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Voorzitter Jansen, P.F.C. (SP) 
Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 
 
Emailadres: pjansen@sp.nl 
Website: www.paulusjansen.nl  
Fractie: Socialistische Partij (SP)  

 

Geachte Voorzitter Jansen 

 

Het milieualarmteam met daarin Remi Poppe van de SP schreef in 1990 het rapport "Duurzaam 
hout goed fout" met op pagina 3 letterlijk de volgende tekst:  

 

 

 

Dit betekent dat voormalig Tweede Kamerlid Remi Poppe van de SP al in 1990 op de hoogte was dat 
Wolmanzouten in feite hoog problematisch gevaarlijk afval van Billiton (na 1970 Shell) is. 

Bij brief d.d. 21 januari 1991 schrijft voormalig minister Hans Alders (PvdA) op pagina 2 aan 
voormalig Tweede Kamerlid Remi Poppe (SP) letterlijk de volgende tekst: 

 

 

Dit betekent dat voormalig minister Hans Alders van VROM (PvdA) en voormalig Tweede Kamerlid 
Remi Poppe (SP) al vanaf 21 januari 1991 wisten dat de arseenconcentraties in gewolmaniseerd hout 
zo hoog zijn dat daarmee in de afvalfase de grens van gevaarlijk afval meer dan een factor 10 wordt 
overschreden.  

Met deze voorkennis laat directeur C.M. Moons van VROM in opdracht van voormalig minister Hans 
Alders van VROM (PvdA) met toestemming van voormalig Tweede Kamerlid Remi Poppe (SP) een 
circulaire uitgaan aan alle Nederlandse gemeenten en alle Nederlandse houtimpregneerbedrijven, 
waaronder Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode, met daarin letterlijk de volgende tekst:   

 

Overeenkomstig deze “circulaire betreffende werkprogramma milieumaatregelen bij 
houtimpregneerbedrijven” hebben alle Nederlandse gemeenten aan alle Nederlandse 
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houtimpregneerbedrijven een milieuvergunning verleend waarin de gebruiks- en afvalfase van het 
door deze houtimpregneerbedrijven geproduceerde geïmpregneerde hout of houten producten 
daarvan niet is meegenomen.  

Bij brief d.d. 10 april 1996 schrijft secretaris prof dr. J.S.M. Boleij van het college van toelating voor 
bestrijdingsmiddelen aan mij letterlijk het volgende:  

 

 

Bij brief d.d. 2 september 1996 schrijft voormalig Staatssecretaris Erica Terpstra (VVD) van 
Volksgezondheid Welzijn en Sport aan mij letterlijk het volgende:  

 

 

Dit betekent dat de Minister van VROM, en daarmee de Staat der Nederlanden, primair 
verantwoordelijk is voor de problematiek van verduurzaamd hout dat in de afvalfase is beland. Dit 
betekent dat voormalig minister Hans Alders van VROM op 20 mei 1992 nooit de “circulaire 
betreffende werkprogramma milieumaatregelen bij houtimpregneerbedrijven” had mogen laten uitgaan 
die geen rekening houdt met de gebruiks- en afvalfase van geïmpregneerd hout.  

Hier ligt dan ook de oorzaak dat geïmpregneerd hout dat in de afvalfase beland niet wordt verwijderd 
en verwekt als gevaarlijk afval, ondanks het feit dat voormalig minister Hans Alders (PvdA) van VROM 
bij brief d.d. 21 januari 1991 aan voormalig Tweede Kamerlid Remi Poppe (SP) van VROM heeft 
geschreven dat de arseenconcentraties in gewolmaniseerd hout zo hoog zijn dat in de afvalfase de 
grens van gevaarlijk afval meer dan een factor 10 wordt overschreden.  

Kankerverwekkend.  

Arseen en Chroom VI vallen onder categorie 1 kankerverwekkende stoffen. Voor bewijs lees het 
volgende artikel in het Echte Nieuws.   

http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-24.php   

Genotoxisch, verdacht reprotoxisch en voortplanting giftig.  

Arseen is genotoxisch en verdacht reprotoxisch. Chroom VI is genotoxisch, verdacht reprotoxisch en 
voortplanting giftig. Voor bewijs lees het volgende artikel in het Echte Nieuws.   

http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-14.php  

Voormalig minister Hans Alders van VROM heeft dit gedaan met de voorkennis en wetenschap dat 
wolmanzouten feitelijk hoog problematisch gevaarlijk afval van Billiton (na 1970 Shell) is en dat de 
aandeelhouders van Billiton voor 3/8 deel het Koninklijk Huis is en voor het overige 5/8 deel de Staat 
der Nederlanden.   
 
Het is Hans Alders (PvdA) die met het uitbrengen de “circulaire betreffende werkprogramma 
milieumaatregelen bij houtimpregneerbedrijven” vanaf 1992 van de Staat der Nederlanden ’s-Werelds 
grootste misdaadorganisatie heeft gemaakt om daarmee de aandeelhouders van Billiton, zijnde het 
Koninklijk Huis en de Staat der Nederlanden, op onrechtmatige wijze met honderden miljarden euro’s 
te verrijken.  
 
Mr. H.N. Brouwer (betrokken in de Vaatstra-moordzaak) houdt in samenspanning met griffier T. De 
Paula Lopes van Het Gerechtshof ’s-Gravenhage het in behandeling nemen van het door het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. gedane beklag artikel 12 Wetboek van Strafvordering tegen deze 
door Hans Alders (PvdA) in 1992 opgerichte ’s-Werelds grootste misdaadorganisatie al maar liefst 
ruim 4 jaar lang tegen, waardoor de “Groene Chemische Genocide Misdaad” miljoenen nieuwe 
vergiftigingsslachtoffers heeft kunnen maken en A.M.L. van Rooij om deze mens- en milieu-
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vergiftigende politieke “Corporate Crime” redenen (door toedoen van burgemeester Peter Maas van 
Sint-Oedenrode) op 21 april 2010 naar België heeft moeten vluchten om niet te worden vermoord in 
navolging van Pim Fortuyn.   
 
Wat daarvan voor A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen (mijn vrouw), Van Rooij Holding B.V., 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., Camping en Pensionstal “Dommeldal” VOF de gevolgen zijn kunt u 
onder meer lezen in de volgende link met deeplinks aan feitelijke onderbouw:  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-december-2012-sommatie-aan-gerechtshof-den-haag.pdf  
 

De Staat der Nederlanden is verantwoordelijk en aansprakelijk voor deze sluipmoordende chemische 
genocide op miljarden wereldbewoners omdat die het gevolg is van bovengenoemde in 1992 door 
Hans Alders (PvdA) uitgebrachte “circulaire betreffende werkprogramma milieumaatregelen bij 
houtimpregneerbedrijven”. De Staat der Nederlanden zal alle in de wereld aangerichte milieu- en 
gezondheidsschade als gevolg daarvan moeten betalen. 

Als waardering voor deze sluipmoordende chemische genocide op miljarden wereldbewoners 
bekleedt Hans Alders heden de volgende dik betaalde topfuncties: 

- onafhankelijk voorzitter overleg over het beperken van de hinder van de luchthaven Schiphol, 
vanaf oktober 2006: 

- voorzitter EnergieNed, vanaf juli 2007  
- lid Board Eurelectric, Brussel  
- lid Board Eurogas, Brussel  
- lid Formule-E-team (bevordering elektrisch rijden)  
- lid Raad van Advies Energy Delta Gas Research  
- lid Raad van Commissarissen "Lysias Consulting Group", vanaf oktober 2007  
- voorzitter bestuur PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn)  
- voorzitter Raad van Commissarissen SNS (Stichting Nationale Sporttotalisator) 
- voorzitter Raad van Commissarissen AOG Contactonderwijs B.V.  
- lid dagelijks bestuur VNO-NCW (als vertegenwoordiger van de energiesector)  
- voorzitter Raad van Toezicht "Groninger Forum" 
- lid Raad van Advies vervoersondernemeing "Arriva" te Heerenveen  
- voorzitter Overleg toekomst farmacie  
- procesregisseur implementatie Convenant Gewasbescherming 
- lid Raad van Toezicht Rijksuniversiteit Groningen, vanaf september 2008  
- voorzitter Taskforce biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen, vanaf oktober 2008  
- voorzitter Raad van Toezicht UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen), vanaf februari 

2009  
- lid Taskforce Stimulering Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten, vanaf februari 2010 
- voorzitter Overlegorgaan verkeer en waterstaat, vanaf 15 mei 2012  

Een kopie van dit sommatieverzoek heb ik verstuurd aan: 

- Alle leden van de Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu die voor sluipmoordende 

chemische genocide op miljarden wereldbewoners verantwoordelijk en aansprakelijk zijn.  

- Burgemeester en schepenen en raadsleden van Zonhoven in België (de gemeente waar ik 

vanaf 21 december 2010 mijn hoofdverblijfplaats heb). 

- Burgemeester en wethouders en raadsleden van Sint-Oedenrode in Nederland (de gemeente 

waar ik vanaf 1 januari 2011 ben uitgeschreven uit het bevolkingsregister). 

- Belgisch minister Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en 

Gelijke Kansen bij wie ik op 6 mei 2010 politiek asiel heb aangevraagd.  

- Belgisch Minister Annemie Turtelboom van Justitie.  

- Belgische Federale Regering, Belgische Senaat, Vlaamse Regering. 

- Andere niet met naam genoemde personen, organisaties, instanties en media (BCC).  
 
Het is deze door Hans Alders (PvdA) opgerichte ’s-Werelds grootste misdaadorganisatie “De Staat der 
Nederlanden” die ervoor verantwoordelijk moet worden gehouden dat tegen A.M.L. van Rooij vanuit 
een “anonieme officier van justitie” van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch in Nederland een 
arrestatiebevel loopt tot 20 september 2015. Voor bewijs lees de volgende link: 
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-september-2010-arrestatiebevel-ad-van-rooij.pdf  
 
De Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Nederlandse Tweede Kamer der Staten 
Generaal is politiek verantwoordelijk voor sluipmoordende chemische genocide op miljarden 
wereldbewoners die het gevolg is van deze door Hans Alders (PvdA) in 1992 opgerichte ’s-Werelds 
grootste misdaadorganisatie “De Staat der Nederlanden”. Wij sommeren u dan ook om het volgende 
te beslissen: 
 

I. dat alle Nederlandse houtimpregneerbedrijven per direct moeten worden gesloten omdat die 
niet beschikken over een milieuvergunning die rekening houdt met de gebruiks- en afvalfase 
van het geïmpregneerde hout; 

II. dat de Staat der Nederlanden alle bij A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen (mijn 
vrouw), Van Rooij Holding B.V., Ecologisch Kennis Centrum B.V., Camping en Pensionstal 
“Dommeldal” VOF en miljarden wereldbewoners aangerichte schade moet betalen. 

III. dat Hans Alders hierop onmiddellijk uit alle hierboven genoemde dik betaalde functies moet 
worden ontslagen en daarvoor strafrechtelijk moet worden vervolgd.  

 
Gezien bovengenoemde feiten sommeren wij u vóór uiterlijk 25 december 2012 (Kerstmis) hierop 
een beslissing te hebben genomen.  
 
In afwachting van uw beslissing vóór uiterlijk 25 december 2012 verblijven wij; 
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 

 
 
 
 

 
Ing. A.M.L. van Rooij 
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com  
tel: 0032(0)484749360 
P/A: Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België)   

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 15 december 2012 22:06 
Onderwerp: Sommatie om alle Nederlandse Houtimpregneerbedrijven per direct te sluiten omdat 
die niet beschikken over een milieuvergunning die rekening houdt met de gebruiks- en afvalfase van 
het geïmpregneerde hout. 
Aan: pjansen@sp.nl  
Cc: t.vdekken@tweedekamer.nl, d.graus@tweedekamer.nl, l.jacobi@tweedekamer.nl,  
esther.ouwehand@tweedekamer.nl, s.derouwe@tweedekamer.nl, a.kuiken@tweedekamer.nl,  
f.bashir@tweedekamer.nl, a.bosman@tweedekamer.nl, b.dboer@tweedekamer.nl, 
secretariaat.elias@tweedekamer.nl, s.dikkers@tweedekamer.nl, w.koolmees@tweedekamer.nl,  
l.vtongeren@tweedekamer.nl, s.vveldhoven@tweedekamer.nl, r.leegte@tweedekamer.nl,  
j.houwers@tweedekamer.nl, r.bisschop@tweedekamer.nl, r.dijkstra@tweedekamer.nl, 
c.dik@tweedekamer.nl, m.fokke@tweedekamer.nl, j.geurts@tweedekamer.nl, 
a.a.dvries@tweedekamer.nl, A.Slob@tweedekamer.nl, r.knops@tweedekamer.nl,  
m.agema@tweedekamer.nl, h.vgerven@tweedekamer.nl, p.ulenbelt@tweedekamer.nl, 
marianne.thieme@tweedekamer.nl, b.madlener@tweedekamer.nl, e.dijkgraaf@tweedekamer.nl,  
e.groot@tweedekamer.nl, w.hachchi@tweedekamer.nl, h.lodders@tweedekamer.nl, 
j.monasch@tweedekamer.nl, k.verhoeven@tweedekamer.nl, joost.taverne@tweedekamer.nl, 
b.vojik@tweedekamer.nl, j.kerstens@tweedekamer.nl, h.krol@tweedekamer.nl, 
agnes.mulder@tweedekamer.nl, a.schut@tweedekamer.nl, Secretariaat.Tellegen@tweedekamer.nl,  
Secretariaat.VanVeen@tweedekamer.nl, b.visser@tweedekamer.nl, j.c.vos@tweedekamer.nl,   
b.vtwout@tweedekamer.nl, min.annemie.turtelboom@just.fgov.be, info@just.fgov.be,  
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milquet@ibz.fgov.be, info@premier.fed.be, info@ckfin.minfin.be, contact.reynders@diplobel.fed.be,  
info@vandelanotte.fed.be, info@laurette-onkelinx.be, info@laruelle.fgov.be, info@mod.mil.be, 
info.magnette@diplobel.fed.be, fo.magnette@diplobel.fed.be, olivier.chastel@chastel.fed.be,  
info@deconinck.belgium.be, info@wathelet.fed.be, courard@minsoc.fed.be, 
info@servais.belgium.be, info.maggiedeblock@ibz.fgov.be, info@bogaert.belgium.be, 
fo@crombez.fed.be, kabinet.lieten@vlaanderen.be, kabinet.schauvliege@vlaanderen.be,  
kabinet.peeters@vlaanderen.be, kabinet.bourgeois@vlaanderen.be, kabinet.crevits@vlaanderen.be,   
kabinet.muyters@vlaanderen.be, kabinet.smet@vlaanderen.be,  
kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be, kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be, piet.debruyn@n-
va.be, dedecker@senators.senate.be, contact@christinedefraigne.be,   
defraigne@senators.senate.be, patrick.degroote@n-va.be, delperee@hotmail.com,  
delperee@senators.senate.be, bourgmestre.demeyer@liege.be, guido.de.padt@pandora.be,   
info@gdeprez.be, caroline.desir@psmail.be, bart.dewever@n-va.be,  
filip.dewinter@vlaamsbelang.org, filip.dewinter@vlaamsparlement.be, dalila.douifi@s-p-a.be,  
andre@andredubus.be, jan.durnez@vlaamsparlement.be, jan.durnez@skynet.be, inge.faes@n-
va.be, cindy.franssen@vlaamsparlement.be, liesbeth.homans@vlaamsparlement.be,  
liesbeth.homans@n-va.be, louis.ide@n-va.be, zakia.khattabi@ecolo.be, ahmed.laaouej@voila.fr,  
bart.laeremans@telenet.be, sara@vivant.org, nel@vivant.org, lieve.maes@n-va.be,  
courrier@philippe-mahoux.be, phm@swing.be, vanessa.matz@aywaille.be,  
claudine.dussart@skynet.be, jacky.morael@ecolo.be, morreale@senators.senate.be,  
pmoureaux@skynet.be, audia.niessen@ecolo.be, fatma.pehlivan@vlaamsparlement.be,  
danny.pieters@n-va.be, freya.piryns@groen.be, fatihasaidi2003@yahoo.fr,   
ludo.sannen@vlaamsparlement.be, sannen@senators.senate.be, louis.siquet@skynet.be,  
elke.sleurs@n-va.be, helga@helgastevens.be, secretariaat.mt@telenet.be, 
taelman@senators.senate.be, fauzaya.talhaoui@ua.ac.be, muriel.targnion@gmail.com, 
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