepen dat dhr. Sutorius  ziek is en ik heb hem nog niet 
kunnen bereiken.  
 
Ik weet dat u een drukke agenda heeft en stel voor, in overleg met u, een datum vast te stellen. 
 
Het is beslist niet onze bedoeling dat wij u het gedurende het geplande gesprek moeilijk gaan maken. 
Ik herinner u nog aan uw campagneboodschap voor een veilige en stevige samenleving etc., wat de 
samenleving is waar u zich voor zult inzetten. Ik heb goede hoop dat het komende gesprek hiertoe 
een serieuze aanzet zal zijn. 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-december-2012-sommatie-aan-gerechtshof-den-haag.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Twan_Tak
http://www.sdnl.nl/van-putten.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
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Wij allen zien uw reactie met belangstelling tegenmoet.  
 
Met vriendelijke groet en hoogachting, 
 
J.A. Parmentier                                                                              W.H. Wolbrink sr.  
 
 
Bijlagen: 

1. Aan die 13 MIO kilo Arsenicum en die 30 MIO kilo Chroom VI kan het niet gelegen hebben, 
door Pamela Hemelrijk. 

2. Brief van 21 juni 1993 van prof. dr. F. Bovenkerk aan hoofdoff. Ficq. 
3. Stuk: Eco-terrorisme door de overheid: van Ad van Rooij. 
4. Genoemde e-mail van Ad van Rooij van 24 en 25 aug. 2009. 
5. E-mail van 22 okt. 2009 aan dhr. Wolbrink met e-mail aan dir. Fonville Philips.  
6. Het laatste “nieuws” w.o. concept persbericht voor ANP.  

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Over de gevolgen voor mij, mijn vrouw en mijn familie, omdat u tot op de dag van vandaag ( 3,5 jaar 
lang) weigert te reageren op deze uitnodiging van PLATFORM HERSTEL RECHTSORDE, kan ik kort 
zijn, te weten:  

- Philips Medical Systems Nederland B.V. (PMSN) houdt met uw hulp als verantwoordelijk 
voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) haar safety manager Ad 
van Rooij opzettelijk vanaf 24 september 2007 tot op heden (al 5,5 jaar) voor 100% 
arbeidsongeschikt (geestesziek) zonder doorbetaling van salaris tijdens ziekte in strijd met de 
Philips CAO, in strijd met de Ziektewet en in strijd met de Wet verbetering poortwachter, 
zonder recht te hebben op een WIA-uitkering.  

- Philips Medical Systems Nederland B.V. (PMSN) houdt met uw hulp als verantwoordelijk 
voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Ad van Rooij als directeur 
van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. opzettelijk vanaf 24 september 2007 tot op heden (al 
5,5 jaar) voor 100% arbeidsongeschikt (geestesziek) zonder voorafgaande afstemming met 
parttime werkgever Van Rooij Holding B.V. Daarmee heeft PMSN contractbreuk gepleegd 
met als gevolg dat het Ecologisch Kennis Centrum B.V. vanaf 1 augustus 2008 (al 4,5 jaar) 
geen inkomsten meer heeft, wat een zwaar misdrijf is.  

- Uw partijgenoot burgemeester Peter Maas (CDA) heeft bij de paardenhouderij Camping en 
Pensionstal ‘Dommeldal” van Ad van Rooij met de oplegging van onrechtmatige meest 
corrupte dwangsommen, executoriale beslagleggingen en verzegelingen van bedrijfsruimten 
vele honderdduizenden euro’s gestolen, omdat Ad van Rooij niet meewerkt aan de vergiftiging 
van geheel Sint-Oedenrode en omliggende gemeenten met honderdduizenden kilogrammen 
valselijk geëtiketteerde zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en 
chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name 
Billiton/Shell vanuit buurbedrijf Gebr. van Aarle. De door Ad van Rooij op 24 januari 2007 
onder mutatienummer: PL2123/07-112287 gedane strafaangifte bij verbalisant F.J.C. van de 
Meer, regiopolitie Brabant-Noord, district Aa & Dommel van het plegen van strafbare feiten 
(artikel 40 en 108 Woningwet, artikel 59 Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 18.18 Wet 
milieubeheer juncto artikel 1a Wet op de Economische delicten), valsheid in woord en 
geschrifte (artikel 225/226 WvS), samenspanning (artikel 80 WvS), afpersing (artikel 317 
WvS), oplichting (artikel 326 WvS), deelneming aan een criminele organisatie (artikel 140 
WvS) gepleegd vanaf 15 juni 2003 tot op de dag van vandaag door Gebr. van Aarle B.V. in 
samenspanning met burgemeester P. Maas (CDA), gemeentesecretaris J.P.F. Compagne, 
voormalig wethouder M. Thijssen (PvdA), voormalig wethouder C. van Rossum (CDA), 
voormalig wethouder E. Huijbregts (DGS), wethouder H.W.M.A. van den Berk- van den Laar 
(CDA), J.C.M. Hendriks – van Kemenade (PvdA), wethouder R.A. Dekkers, ambtenaar ing. 
C.A.M. Kerstholt, ambtenaar ing. T.P.M. van Gerven, ambtenaar J.A.F.M. Vorstenbosch en 
overige betrokken ambtenmaren binnen de gemeente Sint-Oedenrode wordt in opdracht van 
burgemeester Peter Maas (als hoofd van de politie) niet strafrechtelijk onderzocht.   

- Ad van Rooij heeft als gevolg daarvan op 21 april 2010 vanuit Nederland naar België moeten 
vluchten om door toedoen van uw partijgenoot burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-
Oedenrode niet te worden vermoord in navolging van Pim Fortuyn en daar al bijna drie jaar 
lang tegen dubbele woonkosten gescheiden moeten wonen van zijn vrouw Annelies van Rooij 

http://www.hetechtenieuws.org/2008-04-23-actio-popularis.pdf
http://www.sdnl.nl/hg-eb-institute.htm
http://libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-30.php
http://www.sdnl.nl/column30.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2008-philips-cao.pdf
http://www.uwv.nl/werkgevers/ziektewetuitkering/fase_1/index.aspx
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_verbetering_poortwachter
http://www.uwv.nl/werkgevers/mijn_medewerker_is_ziek/fase_4/index.aspx
https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/PartimewerkovereenkomstPhilips6maart2008.pdf?attredirects=0
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-27.php
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-benw-sint-oedenrode-einde-dwangsom-10-maart-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-02.php
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://groepzuid.nl/GZ/wp-content/uploads/2007/05/bijlage-21.pdf
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-27.php
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van Nunen. Voor onderbouw lees in de volgende links de boeken “Alarm... U wordt vergiftigd, 
zal de wereld ondergaan aan gif, milieu en bedrog!” en “Moord namens de 'kroon'?” die Ine 
Veen over Pim Fortuyn en Ad van Rooij heeft geschreven.  

- Annelies van Rooij heeft als gevolg van aanhoudende terreur op haar in opdracht van uw 
partijgenoot burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode op 14 januari 2013 ook 
Nederland moeten uitvluchten en in België moeten gaan wonen, onze paarden en mijn 94 jaar 
oude moeder alleen moeten achterlaten. De schade als gevolg daarvan met mogelijk 
dodelijke gevolgen voor mijn 94 jarige moeder zijn enorm.  

- Tegen Ad van Rooij loopt tot 20 september 2015 in Nederland een arrestatiebevel als gevolg 
van een valse strafaangifte door uw partijgenoot burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-
Oedenrode.  

- Ook Annelies van Rooij is door toedoen van een valse strafaangifte van uw partijgenoot 
burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode in Nederland strafrechtelijk vervolgd.  

 
Dit met de wetenschap dat u vanaf 1 februari 2012 vice-president van de Nederlandse Raad van State 
bent maakt dit alles toch wel zeer ernstig. Dit des te meer op de hoofdpagina bij de Nederlandse Raad 
van State over u letterlijk het volgende staat geschreven:  
 

De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur 
en hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. De werkwijze en taken van de 
Raad van State zijn vastgelegd in de Grondwet en in de Wet op de Raad van State. De 
Koningin is Voorzitter van de Raad van State. De dagelijkse leiding berust bij de vice-
president, momenteel is dat mr. J.P.H. Donner.  

 
Het moge u duidelijk zijn dat u “als onafhankelijk adviseur” van de Nederlandse Raad van State 
bovengenoemde onder uw verantwoordelijkheid als voormalig minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid veroorzaakte en afgedekte meest ernstige al maar liefst 5,5 jaar lang in 
samenspanning gepleegde georganiseerde misdaad op Ad van Rooij, Annelies van Rooij en hun 
familie bewust heeft laten voortduren door niet in te gaan op uw eerder aan PLATFORM HERSTEL 
RECHTSORDE toegezegde overleg om dat alles op te lossen.          
 
Om als vice-president “onafhankelijk adviseur” de dagelijkse leiding over de Nederlandse Raad van 
State te kunnen blijven behouden zult u in ieder geval uitvoering moeten geven aan een door het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. voor cliënt Bas Heijmen gewonnen onherroepelijke uitspraak, 
vastgesteld door mr. J.E.M. Polak, voorzitter, en mr. W. Konijnenbelt en mr. W.D.M. van Diepenbeek, 
leden, in tegenwoordigheid van mr. P.A.M.J. Graat, ambtenaar van Staat in het openbaar 
uitgesproken op 20 mei 2009 onder zaaknummer:  200807464/1/H3.  
 
In deze onherroepelijke uitspraak nummer: 200807464/1/H3 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State uw besluit van 10 november 2008 als verantwoordelijk minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid op 20 mei 2009 vernietigd op grond van de volgende overwegingen:  
 

2.10.2. Het besluit van 10 november 2008 is gebaseerd op de uitkomst van dat rapport 
van de GGZ. De methode, inhoud en uitkomsten van dat GGZ-onderzoek blijken niet uit 
het besluit. Evenmin maakt dat GGZ-rapport deel uit van de gedingstukken. Op verzoek 
van de Afdeling heeft de minister dat rapport alsnog overgelegd. Uit het rapport van de 
GGZ blijkt dat Search B.V. ter plaatse een onderzoek heeft verricht. Uit het rapport van 
het onderzoek van Search B.V. van 8 januari 2007 blijkt dat slechts het zand van de 
zandbak op de speelplaats van de school is onderzocht en dat van de houten palen wel 
een monster is genomen, maar dat dit niet is geanalyseerd. Verder heeft Search B.V. 
geadviseerd de onderzoeksresultaten aan GGD over te leggen, omdat deze instantie 
wellicht meer kan vertellen over de risico's. 

 
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. 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-27.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-september-2010-arrestatiebevel-ad-van-rooij.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-27.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-27.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-november-2012-verzoek-uitstel-verhoor-politierechter-dommeldal.pdf
http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=138
http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/raad_van_state_in_het_kort/
http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=59
http://www.mr-online.nl/mr-van-de-week/mr-van-de-week/mr-van-de-week-prof-mr-willem-konijnenbelt.html
http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=78
http://www.hetechtenieuws.org/2009-05-27-uitspraak-raad-van-state-in-zaaknummer-200807464-van-20-mei-2009.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2009-05-27-uitspraak-raad-van-state-in-zaaknummer-200807464-van-20-mei-2009.pdf
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Dit betekent dat voormalig minister J.P.H. Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op grond 
van de Algemene Wet bestuursrecht binnen zes weken na 20 mei 2009 (vóór uiterlijk 1 juli 2009)  een 
nieuw besluit had moeten nemen waarin de inhoud van de door Europees erkend safety manager Ad 
van Rooij vanuit het Ecologisch Kennis Centrum B.V. op 8 februari 2007 opgestelde Risico –
inventarisatie en –evaluatie rapport (pdf) volledig moet zijn betrokken.  
 
Een nieuw besluit overeenkomstig bovengenoemde onherroepelijke uitspraak van 20 mei 2009 heeft 
u heden, na bijna vier jaar, nog steeds niet genomen. U was tot 14 oktober 2010 verantwoordelijk 
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en kunt dit nooit afschuiven op uw opvolger, laat 
daarover geen enkel misverstand verstaan. Dit betekent dat u op grond van dit feit geen moment 
langer vice-president van de Nederlandse Raad van State meer kunt zijn. Dit des te meer als gevolg 
daarvan in Nederland, België en Luxemburg (vanwege het Benelux-verdrag) honderdduizenden 
kinderen vroegtijdig zullen sterven aan kanker of andere ernstige vergiftigingsziekten, waarvoor u mr. 
J.H.P. Donner persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk bent. Dit geeft ook een verklaring voor het 
feit dat in Nederland en België kanker bij kinderen tussen de 2 en 12 jaar doodsoorzaak No 1 is. 
 
Voor meer onderbouw verwijs ik u naar de volgende artikelen op het Echte Nieuws, samen met de 
volgende video’s (artikel 1)(artikel 2)(artikel 3)(artikel 4)(artikel 5)(overige artikelen)(video 
1)(video 2)(video 3)(video 4)(video 5).  
 
Hiermee is tevens feitelijk bewezen dat in deze door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. gewonnen 
onherroepelijke uitspraak de daadwerkelijke oorzaak ligt dat u op de hierboven beschreven wijze via 
Philips Medical Systems Nederland BV (PMSN) het Ecologisch Kennis Centrum BV om zeep wilt 
helpen en Ad van Rooij en zijn familie met de hulp van PMSN en uw partijgenoot burgemeester Peter 
Maas (CDA) van Sint-Oedenrode financieel wilt liquideren en zo nodig wilt laten vermoorden.  
 
Nu u onder deze condities geen moment langer vice-president bij de Nederlandse Raad van State 
kunt blijven verzoek ik u om alsnog in te gaan op het met u afgestemde verzoek van 26 oktober 2007 
om hierover te praten met in ieder geval: 

- Ing. Jan Parmentier (japarmentier49@gmail.com),   
- Ing. Ad van Rooij (ekc.avanrooij@gmail.com),   
- Prof. Twan Tak (twantak@hotmail.com), 
- Prof. dr. ir. Anton van Putten (anton37.putten@wxs.nl), 
- Criminoloog Prof. Dr. Frank Bovenkerk (F.Bovenkerk@uu.nl),    

in België omdat er door uw toedoen in Nederland tegen Ad van Rooij tot 20 september 2015 een 
arrestatiebevel van kracht is.    
 
In dat overleg zou ik de aanwezigheid van:  

- Pieter van Vollenhoven vanuit zijn functie als beschermheer van de Nederlandse Vereniging 
voor Veiligheidskunde, de vakgroep waarvan ik al ruim 15 jaar lang lid ben maar de 
vergaderingen in Nederland door toedoen van mr. J.P.H. Donner al drie jaar lang niet kan 
bijwonen (e-mail: nvvk@veiligheidskunde.nl),  

- Prof. Mr. Peter Tak  vanuit zijn functie als voorzitter van Justitia et Pax omdat ik door toedoen 
van mr. J.P.H. Donner mijn functie als acoliet, na 50 jaar trouwe dienst, voor de Rooms 
Katholieke Sint Martinuskerk in Olland al drie jaar lang niet meer kan uitoefenen 
(info@justitiaetpax.nl),  

erg op prijs stellen, vandaar dat ik aan hen van dit verzoekschrift een kopie verstuur met het verzoek 
of zij in dat gesprek met vice-president mr. J.P.H. Donner van de Nederlandse Raad van State ook 
aanwezig willen zijn. 
 
De diepere oorzaak van deze politieke terreur op A.M.L. van Rooij en zijn familie kunt u lezen in mijn 
verzoekschrift d.d. 31 januari 2013 aan staatshoofd Z.K.H. Koning Albert II, regeringsleider premier 
Elio Di Rupo en Voorzitster Senaat Sabine de Bethune in de volgende link: 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-januari-2013-verzoekschrift-aan-belgische-federale-overheid-over-
groot-%20belgie.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-februari-2013-ontvangstbevestiging-verzoekschrift-federale-
overheid.pdf  

http://www.hetechtenieuws.org/2007-04-02-Ri-&e-rapport-BH-(1)-8-februari-2006.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2007-04-02-Ri-&e-rapport-BH-(1)-8-februari-2006.pdf
https://sites.google.com/site/ncfactueel/kanker-doodsoorzaak-no-1
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-10.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-09-15.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-9E&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-9E&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qkNELXXUrBo
http://www.youtube.com/watch?v=00wPAnA6xvc&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=tZ9QNahHwu0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qiVmqGOGvKc
mailto:japarmentier49@gmail.com
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:twantak@hotmail.com
mailto:anton37.putten@wxs.nl
mailto:F.Bovenkerk@uu.nl
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-september-2010-arrestatiebevel-ad-van-rooij.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Pieter_van_Vollenhoven
mailto:nvvk@veiligheidskunde.nl
http://www.justitiaetpax.nl/over_justitia_et_pax/organisatie
http://www.justitiaetpax.nl/
http://www.vvvsintoedenrode.nl/go/c69bdcee-04d5-4dcb-a8c383d389e65bd2
http://nl.wikipedia.org/wiki/Olland_(Sint-Oedenrode)
mailto:info@justitiaetpax.nl
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_II_of_Belgium
http://en.wikipedia.org/wiki/Elio_Di_Rupo
http://www.senat.be/www/?MIval=/showSenator&ID=3943&LANG=nl
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-januari-2013-verzoekschrift-aan-belgische-federale-overheid-over-groot-%20belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-januari-2013-verzoekschrift-aan-belgische-federale-overheid-over-groot-%20belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-februari-2013-ontvangstbevestiging-verzoekschrift-federale-overheid.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-februari-2013-ontvangstbevestiging-verzoekschrift-federale-overheid.pdf
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met de volgende links aan feitelijke onderbouw: 
 
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/home  
 
https://sites.google.com/site/universalfederationback/nazis-hijacked-the-benelux-union  
 
Na die inhoud te hebben gelezen realiseer ik mij dat het voor koningin Juliana en koningin Beatrix erg 
moeilijk moet zijn geweest om door toedoen van de families Donner en Houben al die jaren in gijzeling 
te hebben moeten leven.  
 
Nog zwaarder moet het geweest zijn voor koning Leopold III en zijn zonen koning Boudewijn en 
koning Albert II van België die door alle regeringen in België vanaf de Tweede Wereldoorlog zijn 
gegijzeld. Dank zij Koningin Beatrix en Eerste Minister Elio Di Rupo komt aan die gijzeling vanaf 1 mei 
2013 een einde en kan koning Albert II vanuit een Groot België samen met Koning Willem Alexander 
en Koningin Maxima bouwen aan een nieuwe wereld waarin onze kinderen en kleinkinderen vanuit 
liefde voor elkaar een menswaardig bestaan zullen hebben zonder oorlog. Daarbij zullen nieuwe 
technologieën als de Nuloptie-technologie van Edelchemie en natuurlijke producten als flaraxin niet 
langer meer worden geboycot, hun wereld reddende werk doen en een derde wereldoorlog 
voorkomen. Een kopie hiervan heb ik om die reden dan ook laten toekomen aan: 

- De Griffier van het Belgisch Grondwettelijk Hof (griffie@const-court.be);  
- Elio Di Rupio, Eerste Minister van België (info@premier.fed.be);  
- Sabine de Bethune, Voorzitster Senaat van België (debethune@presidium.senate.be) 
- Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke 

Kansen (milquet@ibz.fgov.be);  
- Annemie Turtelboom, Belgisch Minister van Justitie (min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be);  
- Kris Peters, Minister-President van de Vlaamse Regering (kabinet.peeters@vlaanderen.be);  
- Ingrid Lieten, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister Innovatie, 

Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding (kabinet.lieten@vlaanderen.be);  
- Ronnie Switten, raadslid gemeente Zonhoven en voorzitter van de sp.a in het district 

Zonhoven, Hasselt en Diepenbeek (ronny.switten@skynet.be);  
- Lieve Pellens, federaal magistraat parket te Brussel die dit in strafrechtelijk onderzoek heeft 

onder referte FD30.99.15-12 LP-mv (federaal.parket@just.fgov.be);  
- Wieteke van Dort (wieteke@wietekevandort.nl); 
- Ine Veen (ine.veen@quicknet.nl)  
- Erik Verbeek, No Cancer Foundation te Hasselt (nocancerfoundation@gmail.com);   
- Henk Niggebrugge, Het Echte Nieuws (henkn@hetechtenieuws.org); 
- Rob Brockhus, Sociale Databank Nederland (rob.brockhus@gmail.com);  
- Henk Rijkers, Katholiek Nieuwsblad (henk@katholieknieuwsblad.nl);   
- Julius Vischjager, The Daily Invisible (julius601@hotmail.com);          

 
Omdat elke dag dat u langer wacht om hierover met ons te praten dit wereldwijd duizenden nieuwe 
kankerpatiënten zal veroorzaken, ga ik ervan uit dat u op deze uitnodiging binnen 24 uur na heden 
zult reageren en de familie Van Rooij bevrijdt uit de al maar liefst 25 jaar lange politieke 
overheidsterreur die op hen wordt uitgeoefend.  
 
In afwachting op uw beslissing of u op deze uitnodiging voor een gesprek wilt ingaan, verblijven wij;  
 
Hoogachtend 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze, 

 
Ing. A.M.L. van Rooij  
Europees erkend safety manager.  
 
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com  
Tel: 0032 (0) 484749360  
 
    
                  

https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/home
https://sites.google.com/site/universalfederationback/nazis-hijacked-the-benelux-union
http://nl.wikipedia.org/wiki/Juliana_der_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_der_Nederlanden
http://en.wikipedia.org/wiki/Leopold_III_of_Belgium
http://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_I_van_Belgi%C3%AB
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_II_of_Belgium#Titles_and_styles
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/milieuproblemen-bestaan-niet
http://www.limburg.nl/Homepage/Dossier/Dossier_Edelchemie_te_Panheel
https://sites.google.com/site/ncfactueel/
mailto:griffie@const-court.be
mailto:info@premier.fed.be
mailto:debethune@presidium.senate.be
mailto:milquet@ibz.fgov.be
mailto:min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be
mailto:kabinet.peeters@vlaanderen.be
mailto:kabinet.lieten@vlaanderen.be
mailto:ronny.switten@skynet.be
mailto:federaal.parket@just.fgov.be
http://www.mstsnl.net/video/dommeldal-centrum-opening.wmv
mailto:wieteke@wietekevandort.nl
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
mailto:ine.veen@quicknet.nl
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/home
mailto:nocancerfoundation@gmail.com
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
mailto:henkn@hetechtenieuws.org
http://www.sdnl.nl/wolmanzouten.htm
mailto:rob.brockhus@gmail.com
http://www.katholieknieuwsblad.nl/
mailto:henk@katholieknieuwsblad.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Julius_Vischjager
http://www.refdag.nl/achtergrond/mens/julius_vischjager_stelt_op_persconferentie_premier_al_jaren_laatste_vraag_1_551223
mailto:julius601@hotmail.com
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 13 februari 2013 14:21 
Onderwerp: 1e herinnering / Aan vice-president Raad van State mr. J.P.H. Donner persoonlijk / Graag 
uw beslissing op onze uitnodiging voor een gesprek 
Aan: Raad van State Voorlichting <voorlichting@raadvanstate.nl> 
Cc: Jan Parmentier <japarmentier49@gmail.com>, twantak@hotmail.com, "Anton F. P. van Putten" 
<anton37.putten@wxs.nl>, "f.bovenkerk" <F.Bovenkerk@uu.nl>, nvvk@veiligheidskunde.nl, 
info@justitiaetpax.nl, griffie@const-court.be, info@premier.fed.be, debethune@presidium.senate.be, 
milquet@ibz.fgov.be, min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, joelle.milquet@ibz.fgov.be, 
kabinet.peeters@vlaanderen.be, kabinet.lieten@vlaanderen.be, ronny.switten@skynet.be, 
federaal.parket@just.fgov.be, bosgroep wieteke van Dort <wieteke@wietekevandort.nl>, wolbrin Veen 
<ine.veen@quicknet.nl>, No Cancer Foundation <nocancerfoundation@gmail.com>, Henk 
Niggebrugge <henkn@hetechtenieuws.org>, Rob Brockhus <rob.brockhus@gmail.com>, katohliek 
nieuwsblad <henk@katholieknieuwsblad.nl>, katholieknieuwsblad 
<Redactie@katholieknieuwsblad.nl>, julius vischjager <julius601@hotmail.com>, Hans van den Broek 
<hans.v.d.broek@planet.nl> 
 
Aan vice-president J.P.H. Donner van de Raad van State 
(e-mail: voorlichting@raadvanstate.nl) 

 
 
Geachte heer Donner, 
 

Ik wil u er aan herinneren dat u nog steeds niet heeft gereageerd op mijn 

uitnodiging d.d. 11 februari 2013 welke u hieronder vindt ingelast met de reactie 

erop van Hans van den Broek. 

 

Omdat elke dag dat u langer wacht om hierover met ons te praten dit wereldwijd duizenden nieuwe 
kankerpatiënten zal veroorzaken, ga ik ervan uit dat u op deze uitnodiging binnen 24 uur na 
heden zult reageren en de familie Van Rooij bevrijdt uit de al maar liefst 25 jaar lange politieke 
overheidsterreur die op hen wordt uitgeoefend. 

In afwachting op uw beslissing of u op deze uitnodiging voor een gesprek wilt ingaan, verblijven wij; 
Hoogachtend 

 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze, 
Ing. A.M.L. van Rooij 
 
Europees erkend safety manager. 
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com 
Tel: 0032 (0) 484749360 
 
 

From: Hans van den Broek 
To: hans van den Broek 

Sent: Wednesday, February 13, 2013 12:48 PM 
 

Subject: Fw: Vlaanderen wacht beslissing omtrent neonicotinoïden af // Fwd: Joris Demmink / 

Aan vice-president Raad van State mr. J.P.H. Donner persoonlijk / Graag uw beslissing op onze 

uitnodiging voor een gesprek // Nederland in het jaar 2008 betrokken bij de Moord-Vergiftiging 

van méér dan 501.000.000 Europese Unie Burgers, ja helaas is dat het geval voor, tijdens het 

mailto:voorlichting@raadvanstate.nl
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:hans.v.d.broek@planet.nl
mailto:hans.v.d.broek@planet.nl
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jaar 2008 in ons EUROPEES PARLEMENT in Brussel-België wat door is gegaan 2008-2009-

2010-2011-2012-2013 de kwestie ligt in handen van onze Volksvertegenwoordigers in de 

Tweede Kamer der Staten Generaal aan het Binnenhof nr. 5 in Den Haag die Voorzitter Tweede 

Kamer Anouchka van Miltenburg VVD heeft mij daarover schriftelijk bericht gestuurd triest dat 

de VVD sinds het jaar 1948 een Sr. art. 140 blijkt te zijn met Minister-President 

Velp 13 februari 2013, 

Dag Ad en bedankt voor de uitleg ik heb voor mijzelf in elk geval jouw email boven het 

persbericht Ministerie van Landbouw in België geplaatst eigenlijk voor mijn uitleg waar 

Wetenschappers-Adivseurs-Politici in Nederland, Benelux, Europese Unie en Wereldwijd in de 

194 Landen eens bij zich  van zelf te rade moeten gaan welke schade zij sinds bijvoorbeeld het 

einde WO II in 1945 tot aan heden het jaar 2013 reeds 67 jaren lang hebben veroorzaakt zonder 

daarvoor hebben moeten boeten. Er is wettelijk en juridisch 100% bewijs dat NEDERLANDSE 

Politieke Partijen betrokken zijn bij de Moord-Vergiftiging Miljarden Mensen.................Vreemd 

dat men wel blijkt actie te willen nemen voor bijvoorbeeld een Insect de Bij van in Europese 

Unie meer dan 700.000 Bijenhouders c.q. Werelwijd meer dan 10.000.000 Bijenhouders (Ei tot 

Werkster Bij duurt 21 dagen met warme lente-zomer is ze meestal met 21 dagen dus in totaal 42 

dagen aan het einde en zal ze sterven) maar Mensen kunnen wel 100 jaar of ouder worden, maar 

dat mag nooit een reden zijn dat NEDERLAND bijvoorbeeld met Agent Orange miljoenen 

mensen liet sterven c.q. miljarden mensen via Glyfosaat Kanker laat krijgen of via Arseen, 

Vliegas enzovoorts. Het is 'jammer' dat de NEDERLANDSE Bevolking eigenlijk niet eens weet 

als Belastingbetaler dat zij ook haar eigen Vergiftiging en die van andere Mensen moet 

betalen.................ik snap dat niet in deze moderne tijd.  

Heer van Rooij moet ik concluderen dat ook de gehele Raad van State met alle Leden dus ook 3 

Leden Koninklijke Familie lid zijn van een Sr. art. 140? 

Moeten we feitelijk terug gaan tot het jaar 1937 vervolgens uitbreken WO II en 

de vlucht Koninklijke Familie en Elite met deel Regering hebben we feitelijk 

helemaal géén Koninklijke Familie als je de Nederlandse Grondwet daarop gaat 

nalezen. Ad maar dan is de vader van Mr. J.P.H. Donner toch ook fout geweest 

als lid Hoge Raad der Nederlanden tijdens de Wereldoorlog 1940-1945? 

Bijen of Mensen enzovoort blijkbaar begrijpen vele Wetenschappers-

Adviseurs-Politici nog steeds niet dat Glyfosaat de goede bacteriën in Maag-

Darmen vernietigen dat is mijn item sinds begin februari 2008 en kreeg na mijn 

email d.d. 09 februari 2008 reeds op woensdagochtend 13 februari 2008 

namens alle CTGB-Ambtenaren aan de Stadsbrink te Wageningen via 

de Woordvoerder Ing. Luc A.J.M. Krekels - Email: luc.krekels@ctgb.nl het 

verzoek ook namens de CTGB Directeur Dr. A.T.C. Bosveld het 

verzoek 'GLYFOSAAT ' voor Nederland verboden te maken want ik had 100% 

gelijk. Het is dan triest dat NEDERLAND daadwerkelijk betrokken is bij 

Vergiftiging van alles dat leeft. 

  

Laat mij in elk geval weten of de vice-Voorzitter Raad van State Mr. J.P.H. 

Donner gaat reageren en je mag best mijn stukje nog eens doorsturen en vraag 

gelijk maar toestemming of ikzelf dit mag doorsturen? 

mailto:luc.krekels@ctgb.nl
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P.S. 

 Is het Ing. Ad van Rooij bekend dat in 1995 de 'Staat der Nederlanden' via de 

Secretaris-Generaal Europese Commissie in Brussel-België danzkij een 

procedure onder het EG-BENELUX VERDRAG die 'Staat der Nederlanden' 

verliest van ondergetekende maar wel met gevolgen voor diezelfde Secretaris-

Generaal Mr. C.G. Carlo Trojan (Nederlander) lid van de VVD hij is toen op 

staande voet ontslagen.............door ingrijpen VVD Mr. Drs. Frits Bolkenstein 

die liet VVD Drs. Gerrit Zalm toen Minister van Financiën overkomen naar 

Brussel want de Voorzitter Europese Commissie Mr. Prodi (Italië) had mijn brief 

blijkbaar aan EU-Commissaris Bolkenstein gegeven...................die zaak is nooit 

en te nimmer naar mijn persoon afgewikkeld en mijn 1e aangifte was reeds in 

de maand september 1990 rechtstreeeks bij Procureur-Generaal Openbaar 

Ministerie-Gerechtshof te Arnhem ze zit nu ook in de Raad van State in Den 

Haag met andere woorden ook ikzelf heb inmiddels 22  verschrikkelijke 

jaren achter de rug met ellende, wens ik niemand toe!     

 
 Met vriendelijke groet, 
 Hans van den Broek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


