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Verstuurd per fax 070 – 3813999 en  
per e-mail: s.de.roode2@rechtspraak.nl en 
per e-mail: cbb@rechtspraak.nl   
 
Aan: College van Beroep voor het bedrijfsleven  
t.a.v. de Wrakingskamer bestaande uit: 
- mr. M.A. van der Ham; 
- mr. M. van Duuren; 
- mr. G.P. Kleijn;  

           Postbus 20021, 2500 EA Den Haag   
                                                                  
             

           België:  15 maart 2012 
 
Uw procedurenummer: AWB 11/443 S2 
 
Ons kenmerk: DR/060611/B 
 
 
Betreft: Camping en Pensionstal Dommeldal V.O.F. als A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van 
Nunen (cliënten)/ 

- Wraking van de rechters mr. M.A. van der Ham, mr. M. van Duuren, mr. G.P. Kleijn 
(wrakingskamer) van het College van Beroep voor het bedrijfsleven in de zaak met als 
nummer AWB 11/443 S2 vóór de behandeling ter zitting op 23 februari 2012 om 15.00 uur.   

  
 
Geachte behandelend rechters mr. M.A. van der Ham, mr. M. van Duuren en mr. G.P. Kleijn van de 
wrakingskamer,  
 
Mede namens de vennoten A.M.L. van Rooij (vanaf 22 april 2010 in België wonend om door toedoen 
van burgemeester P.M. Maas en zijn CDA niet vermoord te worden) en J.E.M. van Rooij van Nunen 
van Camping en Pensionstal Dommeldal VOF., gevestigd op ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode en A.M.L van Rooij en J.E.M van Rooij van Nunen als natuurlijk persoon, wraakt 
ondergetekende hierbij de behandelend rechters mr. M.A. van der Ham, mr. M. van Duuren, mr. 
G.P. Kleijn van de wrakingskamer in de zaak met als nummer: AWB 11/443 S2 vóór de behandeling 
ter zitting op 16 maart 2012 om 13.00 uur op grond van ondergenoemde feiten en omstandigheden:  
   
Ingevolge artikel 8:15 Algemene wet bestuursrecht kan op verzoek van een partij elk van de rechters 
die een zaak behandelen, worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de 
rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen leiden. 
 
Ingevolge artikel 8:16 Algemene wet bestuursrecht wordt een verzoek tot wraking gedaan zodra de 
feiten of omstandigheden aan verzoeker bekend zijn geworden. Het verzoek geschiedt schriftelijk en is 
gemotiveerd. 
 
Voor de feiten en omstandigheden waarop de behandelend rechters mr. M.A. van der Ham, mr. M. 
van Duuren, mr. G.P. Kleijn van de wrakingskamer worden gewraakt verwijzen wij u naar de inhoud 
van ons wrakingsverzoek d.d. 22 februari 2012 van de rechters mr. E.R. Eggeraat, mr. E. Dijt en mr. 
M.M. Smorenburg van de wrakingskamer, aangevuld met ons hieronder ingelaste feitelijke 
onderbouwde wrakingsverzoek d.d. 14 maart 2012 van de rechters mr. J.A. Bik, mr. W. Weerkamp, 
mr. M.E. Bartels (wrakingskamer) van de rechtbank ’s-Hertogenbosch vóór de behandeling ter zitting 
op 15 maart 2012 om 13.30 uur (met daarin links en deeplinks aan feitelijke onderbouw):                      
                  
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
=========================================================================== 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////    
 

mailto:s.de.roode2@rechtspraak.nl
mailto:cbb@rechtspraak.nl
http://nederland-bananen-monarchie.weebly.com/dossier-ad-van-rooij.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-februari-2012-wraking-wrakingskamer-cbb-den-haag.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-maart-2012-wraking-wrakingskamer-den-bosch.pdf
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Per fax 073-6202790 en per e-mail: 

info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl  
 

 
Aan Rechtbank ’s-Hertogenbosch  
t.a.v. de Wrakingskamer bestaande uit: 
- mr. J.A. Bik (Voorzitter)  
- mr. W. Weerkamp; 
- mr. M.E. Bartels;    
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch   
                                                                  

             
      België,  14 maart 2012 

 
Uw procedurenummer: 11 /3678 BESLU V179   
 
 
Betreft: Camping en Pensionstal Dommeldal V.O.F. als A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van 
Nunen (cliënten)/ 

Wraking van de rechters mr. J.A. Bik, mr. W. Weerkamp, mr. M.E. Bartels  
(wrakingskamer) van de rechtbank ’s-Hertogenbosch vóór de behandeling ter zitting op  
15 maart 2012 om 13.30 uur   

 
 
Geachte behandelend rechters mr. J.A. Bik, mr. W. Weerkamp en mr. M.E. Bartels van de 
wrakingskamer,  
 
Mede namens de vennoten A.M.L. van Rooij (vanaf 22 april 2010 in België wonend om door toedoen 
van burgemeester P.M. Maas en zijn CDA niet vermoord te worden) en J.E.M. van Rooij van Nunen 
van Camping en Pensionstal Dommeldal VOF., gevestigd op ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode en A.M.L van Rooij en J.E.M van Rooij van Nunen als natuurlijk persoon, wraakt 
ondergetekende hierbij de behandelend rechters mr. J.A. Bik, mr. W. Weerkamp, mr. M.E. Bartels  
van de wrakingskamer in de zaak met als procedurenummer: 11 /3678 BESLU V179  vóór de 
behandeling ter zitting op 15 maart 13.30 uur op grond van ondergenoemde feiten en 
omstandigheden:  
   
Ingevolge artikel 8:15 Algemene wet bestuursrecht kan op verzoek van een partij elk van de rechters 
die een zaak behandelen, worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de 
rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen leiden. 
 
Ingevolge artikel 8:16 Algemene wet bestuursrecht wordt een verzoek tot wraking gedaan zodra de 
feiten of omstandigheden aan verzoeker bekend zijn geworden. Het verzoek geschiedt schriftelijk en is 
gemotiveerd. 
 
Voor de feiten en omstandigheden waarop behandelend rechters mr. J.A. Bik, mr. W. Weerkamp, 
mr. M.E. Bartels van de wrakingskamer worden gewraakt lees ons hieronder ingelaste feitelijke 
onderbouw (met daarin links en deeplinks aan feitelijke onderbouw):   
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////    
 
De gewraakte rechter mr. A.W.C.M. van Emmerik reageert op ons wrakingsverzoek d.d. 27 januari 
2012  letterlijk als volgt:  
 

Naar aanleiding van uw verzoek om een reactie om op het door de heer A.M.L. van 
Rooij ingediende verzoek om wraking deel ik u het volgende mede. Zoals ik u al heb 
medegedeeld berust ik niet in de wraking. Uit het verzoek om wraking maak ik op dat de 
heer Van Rooij in de afwijzing van zijn verzoek om uitstel van de behandeling van het 
beroep op de zitting van 28 februari 2012 aanleiding heeft gezien mij te wraken.  

mailto:info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
http://nederland-bananen-monarchie.weebly.com/dossier-ad-van-rooij.html
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Binnen de sector bestuursrecht worden verzoeken om uitstel van de behandeling ter 
zitting dus beoordeeld door de voorzitter van de afdeling 2 waar ik onderdeel van 
uitmaak. Deze heeft besloten om het verzoek om uitstel van de behandeling ter zitting 
van de heer Van Rooij niet te honoreren. Voor de redenen daarvoor verwijs ik u naar de 
inhoud van de brieven van 14 februari 2012 en 20 februari 2012.  

 
Hoogachtend, 
Mr. A.W.C.M. van Emmerik 

 
 In deze reactie schrijft Mr. A.W.C.M. van Emmerik letterlijk als volgt: 
 

Binnen de sector bestuursrecht worden verzoeken om uitstel van de behandeling ter 
zitting dus beoordeeld door de voorzitter van de afdeling 2 waar ik onderdeel van 
uitmaak. 

 
Hij vermeldt daarbij niet de naam van de voorzitter van afdeling 2 en voegt ook geen kopie bij van de 
beslissing van deze voor ondergetekende “anoniem” gehouden voorzitter van de afdeling 2.       
Mr. A.W.C.M. van Emmerik reageert als zodanig met de voorkennis dat hij op deze wijze het 
wrakingsverzoek gaat winnen. Dit met de wetenschap dat als hij inhoudelijk op ons wrakingsverzoek 
reageert ondergetekende het wrakingsverzoek moet winnen.  
 
Daarmee is feitelijk komen vast te staan dat de rechtbank ’s-Hertogenbosch in de wurggreep is van de 
zware georganiseerde misdaad zoals u dat kunt lezen in het boek “Alarm… u wordt vergiftigd !! zal 
de wereld ten onder gaan aan gif, milieu en bedrog?” dat Ine Veen over Ad van Rooij en Pim 
Fortuyn heeft geschreven (waarvan u de cover hieronder vindt ingelast). Na het lezen van dit boek 
heeft criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk de daarin beschreven samenspannende misdrijven tussen 
overheden en multinationale bedrijven beoordeelt als “Corporate Crime” .    
 

 

Hoe extreem groot deze “Corporate Crime” misdaad is die onze buurman Gebr. van Aarle B.V. (thans: 
Van Aarle Houtbedrijf B.V.) al vanaf 1987 gebruikt als dekmantelbedrijf kunt u lezen in het hieronder 
ingelaste verzoekschrift d.d. 29 februari 2012 van de politieke groepering De Groenen, afdeling Sint-
Oedenrode, aan burgemeester en wethouders en de gemeenteraad (waaronder D66 officier van 
justitie M. Groothuizen werkzaam binnen uw rechtbank) van de gemeente Nijmegen. Daarin staat 
letterlijk het volgende geschreven:    

 

   

http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.ineveen.nl/iv10.htm
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
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DE GROENEN 
http://www.sdnl.nl/groenen.htm 

Foto's van het congres van de Groenen in Utrecht op 2 feb. 2008 

 

 
Burgemeester en wethouders en de gemeenteraad 
van Nijmegen (waaronder D66 raadslid officier van 
justitie M. Groothuizen) zijn verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor de vergiftiging gevolgen van het 
jarenlang ongecontroleerd dumpen van miljoenen 
kilogrammen  valselijk geëtiketteerd zeer giftige 
kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en 
chroomtrioxide (chroom VI) vanuit het Nijmeegse 
bedrijf Hickson Garantor Nederland B.V. via 
dekmantelbedrijven als Gebr. van Aarle 
Ollandseweg 159, 5491 XD Sint-Oedenrode.     
 
Aan: het PvdA/GL/D66 college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Nijmegen, zijnde:  

- Wim Dijkstra (w.dijkstra@nijmegen.nl) 
- Jan van der Meer (j.van.der.meer@nijmegen.nl)  
- Hannie Kunst (h.kunst@nijmegen.nl)  
- Bert Jeene (b.jeene@nijmegen.nl) 
- Bert Frings (b.frings@nijmegen.nl)  
- Turgay Tankir (t.tankir@nijmegen.nl)  

- Henk Beerten (h.beerten@nijmegen.nl)  
 
Kopie aan:  
De Gemeenteraad van Nijmegen 

 
 
 
 

 
 
 

Maarten Groothuizen 
gemeenteraadslid 

 
en  

Officier van Justitie  
Arrondissementsparket Den Bosch 

 
Kopie aan:  

- De Groenen Nederland 
(otto@degroenen.nl)   

- De Groenen afd. Sint-
Oedenrode 
(a.vanrooij1@chello.nl)   

- De Groenen afd. Heusden 
(bianca.van.dijk.fitters@gmail.co
m)   

- Groenlinks Nederland 
(z.roeling@tweedekamer.nl)   

- De Grünen Duitsland 
(info@gruene.de) 

- Groen België 
(johan.malcorps@groen.be) 

- Groen België 
(vera.dua@groen.be)     

- De Groenen/Europese Vrije 
Alliantie (EVA)( 
bart.staes@europarl.europa.eu) 

- Verantwoordelijk minister Ivo 
Opstelten van Veiligheid en 
Justitie (r.wiggers@minvenj.nl) 
(I.opstelten@minvenj.nl)  

 

 

http://www.sdnl.nl/de-groenen.htm
http://www2.nijmegen.nl/gemeente/burgemeester__wethouders/College/Samenstellingcollege
http://www2.nijmegen.nl/gemeente/gemeenteraad/samenstelling
http://www2.nijmegen.nl/gemeente/gemeenteraad/samenstelling
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
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.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.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.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www2.nijmegen.nl/content/10366/burgemeester
mailto:w.dijkstra@nijmegen.nl
http://www2.nijmegen.nl/content/217935/wethouder_j.w.m._van_der_meer_jan
mailto:j.van.der.meer@nijmegen.nl
http://www2.nijmegen.nl/content/217659/wethouder_j.g._kunst_hannie
mailto:h.kunst@nijmegen.nl
http://www2.nijmegen.nl/content/931275/wethouder_bert_jeene
mailto:b.jeene@nijmegen.nl
http://www2.nijmegen.nl/content/931247/wethouder_drs._l.c.m._frings_bert
mailto:b.frings@nijmegen.nl
http://www2.nijmegen.nl/content/931261/wethouder_turgay_tankir
mailto:t.tankir@nijmegen.nl
http://www2.nijmegen.nl/content/931289/wethouder_henk_beerten
mailto:h.beerten@nijmegen.nl
http://www2.nijmegen.nl/gemeente/gemeenteraad/samenstelling
http://d66nijmegen.nl/raadsfractie
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/Nevenfuncties%20Raadsleden%2030%20januari%202012%20Nijmegen.pdf?attredirects=0
mailto:otto@degroenen.nl
mailto:a.vanrooij1@chello.nl
mailto:bianca.van.dijk.fitters@gmail.com
mailto:bianca.van.dijk.fitters@gmail.com
mailto:z.roeling@tweedekamer.nl
mailto:info@gruene.de
mailto:johan.malcorps@groen.be
mailto:vera.dua@groen.be
mailto:bart.staes@europarl.europa.eu
http://www.sdnl.nl/pdf/2-februari-2012-brief-aan-ivo-opstelten-benoeming-donner.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/2-februari-2012-brief-aan-ivo-opstelten-benoeming-donner.pdf
mailto:r.wiggers@minvenj.nl
mailto:I.opstelten@minvenj.nl
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Datum: 29 februari 2012                                                                    
 
Ons kenmerk: GR/290212/VZ                                                                                                     
 
Betreft:  
Om als burgemeester en wethouders en als gemeenteraad van Nijmegen niet langer verantwoordelijk 
en aansprakelijk te zijn voor de vergiftiging gevolgen van het jarenlang ongecontroleerd dumpen van 
miljoenen kilogrammen valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur 
en chroomtrioxide (chroom VI) vanuit het Nijmeegse bedrijf Hickson Garantor Nederland B.V. via 
dekmantelbedrijven als Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159, 5491 XD Sint-Oedenrode, en de daaruit 
voortkomende geld stelende misdrijven richt De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, aan het college 
van burgemeester en wethouders van Nijmegen het nadrukkelijke verzoek:  

1. tot het nemen van een besluit om in een civielrechtelijke procedure (overeenkomstig het 
besluit d.d. 19 augustus 1996, kenmerk: IBP96040460, van Minister M. de Boer van VROM)  
Hickson Garantor Nederland B.V. (of haar rechtsopvolger), vanwege het jarenlang geleverde 
valselijk geëtiketteerde gebrekkige product Superwerwolmanzout-CO, aansprakelijk te stellen 
voor de in Sint-Oedenrode, Nederland en België aangerichte gigantische gezondheids- en 
milieuschade, waarbij vanwege het ontduiken van het betalen van verontreinigingsheffing ook 
de Nederlandse Staat voor miljarden euro’s is opgelicht.              

2. tot het nemen van een besluit om van deze door Hickson Garantor Nederland B.V. jarenlang 
meest ernstige gepleegde misdrijven in samenspanning met Nederlandse en Belgische 
houtimpregneerbedrijven, waaronder Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode, strafaangifte te doen 
bij de officier van justitie M. Groothuizen van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch, 
zodat ook hij als D66 raadslid van de gemeente Nijmegen niet nog langer verantwoordelijk en 
aansprakelijk is voor deze mens- en milieuvernietigende misdrijven vanuit het Nijmeegse 
bedrijf Hickson Garantor Nederland BV (of haar rechtsopvolger) die jarenlang valselijk 
geëtiketteerd Superwolmanzout-CO heeft geleverd aan houtimpregneerbedrijven in Nederland 
en België, vanwege het ontduiken van betaling van verontreinigingsheffing de Staat der 
Nederlanden voor miljarden euro’s heeft opgelicht, waaruit veel Nederlanders en Belgen ziek 
zijn geworden en nog zullen worden en eerder aan kanker of andere vergiftigingsziekten 
zullen sterven.   

 
 
Geacht college van burgemeester en wethouders van Nijmegen,  
 
De politieke groepering De Groenen, afd. Sint-Oedenrode, is gevestigd op het woonadres ’t 
Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode van gemachtigde  A.M.L. van Rooij. Als bewijs daarvoor vindt 
u bijgevoegd de brief d.d. 26 januari 2010 van burgemeester P.M. Maas van Sint-Oedenrode met als 
onderwerp “Campagne gemeenteraadsverkiezingen” aan De Groenen (zie bijlage 1)  
 
Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen is verantwoordelijk en aansprakelijk voor 
de vergiftiging van de gemeente Sint-Oedenrode en omliggende gemeenten op grond van de 
volgende feiten:  
 
Inzake houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V., Ollandseweg 159, 5491 XD te Sint-Oedenrode 
heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bij onherroepelijke uitspraak in 
zaaknummer 200408002/1 beslist dat de Wet Milieubeheer geen betrekking heeft op mogelijke 
schadelijke gevolgen van het buiten de inrichting gebruiken en in het afvalstoffenstadium geraken van 
de binnen de inrichting vervaardigde producten. Voor de feitelijke onderbouw lees bijgevoegd artikel 
“BEWIJS: Wet milieubeheer zegt niets over gebruiks- en afvalfase van geïmpregneerd hout” in het 
Echte Nieuws van 3 augustus 2007.  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-03.php  
 
Met deze voorkennis en wetenschap heeft het Nijmeegse bedrijf Hickson Garantor Nederland B.V. 
vanuit de gemeente Nijmegen al die jaren hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name 
Billiton/Shell duur kunnen verkopen aan haar dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V. te Sint-
Oedenrode om het door dat bedrijf onder de dekmantel van bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-CO 
in strijd met de artikelen 1, 21 en 22 van de Nederlandse Grondwet, het Europese Verdrag, Europese 
Richtlijnen en Verordeningen en het in 1948 door de Verenigde Naties getekende Verdrag inzake de 

http://www.degroenen.nl/
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/14%20januari%202010%20Machtiging%20De%20Groenen.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/13%20januari%202010%20instemming%20Ad%20van%20Rooij%20kandidaat%20De%20Groenen.pdf?attredirects=0
http://groepzuid.nl/GZ/2007/05/13/intrekken-persbericht-stelende-burgemeester/
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/25%20januari%202010%20brief%20P.%20Maas%20campagne%20verkiezingen.pdf?attredirects=0
http://www.raadvanstate.nl/verdicts/verdict_details.asp?verdict_id=11189&searchStr=200408002/1
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-03.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-03.php
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-02.php
http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h1
http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h1
http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grondwet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_tot_vaststelling_van_een_Grondwet_voor_Europa
http://nl.wikipedia.org/wiki/1948
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Naties
http://nl.wikipedia.org/wiki/Genocideverdrag
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voorkoming en de bestraffing van genocide  honderdduizenden kilogrammen  valselijk geëtiketteerd 
zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), via 
geïmpregneerd hout als tijdelijke drager op ongecontroleede wijze in het leefmilieu van Sint-
Oedenrode en omliggende gemeenten te dumpen. Voor de feitelijke onderbouw vindt u hieronder 
ingelast ons e-mailbericht van 18 augustus 2011 aan Lilianne Ploumen, Partijvoorzitter PvdA  met 
links en deeplinks aan bewijzen.    
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-augustus-2011-aan-voorzitter-pvda.pdf      

Benevens aan Gebr. van Aarle B.V. (thans: Van Aarle Houtbedrijf B.V.) te Sint-Oedenrode heeft het 
Nijmeegse bedrijf Hickson Garantor Nederland B.V. met grote winsten ook via andere 
houtimpregneerbedrijven onder de dekmantel van superwolmanzout –CO  miljoenen kilogrammen  
valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide 
(chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell kunnen dumpen in 
Nederland en België. Voor bewijs lees het artikel “Aan die 13 MIO kilo Arsenicum en die 30 MIO kilo 
Chroom VI kan het niet gelegen hebben” van 19 januari 2004 van Pamela Hemelrijk op Libertarian:  

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/  
 
Wat deze vanuit Nijmegen gedumpte miljoenen kilogrammen  valselijk geëtiketteerd zeer giftige 
kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) voor Sint-Oedenrode, 
Nederland en België tot gevolg heeft en nog zal hebben kunt u hieronder lezen:  
 
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)   

http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lilianne_Ploumen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_partijvoorzitters_van_de_PvdA
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-augustus-2011-aan-voorzitter-pvda.pdf
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-02.php
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.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.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.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/pamela-14.htm
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
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Arseenzuur en chroomtrioxide lossen volledig op in water en kunnen ons lichaam via een drietal 
routes binnendringen. 9) 10)   

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

  
Gewolmaniseerd hout bevat: 11) 

-        3000 mg/kg arseen 

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

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

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

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

  
Een kuub gewolmaniseerd hout verontreinigd dus op termijn:  

-        25.000.000 liter water met arseen 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 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).  
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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).  

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).  
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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.  

 
Hickson Garantor Nederland B.V. te Nijmegen heeft daarmee (samen met anderen) met het ontduiken 
van het betalen van verontreinigingsheffing met de hulp van de gemeente Nijmegen de Staat der 
Nederlanden voor maar liefst zo’n 2,4 miljard euro opgelicht. 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  
 
Wat dit allemaal tot gevolg heeft gehad kunt u lezen in de volgende artikelen van Het Echte Nieuws, 
waarvoor de gemeente Nijmegen verantwoordelijk en aansprakelijk is. 
  
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php  
 
Wat dit voor De Groenen van Sint-Oedenrode in het algemeen en lijsttrekker A.M.L. van Rooij in het 
bijzonder tot gevolg heeft gehad kunt u lezen in ons hieronder ingelaste verzoekschrift d.d. 23 februari 
2012 en door Philips hieronder ingelaste strafaangifte d.d. 27 februari 2012 bij uw D66 raadslid 
Maarten Groothuizen vanuit zijn functie als officier van justitie bij het arrondissementsparket ’s-
Hertogenbosch.      
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-februari-2012-brief-aan-officier-van-justitie-m-groothuizen.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-februari-2012-strafaangifte-tegen-janssen-en-janssen-bij-m-
groothuizen.pdf  
 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud (ook van de links en deeplinks) en die inhoud hier als 
herhaald en ingelast te beschouwen.   
 
Voor de feitelijke onderbouw verwijzen wij ook naar de volgende webpagina’s:  
 
www.sdnl.nl/wolmanzouten.htm  
 
www.nocancerfoundation.org  
 
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/  
 

en de volgende 13 TV-uitzendigen en Video’s: (video-1)(video-2)(video-3)(video-4)(video-
5)(video-6)(video-7)(video-8)(video-9)(video 10)(video 11) (video 12)(video 13).  
 
Voor wat betreft de civielrechtelijke aansprakelijkheid van het Nijmeegse bedrijf Hickson Garantor 
Nederland B.V. 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
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-februari-2012-brief-aan-officier-van-justitie-m-groothuizen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-februari-2012-strafaangifte-tegen-janssen-en-janssen-bij-m-groothuizen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-februari-2012-strafaangifte-tegen-janssen-en-janssen-bij-m-groothuizen.pdf
http://www.sdnl.nl/wolmanzouten.htm
http://www.nocancerfoundation.org/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.mstsnl.net/video/brabant-tv.wmv
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/stortplaats.wmv
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
http://www.youtube.com/watch?v=fVnShx4K2cE
http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay
http://www.youtube.com/watch?v=rVFjQ7cO-BU&list=PL01795B6160FDD9C6
http://www.youtube.com/watch?v=X37fEKg0AA4&list=PLD722221F54F9C81F
http://www.youtube.com/watch?v=5FqzADX2rBk&list=PLD5D0D8C68F93167E
http://www.youtube.com/watch?v=5FqzADX2rBk&list=PLD5D0D8C68F93167E
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Op grond van bovengenoemde feiten verzoeken De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode,  
burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen om niet langer verantwoordelijk en 
aansprakelijk te zijn voor de vergiftiging gevolgen van het jarenlang ongecontroleerd dumpen van 
miljoenen kilogrammen valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur 
en chroomtrioxide (chroom VI) vanuit het Nijmeegse bedrijf Hickson Garantor Nederland B.V. via 
dekmantelbedrijven als Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159, 5491 XD Sint-Oedenrode, en de daaruit 
voorkomende geld stelende misdrijven. De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, richt aan 
verantwoordelijk burgemeester en wethouders van Nijmegen dan ook het nadrukkelijk verzoek tot het 
nemen van de volgende twee besluiten:  
 

1. tot het nemen van een besluit om in een civielrechtelijke procedure (overeenkomstig het 
besluit d.d. 19 augustus 1996, kenmerk: IBP96040460, van Minister M. de Boer van VROM)  
Hickson Garantor Nederland B.V. (of haar rechtsopvolger), vanwege het jarenlang geleverde 
valselijk geëtiketteerde gebrekkige product Superwerwolmnazout-CO, aansprakelijk te stellen 
voor de in Sint-Oedenrode, Nederland en België aangerichte gigantische gezondheids- en 
milieuschade, waarbij vanwege het ontduiken van het betalen van verontreinigingsheffing ook 
de Nederlandse Staat voor miljarden euro’s is opgelicht.           

 
    

2. tot het nemen van een besluit om van deze door Hickson Garantor Nederland B.V. jarenlang 
meest ernstige gepleegde misdrijven in samenspanning met Nederlandse en Belgische 
houtimpregneerbedrijven, waaronder Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode, strafaangfte te doen 
bij de officier van justitie M. Groothuizen van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch, 
zodat ook hij als D66 raadslid van de gemeente Nijmegen niet nog langer verantwoordeliijk en 
aansprakelijk is voor deze mens- en milieuvernietigende misdrijven vanuit het Nijmeegse 
bedrijf Hickson Garantor Nederland BV (of haar rechtsopvolger) die jarenlang valselijk 
geëtiketteerd Superwolmanzout-CO heeft geleverd aan houtimpregneerbedrijven in Nederland 
en België, vanwege het ontduiken van betaling van verontreinigingsheffing de Staat der 
Nederlanden voor miljarden euro’s heeft opgelicht, waaruit veel Nederlanders en Belgen ziek 
zijn geworden en nog zullen worden en eerder aan kanker of andere vergiftigingsziekten 
zullen sterven.   

 
In afwachting van uw zo spoedig mogelijk besluit op bovengenoemd 2-tal verzoeken tot het nemen 
van een besluit, verblijven wij:    
 
 

 
 
De politieke groepering De Groenen, Afdeling Sint-Oedenrode 
Voor deze A.M.L. van Rooij als gemachtigde 
’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode 
Website: https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/ :     
E-mail: de.groenen.belgie@gmail.com  Tel: +32 484749360    
 
PS: Dit verzoekschrift tot het nemen van een 2-tal besluiten, zal vergezeld met een voorafgaand 
persbericht, naar de Nederlandse en Belgische media worden verstuurd.   
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
tel:%2B32%20484749360
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Heden na maar liefst 14 dagen heeft D66 officier van justitie M. Groothuizen, werkzaam bij het 
arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch daarop nog steeds niet gereageerd. Dat betekent ons 
inziens dat hij onderdeel uitmaakt van deze zware georganiseerde “Corporate Crime” misdaad.  

Hoe extreem ver deze zware georganiseerde “Corporate Crime” misdaad met de hulp van het 
Openbaar Ministerie ’s-Hertogenbosch gaat tegenover Philips safety manager A.M.L. van Rooij maakt 
onze hieronder ingelaste door Philips Medical Systems Nederland B.V. alsook – voor zich zowel als 
namens alle tot haar organisatie behorende Philips Bedrijven – de naamloze vennootschap 
Koninklijke Philips Electronics N.V., gedane strafaangifte d.d. 27 februari 2012 bij D66 officier van 
Justitie M. Groothuizen van het arrondissementsparket ’s-Hertogenboch glashelder. Daarin staat 
letterlijk het volgende geschreven:    

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

PHILIPS 
Strafaangifte bij de officier van justitie Maarten 

Groothuizen van het arrondissementsparket Den 
Bosch tegen directeur W.W.M. van de Donk van 

Janssen & Janssen c.s. Incasso & 
Gerechtsdeurwaarders e.a.  

 
 

 
 
 
 

Maarten Groothuizen 
gemeenteraadslid 

 
en  

Officier van Justitie  
Arrondissementsparket 

Den Bosch 

 

 
 

 

 

Verstuurd per fax 073-6202282 
 
Datum: 27 Februari 2012  
 
Aan:  
Maarten Groothuizen, officier van justitie, parket Den Bosch (ap-
denbosch@om.nl) (maartengroothuizen@d66nijmegen.nl)      
 
Kopie aan:  

- De Groenen Nederland (otto@degroenen.nl)   
- De Groenen afd. Sint-Oedenrode (a.vanrooij1@chello.nl)   
- De Groenen afd. Heusden 

(bianca.van.dijk.fitters@gmail.com)   
- Groenlinks Nederland (z.roeling@tweedekamer.nl)   
- De Grünen Duitsland (info@gruene.de) 
- Groen België (johan.malcorps@groen.be) 
- Groen België (vera.dua@groen.be)     
- De Groenen/Europese Vrije Alliantie (EVA)( 

bart.staes@europarl.europa.eu) 
 
Kopie aan:  

- Ingrid van Engelshoven, partij voorzitter D66 
(ingrid.vanengelshoven@denhaag.nl) 

 
 
 
 
 
 

http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
http://www.janssen-janssen.nl/
http://d66nijmegen.nl/raadsfractie
mailto:ap-denbosch@om.nl
mailto:ap-denbosch@om.nl
mailto:maartengroothuizen@d66nijmegen.nl
mailto:otto@degroenen.nl
mailto:a.vanrooij1@chello.nl
mailto:bianca.van.dijk.fitters@gmail.com
mailto:z.roeling@tweedekamer.nl
mailto:info@gruene.de
mailto:johan.malcorps@groen.be
mailto:vera.dua@groen.be
mailto:bart.staes@europarl.europa.eu
mailto:ingrid.vanengelshoven@denhaag.nl
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Wilbert Van de Donk 
Directeur, eigenaar 

Janssen & Janssen cs 
Gerechtsdeurwaarders 

 

Kopie aan:  
De D66-wethouders, fractievoorzitter en raadsleden van de gemeente 
Nijmegen:  

- Henk Beerten, wethouder (henkbeerten@d66nijmegen.nl)   
- Bert Jeene, wethouder (bertjeene@d66nijmegen.nl)  
- Rob Jetten, fractievoorzitter (robjetten@d66nijmegen.nl)  
- Maarten Groothuizen, vice-fractievoorzitter 

(maartengroothuizen@d66nijmegen.nl) 
- Tobias van Elferen, raadslid (tobiasvanelferen@d66nijmegen.nl) 
- Rachel Brouwer, raadslid (rachelbrouwer@d66nijmegen.nl) 
- Anne-Margreet van Putten, raadslid 

(annemargreetvanputten@d66nijmegen.nl)  

- Kristie Lamers, raadslid (kristielamers@d66nijmegen.nl) 
 
Kopie aan:  

- Verantwoordelijk minister Ivo Opstelten van Veiligheid en 
Justitie (r.wiggers@minvenj.nl)(I.opstelten@minvenj.nl)  

 

  

 
Geachte officier van justitie mr. Maarten Groothuizen,  
 
Philips Medical Systems Nederland B.V. alsook – voor zich zowel als namens alle tot haar organisatie 
behorende Philips Bedrijven – de naamloze vennootschap Koninklijke Philips Electronics N.V., doet 
hierbij strafaangifte tegen:  

- directeur W.W.M. van de Donk van Janssen & Janssen c.s. Incasso & Gerechtsdeurwaarders 
vanwege het betekenen van een valselijk opgemaakt dwangbevel waarmee een duizenden 
euro’s stelend misdrijf bij Philips safety manager A.M.L. van Rooij is gepleegd vanuit een 
criminele organisatie in samenspanning met IAK Verzekeringen B.V. (IAK), het college voor 
zorgverzekeringen (CVZ) en het Centraal Justitieel Incassobureau (zie bijlage 1).  

- directeur W.W.M. van de Donk van Janssen & Janssen c.s. Incasso & Gerechtsdeurwaarders 
vanwege het eerder op 28 januari 2010 met een valselijk betekend exploot in samenspanning 
met IAK Verzekeringen B.V. (IAK) stelen van € 10681,35 en € 209,91 bij Philips safety 
manager A.M.L. van Rooij  en excutolriale beslaglegging op alle onroerende zaken van A.M.L. 
van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, waaronder camping en pensionstal ‘Dommeldal’  
(zie bijlage 2).   

 
Voor de feitelijke onderbouw van deze strafaangifte verwijst Philips Medical Systems Nederland B.V.   
U naar haar hieronder ingelaste persbericht met met links en deeplinks aan feitelijke onderbouw.   
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

        PHILIPS  
Persbericht  
 
20 februari 2012  
 
Janssen & Janssen c.s. steelt duizenden euro’s bij A.M.L. van Rooij  
   
Best, Nederland - Philips Medical Systems Nederland B.V. alsook – voor zich zowel als namens alle 
tot haar organisatie behorende Philips Bedrijven – de naamloze vennootschap Koninklijke Philips 
Electronics N.V., beschuldigt directeur W.W.M. van de Donk van Janssen & Janssen c.s. Incasso & 
Gerechtsdeurwaarders van het plegen van een geld stelend misdrijf bij Philips safety manager A.M.L. 
van Rooij in samenspanning met het college voor zorgverzekeringen (CVZ) en het Centraal Justitieel 
Incassobureau  
 

http://nl.linkedin.com/pub/wilbert-van-de-donk/a/97b/10
http://d66nijmegen.nl/wethouders
mailto:henkbeerten@d6nijmegen.nl
http://d66nijmegen.nl/wethouders
mailto:bertjeene@d66nijmegen.nl
http://d66nijmegen.nl/raadsfractie
mailto:robjetten@d66nijmegen.nl
http://d66nijmegen.nl/raadsfractie
mailto:maartengroothuizen@d66nijmegen.nl
http://d66nijmegen.nl/raadsfractie
mailto:tobiasvanelferen@d66nijmegen.nl
http://d66nijmegen.nl/raadsfractie
mailto:rachelbrouwer@d66nijmegen.nl
http://d66nijmegen.nl/raadsfractie
mailto:annemargreetvanputten@d66nijmegen.nl
http://d66nijmegen.nl/raadsfractie
mailto:kristielamers@d66nijmegen.nl
http://www.sdnl.nl/pdf/2-februari-2012-brief-aan-ivo-opstelten-benoeming-donner.pdf
mailto:r.wiggers@minvenj.nl
mailto:I.opstelten@minvenj.nl
http://www.janssen-janssen.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
https://www.iak.nl/home?url=%252f
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-augustus-2011-wob-verzoek-aan-cvz.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-augustus-2011-wob-verzoek-aan-cvz.pdf
http://www.cjib.nl/
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/30%20januari%202012%20brief%20Janssen%20%26%20Janssen%20cs..pdf?attredirects=0
http://www.janssen-janssen.nl/
https://www.iak.nl/home?url=%252f
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
http://www.dommeldal.eu/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/beslaglegging-onroerend-goed-iak-28-01-2010.pdf
http://www.janssen-janssen.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-augustus-2011-wob-verzoek-aan-cvz.pdf
http://www.cjib.nl/
http://www.cjib.nl/
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Als bijlage vindt u bijgevoegd de brief d.d. 30 januari 2012 van directeur W.W.M. van de Donk van 
Janssen & Janssen c.s. Incasso & Gerechtsdeurwaarders aan A.M.L. van Rooij. Met het betekenen 
van een valselijk opgemaakt dwangebevel probeert directeur W.W.M van de Donk onder de 
dekmantel van “wanbetaler” duizenden euro’s te stelen bij A.M.L. van Rooij, terwijl A.M.L. van Rooij 
in zijn geheel geen wanbetaler is.   
 
De wanbetaler is Bert van Meurs, bestuurder van Philips Medical Systems Nederland B.V.   
Voor wettelijke en feitelijke onderbouw lees de volgende link met deeplinks aan bewijzen.   
 
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/verzoek-aan-alle-nederlands-e-rechters  
 
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met mijn advocaat mr. E. Pasman  
Telefoon 020-5893929, Fax 020-5893920, Email info@pvbs-advocaten.nl    
 
Philips Medical Systems Nederland B.V. 
Voor deze 
Ing. A.M.L. van Rooij 
Safety manager  tel: +32 484749360  
     
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Voor de oorzaak van dit door directeur W.W.M. van de Donk van Janssen & Janssen c.s. Incasso & 
Gerechtsdeurwaarders gepleegde geld stelende misdrijf bij Philips safety manager A.M.L. van Rooij 
vanuit een criminele organisatie in samenspanning met met IAK Verzekeringen B.V. (IAK), het college 
voor zorgverzekeringen (CVZ) en het Centraal Justitieel Incassobureau lees in de hieronder ingelaste 
link het verzoekschrift d.d. 23 februari 2012 van de politieke groepering De Groenen, afd. Sint-
Oedenrode, vanuit België aan behandelend officier van justitie mr. Maarten Groothuizen waarin is 
verzocht om een kopie van alle in dossiernummer: 840000-12 zittende stukken:   
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-februari-2012-brief-aan-officier-van-justitie-m-groothuizen.pdf  
 
Philips Medical Systems Nederland B.V. verzoekt u om kennis te nemen van de inhoud, waaronder de 
inhoud in links en deeplinks aan feitelijke en wettelijke onderbouw en die in deze strafaangifte als 
herhaald en ingelast te beschouwen.  
 
Gezien de zwaarte van dit misdrijf, dat directeur W.W.M. van de Donk van Janssen & Janssen c.s. 
Incasso & Gerechtsdeurwaarders heeft uitgevoerd in opdracht van anonieme officier van justitie onder 
de dekmantel van het “Centraal Justitieel Incassobureau” richten wij aan u het nadrukkelijke verzoek 
om aan slachtoffer Philips safety manager A.M.L. van Rooij per direkt door te geven de naam van de 
officier van justitie die deze geld stelende opdracht aan directeur W.W.M. van de Donk heeft verstrekt.   
 
Tevens verzoekt ondergetekende u om hem per kerend faxbericht (op fax nummer: 0413-490386) 
kenbaar te maken onder welk proces-verbaal nummer u deze strafaangifte in behandeling hebt 
genomen.       
 
In afwachting op uw zeer spoedige beslissing op deze strafaangifte p/a ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-
Oedenrode, verblijven wij;    
 
Hoogachtend 
 

 

https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/30%20januari%202012%20brief%20Janssen%20%26%20Janssen%20cs..pdf?attredirects=0
http://www.philipshealthcarecyclists.nl/het-team/bert-van-meurs
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/verzoek-aan-alle-nederlands-e-rechters
mailto:info@pvbs-advocaten.nl
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/kam-point-philips-in-beeld-juli-2008.pdf
tel:%2B32%20484749360
http://www.janssen-janssen.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
https://www.iak.nl/home?url=%252f
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-augustus-2011-wob-verzoek-aan-cvz.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-augustus-2011-wob-verzoek-aan-cvz.pdf
http://www.cjib.nl/
http://www.degroenen.nl/
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-februari-2012-brief-aan-officier-van-justitie-m-groothuizen.pdf
http://www.cjib.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verdiepingsonderzoek-dd-10-maart-2007-aan-het-het-bestuur-van-philips-medical-systems.pdf
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Philips Medical Systems Nederland B.V. 
Voor deze 
 
ing. A.M.L. van Rooij 
Safety manager  tel: +32 484749360  
 
Bijlagen:  

- (bijlage 1) Brief d.d. 30 januari 2012 van directeur W.W.M. van de Donk van Janssen & 
Janssen c.s. Incasso & Gerechtsdeurwaarders aan A.M.L. van Rooij (1blz.); 

- (bijlage 2) Het op 28 januari 2010 door gerechtsdeurwaarder W.W.M. van de Donk van 
Janssen & Janssen c.s. Incasso & Gerechtsdeurwaarders aan A.M.L. van Rooij betekende 
exploot (3 blz.); 

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

 
 
Hoe extreem ver deze zware georganiseerde “Corporate Crime” misdaad met de hulp van het 
Openbaar Ministerie ’s-Hertogenbosch en Nederlands GGD-arts Hank Jans (die door voormalig 
officier van Justitie mr. G.M. Bos op mij is afgestuurd om mij in 1992 al geestesziek verklaard te 
krijgen) gaat om vanuit Nederland ook 11 miljoen Belgen te vergiftigen maakt ons hieronder ingelaste 
Deskundigenrapport: XENTARI WG glashelder. Daarin staat letterlijk het volgende geschreven:    

 

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

 
 

        
 

Aan: No Cancer Foundation   
t.a.v. Erik VERBEEK    
Paul Bellefroidlaan 16  
3500 Hasselt (Belgium)  .  

 
 
 
 
 

Hasselt: 6 maart 2012 
 
 
Ons kenmerk: NCF/060312/DR  
 
Betreft: Deskundigenrapport: XENTARI WG 
 

Geachte heer VERBEEK  

U hebt ons gevraagd om een deskundigenrapport uit te brengen over de gevaren van het biologisch 
bestrijdingsmiddel XENTARI WG naar aanleiding van de vele in Vlaanderen (Limburg) bij No Cancer 
Foundation binnengekomen meldingen van bewoners die zich daarover grote zorgen maken en  
waarbij het gif letterlijk op en in woningen werd gespoten. Voor bewijs zie foto hieronder:    

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/kam-point-philips-in-beeld-juli-2008.pdf
tel:%2B32%20484749360
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/30%20januari%202012%20brief%20Janssen%20%26%20Janssen%20cs..pdf?attredirects=0
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/beslaglegging-onroerend-goed-iak-28-01-2010.pdf
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-26.php
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Het gaat om een proefproject overgewaaid vanuit Nederland naar België wat tot stand is gebracht op 
aanraden van de binationale (NL en BE) expertenwerkgroep eikenprocessierupsenbestrijding. In deze 
werkgroep heeft de Nederlandse GGD-arts Henk Jans voor zowel België als Nederland de medische 
aspecten beoordeeld en verzorgd.  
 
Dit experiment is met overheidssubsidie gestart op drie plaatsen in Maaseik en Bree onder politieke 
verantwoordelijkheid van Limburgs gedeputeerde Frank Smeets. De bewoners van Limburg zijn vanuit 
de provincie daarover via TV Limburg als volgt voorgelicht: zie video hieronder:    
    

  
Proefproject voor bestrijding processierups 
 
Op ons mede namens No Cancer Foundation gedane verzoek hebben burgemeester en schepenen 
van de gemeente Maaseik in haar vergadering van 2 mei 2011 letterlijk het volgende besluit genomen 
(zie bijlage 1):  
 

Besluit: 
 
Artikel 1: er zijn o.i. geen vergunningen nodig 
 
Artikel 2: wij maken een afschrift van dit besluit op onze beurt over aan de provincie 
Limburg en aan het voor ons bevoegde parket (dat van het arrondissement Tongeren) 
en aan de vraagsteller, dit alles door de zorgen van de milieudienst.  

 
Daarbij werd opgemerkt dat de gemeente Maaseik door de hogere overheden, zowel de provincie als 
het Vlaams Gewest, tot het gebruik van dit product zijn gestimuleerd, zonder hun verantwoordelijkheid 
daarbij te ontlopen.     
     
 

http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-26.php
http://www.limburg.be/eCache/INT/16/048.html
http://www.tvl.be/nl/2011-04-29/proefproject-voor-bestrijding-processierups/
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/02-05-11%20Besluit%20gemeente%20Maaseik.pdf?attredirects=0
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Om te komen tot een degelijk onderzoek hebben wij bij e-mailbericht van 18 mei 2011 Nederlandse 
GGD-arts Henk Jans verzocht om een kopie van het veiligheidsinformatieblad (MSDS) waarin de 
100% samenstelling van het bestrijdingsmiddel XENTARI WG is vermeld. Heden na 10 maanden 
heeft hij daarop nog steeds niet gereageerd. Daarom zijn wij zelf maar op onderzoek uitgegaan.  
De resultaten zijn alarmerend, welke u hieronder vindt beschreven:  
 
XENTARI WG 
 
Bijgevoegd vindt u de MSDS van XENTARI WG zoals die door een anoniem persoon werkzaam bij 
BAYER in België is opgesteld (zie bijlage 2). Dit product bevat aan chemische stoffen: 

- CAS-Nr 68038-71-1 (10 %) 
- 90 % van de samenstelling is niet vermeld.      

 
Als wettelijk verplichte informatie staan vermeld de volgende R-zinnen (Risico-zinnen) en S-zinnen 
(Veiligheids-zinnen):   

- R42/43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid; 
- S 2       Buiten bereik van kinderen houden 
- S13      Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. 
- S20/21 Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. 
- S23      Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. 
- S24      Aanraking met de huid vermijden. 
- S37      Draag geschikte handschoenen. 
- S42      Tijdens de ontsmetting/bespuiting een geschikte adembescherming dragen.  

 
Dit is één op één overgenomen door de Belgische overheid en in België onder nummer 9067/B 
vrijgegeven als toegelaten biocide (zie bijlage 3)        
 
XENTARI  
 
Bijgevoegd vindt u de MSDS van XENTARI zoals die door een anoniem persoon werkzaam bij 
BAYER in Nederland is opgesteld (zie bijlage 4). Dit product bevat aan chemische stoffen: 

- CAS-Nr 68038-71-1 (10 %) 
- 90 % van de samenstelling is niet vermeld.  

Dit betreft dus hetzelfde product als XENTARI WG in België.   
     
 
Als wettelijk verplichte informatie staan op dit volledig hetzelfde product vermeld de volgende R-zinnen 
(Risico-zinnen) en S-zinnen (Veiligheids-zinnen):   

- R42/43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid; 
- R52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatische milieu op 

lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.    
- S36/37 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding 
- S42      Tijdens de bespuiting een geschikt ademhalingsapparaat dragen 
- S45      Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen 
                   (indien mogelijk hem dit etiket tonen) 
- S61      Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart. 

 
Exact hetzelfde product waarvan de MSDS is geschreven door een ander anoniem persoon 
werkzaam bij BAYER is daarmee ineens veel gevaarlijker en mag absoluut niet in het water worden 
geloosd.  
  
TUREX 50 WP   
 
Bijgevoegd vindt u de MSDS van TUREX 50 WP zoals die door een anoniem persoon werkzaam bij 
CERTIS Europe B.V. in Nederland is opgesteld (zie bijlage 5). Dit product bevat aan chemische 
stoffen: 

- CAS-Nr 68038-71-1 (2500 IU/mg) 
- overig percentage (90 % ?) van de samenstelling is niet vermeld.  

Dit product van een ander bedrijf bevat exact dezelfde chemische stof CAS-Nr 68038-71-1.     
 

http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-26.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Material_safety_data_sheet
http://en.wikipedia.org/wiki/Material_safety_data_sheet
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/09-01-07%20MSDS%20XENTARI%20WG%20Belgie.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/06-10-10%20Toelating%20XENTARI%20WG%20Belgie.pdf?attredirects=0
http://en.wikipedia.org/wiki/Material_safety_data_sheet
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/21-06-07%20MSDS%20XENTARI%20Nederland.pdf?attredirects=0
http://en.wikipedia.org/wiki/Material_safety_data_sheet
http://en.wikipedia.org/wiki/Material_safety_data_sheet
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/Juni%2006%20MSDS%20TUREX%20Nederland.pdf?attredirects=0
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Als wettelijk verplichte informatie staan op dit product met exact dezelfde chemische stof vermeld de 
volgende R-zinnen (Risico-zinnen) en S-zinnen (Veiligheids-zinnen):  

- R36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.  
- R 40          Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.   
- R42/43      Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of bij contact met de huid; 
- S26           Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en 
                        deskundig medisch advies inwinnen.  
- S36/37      Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding 
- S42           Tijdens de bespuiting een geschikt ademhalingsapparaat dragen (voorzien van  

                  een P3 filter) 
- S45           Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen 
                        (indien mogelijk hem dit etiket tonen) 

 
Hiermee is komen vast te staan dat dit product en dus ook XENTARI WG kanker kan veroorzaken.  
 
Met de toelatingsbeschikking van TUREX 50 WP is feitelijk komen vast te staan dat het overig 
percentage (90%) aan onbekende stoffen geen water is maar andere zeer giftige, giftige, bijtende 
of schadelijke stoffen zijn (zie bijlage 6) . Dit betekent dat op deze wijze aan elk soort gevaarlijk 
afval 10 % aan de werkzame stof CAS-Nr 68038-71-1 kan worden toegevoegd en met grote winsten 
op ongecontroleerde wijze in ons leefmilieu kan worden gedumpt, zonder dat de gevaren ervan op het 
etiket behoeven te worden vermeld.     
       
Voor de oorzaak en gevolgen lees ook het artikel “Klokkenluider van Rooij solliciteert naar de vacature 
Vice-president Raad van State” met bijbehorende links en deeplinks aan feitelijke onderbouw in het 
Echte Nieuws van 17 november 2011 (zie bijlage 7).   
 
GEMEENTELIJKE MILIEUVERGUNNING IS VEREIST  
 
Voor het vanuit een werk in de lucht brengen van kankerverwekkende, zeer giftige, giftige, bijtende of 
schadelijke stoffen, waaronder biociden, om die vervolgens te lozen op gronden en eigendommen van 
anderen is een milieuvergunning vereist (zie bijlage 8) die bij burgemeester en schepenen van 
betrokken gemeenten moet worden aangevraagd (zie bijlage 9). Dit is ook te begrijpen. In artikel 10 
van de Belgische Grondwet staat namelijk het volgende geschreven:  
 

Er is in de Belgische Staat geen onderscheid van standen. 
 
De Belgen zijn gelijk voor de wet; zij alleen zijn tot de burgerlijke en militaire 
bedieningen benoembaar, behoudens de uitzonderingen die voor bijzondere gevallen 
door een wet kunnen worden gesteld. 
 
De gelijkheid van vrouwen en mannen is gewaarborgd. 

 
Dit betekent dat als één Belgische inwoner vanuit een werk zonder een daarvoor vereiste 
milieuvergunning gronden, oppervlaktewater en eigendommen van anderen mag vergiftigen met 
kankerverwekkende, zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stoffen dan mogen alle 11 miljoen 
andere Belgen, ingevolge artikel 10 van de Belgische Grondwet, dat ook doen zonder een wettelijk 
vereiste milieuvergunning.  
 
Voor het vanuit een werk lozen van kankerverwekkende, zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke 
stoffen, waaronder biociden, die vervolgens rechtstreeks, dan wel via daken, goten en/of verharde 
wegen en terreinen op het oppervlaktewater worden geloosd is benevens een milieuvergunning ook 
een lozingsvergunning vereist, dat heeft het Europese Hof van Justitie in de zaak C-231/97 d.d. 29 
september 1999 van A.M.L. van Rooij tegen het Dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel 
(Nederland) beslist. Ter onderbouwing daarvan vindt u bijgevoegd het artikel “Vergunning voor spuiten 
met gif” in het Algemeen Dagblad d.d. 16 oktober 1999 (zie bijlage 10) en het artikel “Giftige stoffen 
via lucht lozen mag niet meer uit de Leeuwarder Courant van 7 oktober 1999 (zie bijlage 11).     .  
 
Als gevolg van door Nederlandse GGD-arts Henk Jans foutief verstrekte informatie aan de Belgische, 
Vlaamse en Limburgse overheid, heeft het kunnen gebeuren dat in 2011 in onder meer in het  
Belgische Maaseik en Bree met overheidssubsidie vanuit een werk onder de naam XENTARI WG  

https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/02-05-11%20Toelating%20TUREX%20Nederland.pdf?attredirects=0
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/05-03-12%20Overtredingen%20federale%20milieu-inspectie.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/Milieu%20vergunning%20procedure%20gemeente.pdf?attredirects=0
http://www.senate.be/doc/const_nl.html
http://www.senate.be/doc/const_nl.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-16-ad-vergunning-voor-spuiten-met-gif.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-16-ad-vergunning-voor-spuiten-met-gif.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-16-ad-vergunning-voor-spuiten-met-gif.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-07-lc-giftige-stoffen-via-lucht-lozen-mag-niet-meer.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-26.php
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een niet geringe hoeveelheid kankerverwekkende, zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stoffen 
zijn geloosd op gronden, oppervlaktewater en eigendommen van anderen zonder een daarvoor 
vereiste milieuvergunning van burgemeester en schepenen van de gemeente waarbinnen deze 
werkzaamheden hebben plaatsgevonden (zie bijlage 1) en zonder een vereiste lozingsvergunning 
overeenkomstig het arrest van het Europese Hof van Justitie in de zaak C-231/97.  
 
BELGISCH GROENTEN EN FRUIT   
 
Uit dieper onderzoek naar het gebruik van XENTARI WG is gebleken dat deze biocide maar liefst al 
zo’n 10 jaar lang wordt gebruikt voor het bespuiten van appelbomen, perenbomen, kersen- en 
kriekenbomen, pruimenbomen, druivelaars, aardbeien, braamstruiken, frambozenstruiken, blauwe 
bosbessen, rode bosbessen, aalbes, kruisbes, rode biet, wortelen, pastinaak, knolselder, radijs, 
rammenas en rettich, schorseneren, koolraap, raap, knoflook, uien, bosuien, sjalot, tomaten, paprika, 
Spaanse peper, komkommer, augurk, courgette, meloen, pompoen, broccoli, bloemkool, spruitkool, 
sluitkool, savooikool, Chinese kool, boerenkool, koolrabi, tuinkers, veldsla, slasoorten, andijvie, 
spinazie, waterkers, witlofwortelteelt, warmoes, babyleaf, stamslabonen, erwten, vicia-bonen, asperge, 
bleekselderij, knolvenkel, prei, rabarber, snijselder, kervel, peterselie, rucola, bieslook, munt, 
basilicum,  marjolein, salie, tijm, suikermais.  
 
Dit met de wetenschap dat het om kankerverwekkende, zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke 
stoffen stoffen gaat en dat dit heeft plaatsgevonden vanuit een werk zonder een daarvoor vereiste 
gemeentelijke milieuvergunning (zie bijlage 9) en lozingsvergunning (zie bijlage 10) maakt duidelijk 
dat hieruit veel vergiftigingsziekten en kanker zijn ontstaan en nog zal ontstaan. De Federale, Waalse, 
Vlaamse, Provinciale en gemeentelijke overheden dienen dan ook direct in te grijpen, waarmee een 
einde komt aan deze massale vergiftiging van Belgisch groenten en fruit dat ook wordt geëxporteerd 
naar landen buiten België.     
 
BELGISCHE OVERHEDEN   
 
Om als kennisdrager niet medeplichtig te worden aan deze massale vergiftiging zonder de wettelijk 
vereiste vergunningen hebben wij hierover de Belgische federale regering, Vlaamse regering, 
Provincie Limburg en de gemeente Maaseik in kennis gesteld met de intentie hierover in overleg te 
treden om te komen tot gezamenlijke verantwoordelijke oplossingen.  
 
No Cancer Foundation te Hasselt heeft daarin een belangrijke rol naar de bezorgde bewoners die zich 
hierover bij hen hebben gemeld en nog zullen melden.  
 
TOELICHTING  
 
Dit deskundigenrapport is toegelicht met een video. Om die te bekijken en te beluisteren.  
 
KLIK OP VIDEO-DEEL 1 en VIDEO-DEEL 2  
    
OP EN AANMERKINGEN OP DIT RAPPORT   
 
Op en aanmerkingen van de Belgische overheid of andere deskundigen, gebaseerd op een MSDS 
waarin de 100% samenstelling voorzien van CAS-nummers en/of EINECS-nummer staat vermeld, zijn 
welkom, zodat zonodig de inhoud van dit deskundigenrapport daarmee kan worden bijgesteld.                 
 
Wij willen u dan ook vragen om al uw op en aanmerkingen per e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com te 
versturen aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V.    
 
Wij vertrouwen erop u met het aanleveren van dit deskundigenrapport van dienst te zijn.  
 
Met vriendelijke groeten 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze Ing. A.M.L. (Ad) van Rooij 
Hogere Veiligheidskundige      

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

https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/02-05-11%20Besluit%20gemeente%20Maaseik.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/Milieu%20vergunning%20procedure%20gemeente.pdf?attredirects=0
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-16-ad-vergunning-voor-spuiten-met-gif.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=NSqWjo03kto&feature=plcp&context=C4e6354aVDvjVQa1PpcFNAwZtQFyrpnHOBfj48jSuGBp37YaEc3VI%3D
http://www.youtube.com/user/NoCancerFoundation?feature=watch
http://en.wikipedia.org/wiki/Material_safety_data_sheet
http://nl.wikipedia.org/wiki/CAS-nummer
http://nl.wikipedia.org/wiki/EINECS-nummer
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
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Al bij brief d.d. 21 juni 1993 (kenmerk: A-22-89 FB/am) heeft criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk 
hierover een brief verstuurd aan toenmalig hoofdofficier van justitie mr. C.R.L.R.M. Ficq van het 
arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch. Betreffende brief d.d. 21 juni 1993 van criminoloog prof. dr. 
F. Bovenkerk vindt u hieronder ingelast. Daarin staat letterlijk het volgende geschreven: 
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Heden, na maar liefst 19 jaar, heeft criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk van de hoofdofficier van justitie 
mr. Ficq en zijn opvolgende hoofdofficieren bij het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch daarop 
nog geen enkele reactie mogen ontvangen. De gevolgen daarvan zijn rampzalig voor vele miljoenen 
Nederlanders, Belgen en Europeanen.  
 
Hoe extreem ver (voormalig) voorzitter van afdeling 2  mr. B.C.W. Geurtsen (voorheen CDA raadslid 
gemeente Houten) van de rechtbank ’s-Hertogenbosch gaat ten dienste van de hierboven beschreven 
feitelijk bewezen zware georganiseerde “Corporate Crime” misdaad tegen alle Nederlandse 
Klokkenluidders, waaronder ondergetekende A.M.L. van Rooij, kunt u lezen in het hieronder ingelaste 
artikel “Worden klokkenluiders op sdnl.nl weggezet als terroristen?” van 29 juni 2008 in het 
Echte Nieuws van van 29 juni 2008  (http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29.php)        
 

<> 

 
<> 

 
 

 
 

 
 

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  
 

 

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

 
 

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

 
 

http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29.php
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/klokkenluiders.htm
http://www.sdnl.nl/
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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 
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 

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

 
De 12 centimeter dikke 
aanklacht.  
 
 

 
Thuis bij dhr. van Rooij 
zijn alle stukken 
onderzocht. 

http://www.sdnl.nl/integriteit-rechtspraak.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29-produktiestuk7.pdf
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.mstsnl.net/video/kortgeding-sdn-kuijpers-27-6-08.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
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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 
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  

 

 

 

 
 

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
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/
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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  
 

 

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. 

http://www.camilleri.nl/2011/04/advocaat-eric-kuijpers-geschorst-door-onderzoek-tros-opgelicht/
http://www.camilleri.nl/author/admin/
http://www.camilleri.nl/2011/04/advocaat-eric-kuijpers-geschorst-door-onderzoek-tros-opgelicht/#comments
http://www.camilleri.nl/crime/Mr_H_F_C_Kuijpers/6564/1
http://www.camilleri.nl/crime/wapens/6564/2
http://www.camilleri.nl/crime/haar_voorpagina/6564/3
http://www.camilleri.nl/crime/Flyer/6564/4
http://www.camilleri.nl/crime/oplichtingpraktijken/6564/5
http://www.camilleri.nl/crime/2001_009L47_2/6564/6
http://www.camilleri.nl/crime/mr_D_A_Harff/6564/7
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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. 

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

 
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/


 28 

 
 

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     



 29 

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

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.  

  
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). 

 

mailto:eric.kuijpers@kdk.nl
mailto:info@bureaupraedium.nl
http://www.kdk.nl/
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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. 
 
Toen Ad van Rooij vervolgens in maart 2010 ging meedoen als lijsttrekker voor de politieke partij De 
Groenen in de gemeente 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 2 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 2 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.  
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Op grond van de feiten zoals die staan verwoord in ons wrakingsverzoek d.d. 27 januari 2012 van mr. 
A.W.C.M. van Emmerik, aangevuld met de bovengenoemde feiten, is onmiskenbaar feitelijk komen 
vast te staan dat vanwege het feit dat de rechters van de wrakingskamer mr. J.A. Bik, mr. W. 
Weerkamp, mr. M.E. Bartels ons wrakingsverzoek onder deze door hen gecreëerde condities in 
behandeling hebben genomen zij ook niet onafhankelijk zijn en dat doen ten dienste van de hierboven 
feitelijk bewezen al maar liefst 25 jaar lang voortdurende meest ernstige vorm van samenspannende 
“Corporate Crime” misdaad tegen A.M.L. van Rooij en zijn gezin.       
 
Met bovengenoemde feiten hebben wij wederom onmiskenbaar feitelijk bewezen dat er in Nederland 
geen onafhankelijke wrakingskamer is om dit wrakingsverzoek te mogen behandelen. Wij sommeren 
huidig verantwoordelijk president mr. H.A.W. Snijders van de rechtbank ’s-Hertogenbosch dan ook 
om op grond van bovengenoemde feitelijke bewijzen dit wrakingsverzoek voor het Grondwettelijk 
Hof van België te brengen met het verzoek het Grondwettelijk Hof van België erover te laten 
uitspreken of ons wrakingsverzoek hierop al dan niet gegrond is.     
 
Alvorens op dit wrakingsverzoek wordt beslist eist ondergetekende A.M.L. van Rooij hierover te 
worden gehoord in een veilige omgeving onder extra beveiligde omstandigheden en het tijdstip van de 
hoorzitting af te stemmen met zijn drukke agenda. 
 
In geval de behandelend rechters mr. J.A. Bik, mr. W. Weerkamp, mr. M.E. Bartels van de 
wrakingskamer dit wrakingsverzoek naast zich neerleggen, dan zal tegen hen door volgende 
rechtspersonen:   

- Politieke Partij De Groenen (Nederland en België)(BEWIJS) 
- Safety Manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V. (BEWIJS)  
- Directeur bij het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (BEWIJS) 
- Bestuurder Van Rooij Holding B.V. (BEWIJS) 
- Vennoot Camping en Pensionstal Dommeldal te Sint-Oedenrode (BEWIJS)(BEWIJS)  
- A.M.L. van Rooij (en zijn gezin) als natuurlijk persoon (BEWIJS)(BEWIJS) 

hiervan een strafklacht worden ingediend bij het Parket in Tongeren (België). Ter onderbouwing van 
die strafklacht zal dit wrakingsverzoek (met links en deeplinks aan feitelijke onderbouw) worden 
overlegd.  
 
 
 

http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$rptResults$_ctl13$link','')
http://www.const-court.be/
http://www.const-court.be/
http://www.degroenen.nl/
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.sdnl.nl/pdf/15-januari-2012-strafaangifte-de-groenen-bij-officier-van-justitie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.sdnl.nl/pdf/e-mail-verzoek-tot-besluit-aan-cvz-11-april-2011.pdf
http://www.dommeldal.eu/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-benw-sint-oedenrode-einde-dwangsom-10-maart-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-minister-vrom-einde-dwangsom-14-maart-2011.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/e-mail-verzoek-tot-besluit-aan-cvz-11-april-2011.pdf
https://sites.google.com/site/ncfactueel/welke-rol-speelt-het-f-a-g-g
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Ook zal door bovengenoemde rechtspersonen dan de Staat der Nederlanden voor het Grondwettelijk 
Hof van België worden gedaagd, daar Nederland bij bovengenoemde rechtspersonen alle Belgische 
grondwettelijke rechten heeft afgenomen en A.M.L. van Rooij als gevolg daarvan al vanaf 22 april 
2010 onafgebroken in België woont en op 6 mei 2010 daar Politiek asiel heeft aangevraagd.                   
 
Dit wrakingsverzoek krijgt met voorafgaand persbericht een wereldwijde verspreiding.  
 
Hoogachtend 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze, 
 
Ing. A.M.L. van Rooij 
directeur  
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
============================================================================= 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////    

 
Op grond van de feiten zoals die staan verwoord in ons wrakingsverzoek d.d. 22 februari 2012 van 
de rechters mr. E.R. Eggeraat, mr. E. Dijt en mr. M.M. Smorenburg van de wrakingskamer, aangevuld 
met ons hierboven ingelaste feitelijke onderbouwde wrakingsverzoek d.d. 14 maart 2012 van de 
rechters mr. J.A. Bik, mr. W. Weerkamp, mr. M.E. Bartels (wrakingskamer) van de rechtbank ’s-
Hertogenbosch, is onmiskenbaar feitelijk komen vast te staan dat door toedoen van het Openbaar 
Ministerie (Den Bosch) er in Nederland geen enkele rechter is die onze zaken en wrakingsverzoeken  
nog onafhankelijk kan behandelen, zonder voorafgaand strafrechtelijk onderzoek hiernaar vanuit 
hetzelfde Openbaar Ministerie (Den Bosch) die de hierboven feitelijk bewezen al maar liefst 25 jaar 
lang voortdurende meest ernstige vorm van samenspannende “Corporate Crime” misdaad tegen 
A.M.L. van Rooij en zijn gezin heeft veroorzaakt. Zolang dat niet gebeurd en de Nederlandse Tweede 
Kamer (Kabinet Rutte) niet besluit tot het doen van een Parlementaire enquête hiernaar, dan is er in 
Nederland geen sprake meer van een democratie maar van een mens- en milieuvernietigende 
totalitaire oligarchie        
 
Met bovengenoemde feiten hebben wij onmiskenbaar feitelijk bewezen dat er in Nederland geen 
onafhankelijke wrakingskamer is om dit wrakingsverzoek te mogen behandelen. Wij sommeren huidig 
president mr. R.R. Winter van het college van beroep voor het bedrijfsleven dan ook om op grond van 
bovengenoemde feitelijke bewijzen dit wrakingsverzoek voor het Grondwettelijk Hof van België te 
brengen met het verzoek het Grondwettelijk Hof van België erover te laten uitspreken of ons 
wrakingsverzoek hierop al dan niet gegrond is.     
 
Alvorens op dit wrakingsverzoek wordt beslist eist ondergetekende A.M.L. van Rooij hierover te 
worden gehoord in een veilige omgeving onder extra beveiligde omstandigheden en het tijdstip van de 
hoorzitting af te stemmen met zijn drukke agenda. 
 
In geval de behandelend rechters mr. M.A. van der Ham, mr. M. van Duuren, mr. G.P. Kleijn van de 
wrakingskamer dit wrakingsverzoek naast zich neerleggen, dan zal tegen hen en de acht andere 
gewraakte rechters door de volgende rechtspersonen:   

- Politieke Partij De Groenen (Nederland en België)(BEWIJS) 
- Safety Manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V. (BEWIJS)  
- Directeur bij het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (BEWIJS) 
- Bestuurder Van Rooij Holding B.V. (BEWIJS) 
- Vennoot Camping en Pensionstal Dommeldal te Sint-Oedenrode (BEWIJS)(BEWIJS)  
- A.M.L. van Rooij (en zijn gezin) als natuurlijk persoon (BEWIJS)(BEWIJS) 

hiervan een strafklacht worden ingediend bij het Parket in Tongeren (België). Ter onderbouwing van 
die strafklacht zal dit wrakingsverzoek (met links en deeplinks aan feitelijke onderbouw) worden 
overlegd.  
 
 

http://www.const-court.be/
http://www.const-court.be/
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/6%20mei%202010%20asielverzoek%20van%20Ad%20van%20Rooij%20aan%20Jo%C3%ABlle%20Milquet%2C%20Belgie.pdf?attredirects=0
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-februari-2012-wraking-wrakingskamer-cbb-den-haag.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-maart-2012-wraking-wrakingskamer-den-bosch.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-feb-2012-strafaangifte-tegen-staat-der-nederlanden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-feb-2012-strafaangifte-tegen-staat-der-nederlanden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-feb-2012-strafaangifte-tegen-staat-der-nederlanden.pdf
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/index.jsp?wt.srch=1&wt.mc_id=adwords&adid=2772309333&campaign=Kamerleden&vorm=search&adgroup=Kamerleden&keyword=leden%20tweede%20kamer
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/index.jsp?wt.srch=1&wt.mc_id=adwords&adid=2772309333&campaign=Kamerleden&vorm=search&adgroup=Kamerleden&keyword=leden%20tweede%20kamer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte
http://nl.wikipedia.org/wiki/Parlementaire_enqu%C3%AAte_in_Nederland
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/CBb/OverHetCBb/Het%20College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Pages/Samenstelling-CBb.aspx
http://www.const-court.be/
http://www.degroenen.nl/
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.sdnl.nl/pdf/15-januari-2012-strafaangifte-de-groenen-bij-officier-van-justitie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.sdnl.nl/pdf/e-mail-verzoek-tot-besluit-aan-cvz-11-april-2011.pdf
http://www.dommeldal.eu/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-benw-sint-oedenrode-einde-dwangsom-10-maart-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-minister-vrom-einde-dwangsom-14-maart-2011.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/e-mail-verzoek-tot-besluit-aan-cvz-11-april-2011.pdf
https://sites.google.com/site/ncfactueel/welke-rol-speelt-het-f-a-g-g
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Ook zal door bovengenoemde rechtspersonen dan de Staat der Nederlanden voor het Grondwettelijk 
Hof van België worden gedaagd, daar Nederland bij bovengenoemde rechtspersonen alle Belgische 
grondwettelijke rechten heeft afgenomen en A.M.L. van Rooij als gevolg daarvan al vanaf 22 april 
2010 onafgebroken in België woont en op 6 mei 2010 daar Politiek asiel heeft aangevraagd.                   
 
Dit wrakingsverzoek krijgt met voorafgaand persbericht een wereldwijde verspreiding.  
 
Hoogachtend 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze, 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. A.M.L. van Rooij 
directeur  
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