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Afgegeven met ontvangstbewijs 
                            
Aan: mr. J.P.H Donner  
Vice-president van de Raad van State 
Postbus 20019, 
2500 EA Sint-Oedenrode. 
Persoonlijk in handen  

 
 Sint Oedenrode, 14 juni 2012 

 
Ons kenmerk: PHD/140612/VZ 
 
Betreft: A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen en Camping en Pensionstal 
‘Dommeldal” VOF/   

- Verzoek om met behulp van bemiddeling de al maar liefst 25 jaar lang 
voortdurende georganiseerde misdaad, die de familie Van Rooij vanuit de 
gemeente Sint-Oedenrode door toedoen van de Raad van State meemaakt, 
samen met de Belgische Minister van Justitie en de Nederlandse minister van 
Veiligheid en Justitie op te lossen.  

 
 
Geachte heer Donner.  
 
Mede namens A.M.L. van Rooij, noodgedwongen niet meer wonende op het Achterom 9, 
J.E.M. van Rooij van Nunen wonende op het adres het Achterom 9a en camping en 
pensionstal ‘Dommeldal’ VOF, gevestigd op het adres het Achterom 9-9a, 5491 XD te Sint-
Oedenrode laten wij u hierbij een kopie toekomen van ons beroepschrift met bijbehorend 
verzoek om het treffen van voorlopige voorziening d.d. 14 juni 2012 aan de voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het bij besluit d.d. 2 mei 2012 
door de gemeenteraad van Sint-Oedenrode vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Sint-Oedenrode’ (zie bijlage, 205 blz.). 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 glashelder geworden dat u als Vicepresident van de Raad van State maar 
ook op grond van de statuten van uw politieke partij CDA binnen de gemeente Sint-
Oedenrode onmiddellijk dient in te grijpen. Toelichtend daarop berichten wij u als volgt:  

In de aan Gebr. Van Aarle (Van Aarle Houtbedrijf B.V.) verleende Milieuvergunning hebben 
de staatsraden mr. J.R. Schaafsma, Voorzitter, en mr. Chr. Mouten en mr. P.C.E. van 
Wijmen, Leden, in tegenwoordigheid van mr. W.S. van Helvoort, ambtenaar van Staat in 
zaaknummer 200408002/1 op 20 juli 2005 de volgende onherroepelijke uitspraak gedaan:  

 
Daarbij dient te worden opgemerkt mr. P.C.E. van Wijmen een CDA partijgenoot van u is  en 
ook kamerheer van de Koningin is.  

http://www.raadvanstate.nl/verdicts/verdict_details.asp?verdict_id=11189&searchStr=200408002/1
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Als gevolg van deze onherroepelijke uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak hebben 
de Gebr. van  Aarle de gehele gemeente Sint-Oedenrode en omliggende gemeenten kunnen 
vergiftigen met honderdduizenden kilogrammen valselijk geëtiketteerd arseenzuur en 
chroomtrioxide (chroom VI) zijnde hoog problematisch gevaarlijk afval van Billiton/Shell.  
Wat daarvan de gevolgen zijn kunt u lezen in het volgende hieronder ingelaste 
deskundigenrapport:  
 
1. De rampzalige gevolgen van geïmpregneerd hout. 
  
a. Wat zijn wolmanzouten:  
Wolmanzouten (CCA-zouten) bevatten: 2)  
- 374 g/l arseenzuur.  
- 532 g/l chroomtrioxide (chroom VI zuur).  
- 188 g/l koper II oxide.  
  
b. Wat zijn de kenmerken van arseenzuur en chroomtrioxide:  

-        Arseenzuur (arseen)is een zwarte lijststof voor water, bodem en  lucht. 3)  
-        chroomtrioxide (chroom VI) is een zwarte lijststof voor lucht. 3)   

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

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

  
Gewolmaniseerd hout bevat: 11) 

-        3000 mg/kg arseen 
-        6000 mg/kg chroom VI 
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Per kuub hout (500 kg) is dat:  

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

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

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

  
Een kuub gewolmaniseerd hout verontreinigd dus op termijn:  

-        25.000.000 liter water met arseen bovende interventiewaarde. 
-        100.000.000 liter water met arseen bovende interventiewaarde. 

Dit zijn maar liefst lieftst 3000 tankauto’s van 33 kuub.   
  
Zware metalen kunnen niet worden verbrand, hetgeen betekent dat op termijn als gevolg van 
verspreiding ( via tijdelijke producten als spaanplaat) al het arseenzuur en chroomtrioxide in 
oplosbare vorm in ons oppervlaktewater en drinkwater terecht zullen komen en daarmee ook 
onze voeding zal vergiftigen. 
  
c. Foutieve classificatie en etikettering 
  
Foutieve classificatie en etikettering van het bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-Co, toel.nr. 
8228N, van Hickson Garantor B.V. te Nijmegen. Op het etiket en bijbehorend veiligheids 
informatie 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: 
  

 
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.  
  
 
 

 
ARSEENPENTOXIDE          
  
Giftig  
  
Giftig bij inademing of opname van het stof 
door de mond   
  
Bij brand:houder zo ver mogelijk van de 
brandhaard verwijderen. 
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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. 

Verlenen Eerste Hulp:slachtoffer in de frisse 
lucht brengen en medische hulp verlenen. 
Besmette kleding en schoeisel uitdoen en op 
een veilige plaats leggen. Besmette ogen en 
huid onmiddellijk tenminste 15 minuten lang 
met stromend water uitspoelen. 
  
  
  
  
  
  

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

      
“Arseenzuur” staat opgenomen in deze verordening (EG) nr. 142/97 in tegenstelling met 
“Arseenpentoxide”.  
  
Met de opzettelijk aangebrachte foutieve classificatie en etikettering heeft Hickson Garantor 
B.V. met oogluikende toestemming van de gemeente Nijmegen de wettelijk verplichte 
Europese risicobeoordeling voor arseenzuur in superwolmanzout-Co weten te omzeilen. 
Hickson Garantor B.V. heeft daarmee met de hulp van de gemeente Nijmegen vanaf 27 
januari 1997 de rechtstreeks vanuit de Europese Commissie opgelegde Verordening EG) nr. 
142/97 overtreden.  
  
Bij ongecontroleerde verbranding van gewolmaniseerd hout of spaanplaat gemaakt van 
gewolmaniseerd hout komt ca. 50% van het arseen in de lucht terecht. In geval een huis, 
schuur of schutting waarin gewolmaniseerd hout of gewolmaniseerd spaanplaat zit verwerkt 
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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'. 

  
De gemeente Nijmegen weigert al vanaf 19 augustus 1998 (12 jaar lang) uitvoering te geven 
aan deze bindende uitspraak van Nederlandse hoogste bestuursrechter, de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
  
Gebruikte referenties:  
  

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

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

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

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

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.  

 
De Gebr. van Aarle hebben daarmee met de hulp van deze onherroepelijke uitspraak van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State het betalen van verontreinigingsheffing 
voor het lozen van honderdduizenden kilogrammen valselijk geëtiketteerd arseenzuur en 
chroom VI kunnen ontduiken en daarmee de Nederlandse staat voor vele miljoenen euro’s 
kunnen oplichten. Voor de feitelijke onderbouw lees bijgevoegd artikel “BEWIJS: 
Houtimpregneerders hebben staat opgelicht voor meer dan 2,4 miljard euro” in het Echte 
Nieuws van 10 augustus 2007.  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-10.php  
 
Met het op deze wijze lozen van honderdduizenden killogrammen valselijk geëtiketteerd 
arseenzuur en chroom VI heeft de gebr. van Aarle een milieu- en gezondheidsschade 
aangericht wat met geen miljard euro kan worden gecorrigeerd met als gevolg duizenden 
vergiftigingsslachtoffers (kankerdoden) op termijn. Daarvoor is de Raad van State vanwege 
de hierboven gedane onherroepelijke uitspraak volledig verantwoordelijk en aansprakelijk.  
 
Voor wat betreft de civielrechtelijke aansprakelijkheid van het Gebr. van Aarle vindt u 
hieronder ingelast het besluit d.d. 19 augustus 1996, kenmerk: IBP96040460, van Minister 
M. de Boer van VROM, aan houtimpregneerbedrijf CartTissen Import Export B.V. te 
Luyksgestel.    
 

http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-17.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-17.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-10.php
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Omdat de verantwoordelijke ministers van VROM hiertegen niet civielrechtelijke zijn 
opgetreden en de opvolgende verantwoordelijke ministers van Justitie Benk Korthals (VVD), 
Piet Hein Donner (CDA), E.M.H. Hirsch Ballin (CDA) en Ivo Opstelten (VVD) daartegen niet 
strafrechtelijk zijn opgetreden, betekent dat de Staat der Nederlanden (en daarmee de 
vergiftigde belastingbetaler) alle schade zal moeten betalen. De veroorzaker van dit alles is 
bovengenoemde onherroepelijke uitspraak in van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State waarvoor u als Vice-president verantwoordelijk bent. Daarmee heeft de 
Raad van State van de gemeente Sint-Oedenrode de meest criminele gemeente van Europa 
gemaakt. Palermo in Italië verbleekt erbij.  
 
Omdat u niet kunt maken dat de belastingbetalers die door Gebr. van Aarle massaal zijn 
vergiftigd met honderdduizenden killogrammen zeer giftig kankerverwekkend arseenzuur en 
chroomtrioxide (chroom VI) ook nog eens miljarden euro’s aan milieuschade moeten betalen, 
die door de Raad van State zijn veroorzaakt, richten wij aan u als verantwoordelijk Vice-
president het nadrukkelijke verzoek ervoor te zorgen dat het bedrijf Gebr. van Aarle met 
onmiddellijke ingang wordt gesloten en civielrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld voor alle 
aangerichte schade zoals voormalig minister Margaretha de Boer van VROM dat bij brief van 
19 augustus 1986 heeft beslist.         
 

Het is deze onherroepelijke uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State die van de gemeente Sint-Oedenrode onder leiding van uw CDA partijgenoot 
burgemeester Peter Maas het Mekka van misdaad heeft gemaakt, die op een meest corrupte 
wijze al het geld en eigendommen van de familie Van Rooij heeft gestolen, waardoor A.M.L. 
van Rooij om in Nederland niet te worden vermoord in navolging van Pim Fortuyn op 22 april 
2010 naar België heeft moeten vluchten, vanaf die tijd zonder enig inkomen tegen dubbele 
woonlasten gescheiden heeft moeten wonen van zijn vrouw en gezin en op 6 mei 2010 
politiek asiel heeft aangevraagd bij voormalig verantwoordelijk minister Joëlle F.G.M. Milquet 
(wat na ruim 2 jaar nog niet in behandeling is genomen) en vanaf 21 december 2010 zijn 
hoofdverblijfplaats heeft aan de Hazendansweg 36A te 3520 Zonhoven. Voor onderbouw 
verwijzen wij u naar het hieronder ingelaste artikel in het Belang van Limburg van zaterdag 
19 mei 2012:  

 

  
Onder de notitienummers: HA.60.L1.19356-09 en HA.36.F1.5497-11 is naar de hierboven 
beschreven gepleegde mens-, dier- en milieuvernietigende grensoverschrijdende misdrijven 
vanuit Nederland naar België een strafrechtelijk onderzoek bezig onder verantwoordelijkheid 
van de federaal procureur des konings Johan Delmulle (België). Voor de inhoud lees 
bijgevoegd beroepschrift d.d. 14 juni 2012 aan de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie bijlage).  
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Omstreeks 1997/1998 heeft voormalig staatsraad mr. J.P.H.  Donner (thans: vice-president 
bij de Raad van State) onherroepelijk beslist dat op onze agrarische woningen ’t Achterom 9 
en 9a een milieuvergunning rust voor het houden van 78 paarden en 59 vleesvarkens. In 
strijd met deze uitspraak hebben uw partijgenoten burgemeesters Piet Schriek (CDA) en 
Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode op een meest corrupte wijze nagenoeg al ons geld 
en eigendommen gestolen om dat te gebruiken voor het plegen van nog meer misdrijven.  
 
Omdat de familie Van Rooij volgens de Belgische Grondwet (die wel over een Grondwettelijk 
Hof beschikt) recht heeft op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, recht heeft 
om een menswaardig leven te leiden, recht heeft op arbeid en op de vrije keuze van 
beroepsarbeid, recht heeft op sociale zekerheid en bescherming van de gezondheid, recht 
heeft op een behoorlijke huisvesting samen met zijn vrouw, recht heeft op culturele en 
maatschappelijke ontplooiing en recht heeft op de bescherming van een gezond leefmilieu 
en de Raad van State al deze rechten bij de familie Van Rooij heeft afgenomen, verzoeken 
wij u hierover in overleg te treden met Belgisch minister van Justitie Annemie Turtelboom en 
Nederlands minister Ivo Opstelten van Veiligheid en justitie om te komen tot een snelle 
oplossing voor de familie Van Rooij 
 
Omdat als gevolg van deze jarenlang geld stelende corruptie in opdracht van uw CDA 
partijgenoten burgemeester Piet Schriek en Peter Maas van Sint-Oedenrode de familie van 
Rooij in geldnood verkeerd verzoeken wij u aan R.J.P.J. van Veen van de SNS bank een 
positief advies uit te brengen voor een aanvullende hypotheek ter overbrugging van deze 
misdaad zodat de familie van Rooij niet hun woningen en camping en pensionstal 
‘Dommeldal’ voor een appel en een ei executoriaal behoeven te verkopen aan deze zware 
georganiseerde misdaad die ons allen hebben vergiftigd met gigantische hoeveelheden zeer 
giftig kankerverwekkend arseenzuur en Chroom VI door toedoen van bovengenoemde 
onherroepelijke uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in 
zaaknummer: zaaknummer 200408002/1.    
 
Een kopie van dit beroepschrift laten wij toekomen aan: 

 
1. Belgisch minister van Justitie Annemie Turtelboom met het verzoek om hierover op 

een zo’n kort mogelijke termijn een gesprek te beleggen met vice-president mr. J.P.H. 
Donner (CDA) van de Raad van State en haar collega minister Ivo Opstelten (VVD) 
van veiligheid en justitie in Nederland om die maatregelen te treffen die nodig zijn om 
deze al ruim twee jaar lang afgenomen Belgische grondrechten aan A.M.L. van Rooij, 
zijn vrouw en zijn gezin zo spoedig terug te geven, waarbij de veiligheid wordt 
gegarandeerd.  
 

2. De SNS Bank, namens deze R.J.P.J. van Veen, met het verzoek om op grond van de 
inhoud van deze brief met bijbehorend beroepschrift een overbruggingslening te 
geven aan camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ om als gevolg van deze al maar liefst 
25 jaar lang geld stelende overheidsmisdaad op de familie Van Rooij daarmee te 
kunnen overbruggen om niet voor een appel en een ei executoriaal te worden 
uitverkocht ten diensten van deze mens-, dier- en milieuvernietigende 
grensoverschrijdende misdaad van wereldomvang vanuit Nederland.  
 

Om veiligheidsredenen van A.M.L. van Rooij en zijn gezinsleden zal dit verzoek aan vice-
president J.P.H. Donner met onderliggend beroepschrift d.d. 14 juni 2012 aan de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State openbaar worden gemaakt, zodat iedereen die 
de Nederlandse taal beheerst hiervan kennis kan nemen.  
 
 

http://www.raadvanstate.nl/verdicts/verdict_details.asp?verdict_id=11189&searchStr=200408002/1
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In afwachting op een spoedig hoopvol antwoord op dit verzoekschrift, verblijven wij; 
 
 
 
 
 
 
 
A.M.L. van Rooij,                                                            J.E.M. van Rooij van Nunen 

wonende op Hazendansweg 36A                             wonende op het adres ’t Achterom 9a 

3520 te Zonhoven (België)                                         5491 XD te Sint-Oedenrode  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bijlage:   
Van dit verzoekschrift maakt onderdeel uit ons beroepschrift met bijbehorend verzoek om het 
treffen van voorlopige voorziening d.d. 14 juni 2012 aan de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het bij besluit d.d. 2 mei 2012 door de 
gemeenteraad van Sint-Oedenrode vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied Sint-
Oedenrode’ (205 blz.).   


