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Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 17 februari 2013 23:35 
Onderwerp: Beroepschrift namens Camping en pensionstal ‘Dommeldal’ / Verzoekschrift om 
Van Aarle Houtbedrijf B.V., per direct te sluiten, te verzegelen en aan te slaan tot betaling van 
miljoenen euro’s aan zuiveringsheffing. 
Aan: pglas@dommel.nl, belastingen@dommel.nl, watertoets@dommel.nl 
Cc: Jan Parmentier <japarmentier49@gmail.com>, twantak@hotmail.com, "Anton F. P. van Putten" 
<anton37.putten@wxs.nl>, "f.bovenkerk" <F.Bovenkerk@uu.nl>, Hans van den Broek 
<hans.v.d.broek@planet.nl>, No cancer Foundation <nocancerfoundation@gmail.com>, 
nvvk@veiligheidskunde.nl, info@justitiaetpax.nl, Raad van State Voorlichting 
<voorlichting@raadvanstate.nl>, MSmits@dommel.nl, griffie@const-court.be, info@premier.fed.be, 
debethune@presidium.senate.be, milquet@ibz.fgov.be, min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, 
info.maggiedeblock@ibz.fgov.be, kabinet.lieten@vlaanderen.be, ronny.switten@skynet.be, 
federaal.parket@just.fgov.be, bosgroep wieteke van Dort <wieteke@wietekevandort.nl>, wolbrin Veen 
<ine.veen@quicknet.nl>, Henk Niggebrugge <henkn@hetechtenieuws.org>, Rob Brockhus 
<rob.brockhus@gmail.com>, katohliek nieuwsblad <henk@katholieknieuwsblad.nl>, julius vischjager 
<julius601@hotmail.com>, bibliotheek@dommel.nl, joelle.milquet@ibz.fgov.be, katholieknieuwsblad 
<Redactie@katholieknieuwsblad.nl>, Nieuwe Media Nieuws <redactie@nieuwemedianieuws.nl>                                         
 

 Zonhoven: 17 februari 2013  
      

Aan: Peter Glas in de functies als: 
- Watergraaf van het Waterschap De Dommel, 
- Voorzitter van het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel, 
- Voorzitter van het algemeen bestuur van het Waterschap De Dommel, 
- Voorzitter van de Unie van Waterschappen in Nederland.  

en aan:  
- procesmanager belastingheffing en -invordering van Waterschap De Dommel, werkend onder 

Peter Glas als Watergraaf van het Waterschap De Dommel.  
(e-mail: pglas@dommel.nl en belastingen@dommel.nl en watertoets@dommel.nl)  
 
Betreft: 

- Beroepschrift namens Camping en pensionstal ‘Dommeldal’ aan procesmanager 
belastingheffing en -invordering van Waterschap De Dommel, met het verzoek aan 
verantwoordelijk watergraaf  Peter Glas om voorafgaande aan de beslissing samen met vice-
president mr. J.P.H. Donner van de Raad van State en andere genodigden te praten over een 
totale oplossing waarmee de vernietiging van 501.000.000 Mensen binnen de Europese Unie 
en méér dan 7.000.000.000 Mensen Wereldwijd kan worden voorkomen.  

- Verzoekschrift aan verantwoordelijk watergraaf Peter Glas om houtimpregneerbedrijf Van 
Aarle Houtbedrijf B.V., Ollandseweg 159, 5491 XB te Sint-Oedenrode (gebuur) per direct te 
sluiten, de toegangspoorten te verzegelen en aan te slaan voor achterstallige betaling van 
miljoenen euro’s aan zuiveringsheffing.  
 

 
 
Geachte Procesmanager en Watergraaf Peter Glas,  
 
Voor mijn gemotiveerd verzoek d.d. 5 februari 2013 (22:24 uur) tot opschorting van uw 
aanslagnummers: 04 11 19 4399929 6 en 04 13 01 4399929 1 van resp. 286,79 en 325,08 euro en de 
beslissing d.d. 7 februari 2013 (16:53 uur) daarop van mw. M. Smits namens de procesmanager van 
het Waterschap De Dommel lees de volgende link met deeplinks aan feitelijke onderbouwing: 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-februari-2013-reactie-email-dagelijks-bestuur-waterschap-de-
dommel.pdf  
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Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen 
en tevens aan Watergraaf Peter Glas gericht.  
 
Deze afwijzende beslissing d.d. 7 februari 2013 (kenmerk: 4399929 ) om opschorting van betaling van 
zuiveringsheffing voor Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ (totaal: 611,87 euro) tot na het moment  
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij weer veilig kunnen terugkeren naar Nederland kan nooit in stand 
blijven omdat de oorzaak ervan volledig valt toe te schrijven aan het Waterschap De Dommel onder 
verantwoordelijkheid van Peter Glas in de functies als: 

- Watergraaf van het Waterschap De Dommel, 
- Voorzitter van het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel, 
- Voorzitter van het algemeen bestuur van het Waterschap De Dommel, 
- Voorzitter van de Unie van Waterschappen in Nederland  

en wel op grond van de volgende beroepsgronden: 
 
Beroepsgronden.  
 
In het bestreden besluit d.d. 7 februari 2013 schrijft mevrouw M. Smits namens de Procesmanager 
Belastingheffing en –invordering letterlijk het volgende:  
 

In deze mail maakt u echter niet voldoende aannemelijk dat er niet genoeg financiële 
middelen zijn om de aanslag te kunnen voldoen.  

 
Deze overweging in uw besluit kan nooit in stand blijven en wel op grond van de inhoud van mijn bij e-
mail d.d. 11 februari 2013 (20:33 uur), aangevuld bij e-mail d.d. 13 februari 2013 (14:21 uur),  gedane 
uitnodiging voor een gesprek aan vice-president mr. J.P.H. Donner (CDA) van Raad van State 
persoonlijk, welke u vindt bijgevoegd in de volgende link met deeplinks aan feitelijke onderbouwing: 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-februari-2013-2e-verzoek-om-gesprek-piet-hein-donner.pdf  
 
Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen 
en tevens aan Watergraaf Peter Glas gericht.  
 
Met die inhoud is feitelijk komen vast te staan dat huidig vice-president mr. J.P.H. Donner (CDA) van 
de Raad van State tot op de dag van vandaag ( 3,5 jaar lang) weigert te reageren op de daarin 
verwoorde uitnodiging van PLATFORM HERSTEL RECHTSORDE. Als gevolg daarvan krijgt de 
familie Van Rooij met de volgende al maar liefst 5,5 jaar lang geld- en eigendom- stelende politiek 
“Corporate Crime” misdrijven te maken:  

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

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

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

- Ad van Rooij heeft als gevolg daarvan op 21 april 2010 vanuit Nederland naar België moeten 
vluchten om door toedoen van burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode niet te 
worden vermoord in navolging van Pim Fortuyn en daar al bijna drie jaar lang tegen dubbele 
woonkosten gescheiden moeten wonen van zijn vrouw Annelies van Rooij van Nunen. Voor 
onderbouw lees in de volgende links de boeken “Alarm... U wordt vergiftigd, zal de wereld 
ondergaan aan gif, milieu en bedrog!” en “Moord namens de 'kroon'?” die Ine Veen over Pim 
Fortuyn en Ad van Rooij heeft geschreven.  

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

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

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

 
Voor meer onderbouw verwijs ik u naar de volgende artikelen op het Echte Nieuws, samen met de 
volgende video’s (artikel 1)(artikel 2)(artikel 3)(artikel 4)(artikel 5)(overige artikelen)(video 1)(video 
2)(video 3)(video 4)(video 5).  
 
De diepere oorzaak van deze politieke terreur op A.M.L. van Rooij en zijn familie kunt u lezen in mijn 
verzoekschrift d.d. 31 januari 2013 aan staatshoofd Z.K.H. Koning Albert II, regeringsleider premier 
Elio Di Rupo en Voorzitster Senaat Sabine de Bethune in de volgende link: 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-januari-2013-verzoekschrift-aan-belgische-federale-overheid-over-
groot-%20belgie.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-februari-2013-ontvangstbevestiging-verzoekschrift-federale-
overheid.pdf  
 
met de volgende links aan feitelijke onderbouw: 
 
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/home  
 
https://sites.google.com/site/universalfederationback/nazis-hijacked-the-benelux-union  
 
Daarin kunt u lezen: 

- dat in tegenstelling wat in de geschiedenisboeken staat geschreven Adolf Hitler niet op 4 mei 
1945 is overleden maar op 13 februari 1962 om 15.00 uur in het bijzijn van zijn lijfarts Otto 
Lehmann, waarmee Adolf Hiltler vanuit Argentinië via Nederland zijn Hitler-kabinet vanaf 5 
mei 1945 heeft kunnen blijven voortzetten.  

- dat Rijkscommissaris Seyss-Inquart (onder dwang?) op 5 mei 1945 Jan Donner (ARP) als 
raadsheer bij de Hoge raad heeft benoemd in Nederland, zonder afstand te nemen van het 
beleid van de Hoge Raad tijdens de bezetting.  

- dat koning Leopold III op 7 mei 1945 van de Regering-Van Acker I en Paul Henri Spaak als 
verantwoordelijk minister van Buitenlandse Zaken niet mocht terugkeren naar België, tot 22 
juli 1950 naar Pregny in Zwitserland moest worden verbannen en het door koning Leopold III 
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http://www.youtube.com/watch?v=tZ9QNahHwu0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qiVmqGOGvKc
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_II_of_Belgium
http://en.wikipedia.org/wiki/Elio_Di_Rupo
http://www.senat.be/www/?MIval=/showSenator&ID=3943&LANG=nl
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-januari-2013-verzoekschrift-aan-belgische-federale-overheid-over-groot-%20belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-januari-2013-verzoekschrift-aan-belgische-federale-overheid-over-groot-%20belgie.pdf
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op 9 september 1944 vertrouwelijk aan premier Hubert Pierlot en minister van Buitenlandse 
zaken Paul Henri Spaak overhandigde "politiek testament" tot in 1949  geheim is gehouden. 
Dit ondanks de eis van koning Leopold III aan Paul Henri Spaak dat zijn "politiek testament" 
gepubliceerd moest worden in het geval hij niet in België zou zijn als de geallieerde troepen 
het land zouden bevrijden (zelf schreef hij "bezetten".). In het testament eiste hij excuses van 
de regering in ballingschap voor de gebeurtenissen van 1940 en verwierp hij de verdragen die 
zij in Londen gesloten had. Het is hierbij goed te weten dat Etienne Davignon voorheen 
kabinetschef was van Paul Henri Spaak nadat op 4 december 1959 de Grootloge van België 
is opgericht die waren uitgetreden uit het Groot Oosten. Davignon werd later het eerste hoofd 
van het Internationaal Energie Agentschap (van 1974 tot 1977). Davignon vertegenwoordigde 
vanaf 1977 tot 1981 België als lid en vanaf 1981 tot 1985 als vice-president in de Europese 
Commissie. Davignon was vanaf 1989 tot 2001 voorzitter van de Belgische bank Societe 
Generale Maatschappij van België, dat nu deel uitmaakt van de Franse leverancier Suez en 
was niet een arm van de Franse bank Societe Generale, maar een Belgische instelling. Hij is 
nu vice-voorzitter van dochteronderneming van Suez, Suez-Tractebel.  Als voorzitter van de 
Generale Maatschappij van België, was hij lid van de Europese Ronde Tafel van Industriëlen. 
Davignon is thans co-voorzitter van de EU en Japan Business Dialogue Ronde Tafel, 
voorzitter van het Paul-Henri Spaak Foundation, voorzitter van de EGMONT - Koninklijk 
Instituut voor Internationale Betrekkingen, voorzitter van CSR Europe, voorzitter van de 
European Academy of Business in Society. Davignon was vanaf 1998 tot 2001 voorzitter en is 
vanaf 2001 tot op heden (2013) ere-voorzitter van de jaarlijkse Bilderberg conferentie. Op 
deze wijze hebben  Paul Henri Spaak en Etienne Davignon onder aansturing van Adolf Hiltler 
(tot 13 februari 1962) en zijn opvolgers de Nederlandse Minister-Presidenten (vanaf 13 
februari 1962 tot op heden) ook na de Tweede Wereldoorlog met andere wereldlanden 
verdragen gesloten, waaronder de verdragen van de Europese Unie, zonder die verdragen 
voorafgaande daaraan te hebben laten toetsen door het Belgische Grondwettelijk Hof. 
Daarmee zijn alle vanaf 10 mei 1940 door de Belgische regeringen gesloten verdragen in 
strijd met de Belgische Grondwet tot stand gekomen. Daarmee zijn alle door de opvolgende 
Belgische regeringen vanaf 10 mei 1940 met andere mogendheden afgesloten verdragen 
nietig ofwel ongeldig. 

- dat vóór 24 juni 1945 Adolf Hitler koningin Wilhelmina moet hebben benoemd als opvolger 
van Rijkscommissaris Seyss-Inquart anders zou het voor haar onmogelijk zijn geweest om 
zonder democratische verkiezingen het eerste naoorlogse kabinet “Schermerhorn-Drees” te 
benoemen.  

- dat onder aansturing van Adolf Hitler door kabinet “Schermerhorn-Drees” Jan Donner 
(grootvader van Piet Hein Donner) is benoemd tot president de Hoge Raad en na 8 november 
1946 maar liefst 32.000 gevallen van economische collaboratie heeft vrijgesproken.  

- dat na de Tweede Wereldoorlog met de hulp van het Rode Kruis, waarvan Frans Houben 
(vader van Frank Houben) secretaris was, met Nederlandse KLM vliegtuigen en Nederlandse 
schepen duizenden Nazi’s naar Argentinië en andere Zuid Amerikaanse VN-landen hebben 
kunnen vluchten. Het gaat onder meer om Adolf Eichman, Josef Mengele, Franz Stangl, Klaus 
Barbie, Willem Sassen en Erich Priebke. Het is hierbij goed te weten dat Frans Houben vanaf 
1 januari 1947 tot 1 januari 1964 commissaris van de Koningin is geweest in de Nederlandse 
provincie Limburg en dat door hem als gouverneur de banden met Belgisch Limburg werden 
aangehaald. Het is hierbij tevens goed te weten dat zijn zoon Frank Houben zijn functies als 
burgemeester van Luyksgestel (van 1 september 1968 tot 1 februari 1977) en Commissaris 
der Koningin in Noord-Brabant (vanaf 22 april 1987 tot 1 oktober 2003) in zeer ernstige mate 
heeft misbruikt om via houtimpregneerbedrijven als dekmantel, waaronder Carl Tissen te 
Luyksgestel, Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode en Van Swaay te Schijndel en Harlingen, 
geheel Nederland en vanuit Nederland en België de gehele wereld te vergiftigen met 
honderden miljoenen kilogrammen valselijk geëtiketteerde zeer giftige kankerverwekkende 
stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk 
afval van met name Billiton/Shell in strijd met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen, 
zonder de daarvoor vereiste vergunningen in strijd met alle daarop betrekking hebbende 
Europese richtlijnen, verordeningen en arresten zonder dat daartegen strafrechtelijk wordt 
opgetreden.  

- dat André Donner (ARP) als lid van de Staatscommissie-Van Schaik de herziening van de 
Grondwet van 1953 heeft voorbereid waarmee in 1953 artikel 60 van de Nederlandse 
Grondwet de uitbreiding heeft gekregen dat de grondwettigheid van ‘overeenkomsten’ niet 
meer door een rechter mogen worden beoordeeld.  
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- dat op 13 februari 1962 Adolf Hitler is overleden, waarna hij is opgevolgd door de opvolgende 
Nederlandse Minister-Presidenten Jan de Quay (KVP), Victor Marijnen (KVP), Jo Cals (KVP), 
Jelle Zijlstra (ARP), Piet de Jong (KVP), Barend Biesheuvel (ARP), Joop den Uyl (PvdA), 
Dries van Agt (CDA), Ruud Lubbers (CDA), Wim Kok (PvdA), Jan Peter Balkenende (CDA) en 
Mark Rutte (VVD) 

- dat op 21 april 1962 na positief advies van Vice-Presdent Louis Beel (KVP) van de 
Nederlandse Raad van State het kabinet De Quay ((KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en VVD)) 
op 21 april 1962 de Bestrijdingsmiddelenwet van kracht heeft verklaard die geen rekening 
houdt met de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en 
in de afvalfase en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer 
giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld. 
Op deze wijze hebben bovengenoemde Nederlandse Minister-Presidenten, als opvolger van 
Adolf Hitler, vanaf 21 april 1962 tot op heden (53 jaar lang) onder de dekmantel van 
“bestrijdingsmiddel” met honderden miljarden euro’s aan overheidssubsidie de gehele wereld 
vergiftigd met hoog problematisch gevaarlijk afval van grote multinationale bedrijven als 
Billiton, Shell, Unilever, Philips (Duphar), Solvay, AKZO, DSM, Dupont de Nemours, Hoechst, 
Hoogovens, Monsanto, Dow Chemical onder de dekmantel van Duurzaamheid, AGENDA 21 
door ondertekening van het “Rio de Janeiro protocol” in juni 1992 onder voorzitterschap van 
de Nederlandse milieuminster Hans Alders (PvdA), ondertekening van het “Kyoto-protocol” in 
april 1998 onder voorzitterschap van milieuminister Jan Pronk (PvdA) en de ondertekening in 
Zuid-Afrika tijdens de duurzaamheidsconferentie Johannesburg in september 2002 onder 
voorzitterschap van milieustaatssecretaris Pieter van Geel (CDA).   

- dat op 1 september 1968 mr. F.J.M. (Frank) Houben, zoon van dr. F.J.M.A.H. (Frans) 
Houben, door Koningin Juliana is benoemd tot burgemeester van de Gemeente Luyksgestel 
in Noord-Brabant en is dat tot 1 februari 1977 is gebleven. Op 26 oktober 1973 heeft 
burgemeester Frank Houben, als burgemeester van Luyksgestel, beslist dat houthandelaar C. 
Tissen in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan een bouwvergunning krijgt voor 
de oprichting van een houtconserveringsinrichting met ketelhuis in het buitengebied van 
Luyksgestel onder de strikte voorwaarde dat hij als conserveringsmiddel “uitsluitend 
wolmanzout” moest gebruiken met de nadrukkelijke vermelding dat als C. Tissen een ander 
conserveringsmiddel (bestrijdingsmiddel) gaat gebruiken voor elke dag dat hij dat gebruikt 
daarvoor maar liefst fl 1.000,- (duizend gulden) boete aan burgemeester Frank Houben moet 
betalen. Burgemeester Frank Houben legde deze dwangbepaling bij houtbedrijf C. Tissen op 
zonder als burgemeester daartoe bevoegd te zijn met de voorkennis en wetenschap dat 
“wolmanzout” is samengesteld uit hoog problematisch gevaarlijk afval van Billiton/Shell, met 
daarin zeer hoge concentraties “arseenzuur” en “chroomtrioxide” dat, via het door bedrijf C. 
Tissen geproduceerde en verkochte “geïmpregneerd hout” als tijdelijke drager, op een 
ongecontroleerde wijze in de compartimenten water, bodem en lucht wordt gedumpt. Dit met 
de voorkennis en wetenschap dat de Bestrijdingsmiddelenwet een ernstige tekortkoming kent 
en daarin niets is geregeld over het gedeelte van de bestrijdingsmiddelen die tijdens de 
gebruiksfase met het (regen)water mee uit het geïmpregneerde hout gaan en het 
overblijvende gedeelte dat in de afvalfase op een ongecontroleerde wijze in water, bodem en 
lucht worden gebracht, al dan niet via tijdelijke nieuwe secundaire producten.  

- dat men in 1983 is gaan realiseren dat deze met de hulp van André Donner ingebouwde 
tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet zal leiden tot niet meer te betalen schadeclaims 
richting Shell/Billiton (en daarmee richting het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat). Dit 
vanwege het simpele feit dat een “Overeenkomst” of “Verdrag” waarvan de grondwettigheid 
door toedoen van André Donner niet meer door een rechter mag worden beoordeeld geen 
“Wet” is, zoals de Bestrijdingsmiddelenwet. Dezelfde André Donner (ARP), zijnde de vader 
van huidig vice-president van de Raad van State Piet Hein Donner was vanaf 1967 tot 1971 
(mede)voorzitter van de Staatscommissie Cals-Donner die de algehele herziening van de 
Grondwet in 1983 hebben voorbereid. Met deze herziening van de Grondwet is artikel 120 in 
de algehele herziene Grondwet opgenomen, dat luidt: “De rechter treedt niet in de 
beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen”. Met het opnemen van 
artikel 120 in de Nederlandse Grondwet heeft het “kabinet Lubbers I” onder leiding van 
minister-President Ruud Lubbers (CDA) alle andere artikelen in de Nederlandse Grondwet en 
daarmee alle Nederlandse wetten opgeheven en is er vanuit Nederland groen licht gegeven 
om via bestrijdingsmiddelen als dekmantel geheel de wereldbevolking uit te roeien met hoog 
problematisch gevaarlijk afval van multinationale  ondernemingen als Billiton/Shell, zonder dat 
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daartegen in Nederland nog bestuursrechtelijk, civielrechtelijk en/of strafrechtelijk kan worden 
opgetreden.  

- dat op 22 april 1987 mr. F.J.M. (Frank) Houben door Koningin Beatrix is benoemd tot 
Commissaris der Koningin in Noord-Brabant en dat tot 1 oktober 2003 is gebleven. In oktober 
1987 zijn Ad en Leo van Aarle (mijn buren) in Olland begonnen met de graafwerkzaamheden  
ten behoeve van de bouw van een kelder, waarin tienduizenden liters wolmanzouten moesten 
worden opgeslagen en waar bovenop een grote houtimpregneerketel moest worden geplaatst 
in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan buitengebied van Sint-Oedenrode, 
zonder voorafgaande sanering van het sterk verontreinigde bedrijventerrein (14 maal de 
saneringswaarde met arseen, koper en zink) waartoe Ad en Leo van Aarle op grond van de 
gemeentelijke bouwverordening wettelijk verplicht waren. Al mijn brieven hierover aan Frank 
Houben als Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant werden niet inhoudelijk 
behandeld en voor kennisgeving aangenomen. Met bovengenoemde beschreven kennis in 
zijn achterhoofd heeft milieuminister Hans Alders (PvdA) via zijn afdelingshoofd ing. C.M. 
Moons op 20 mei 1992 een “circulaire” laten uitgaan naar alle Nederlandse 
houtimpregneerbedrijven en alle betrokken overheden, met daarin de nadrukkelijke 
vermelding dat in de milieuvergunningen die aan de Nederlandse houtimpregneerbedrijven 
(waaronder mijn buurman) worden afgegeven geen rekening mag worden gehouden met de 
gebruiks- en afvalfase van het door deze houtimpregneerbedrijven geproduceerde en 
verkochte geïmpregneerde hout en houten producten daarvan, waaronder geïmpregneerde 
kinderspeeltoestellen, zandbakken en zelfs picknicktafels. Bij onherroepelijke uitspraak van 20 
juli 2005 in de door mij aangespannen rechtszaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State tegen de door burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouders van Sint-
Oedenrode verleende  milieuvergunning aan houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle (mijn 
buurman) hebben de staatsraden mr. J.R. Schaafsma (voorzitter), mr. Ch.W. Mouton en mr. 
P.C.E. van Wijmen (leden), in tegenwoordigheid van mr. W.S. van Helvoort (ambtenaar van 
Staat) op 20 juli 2005 in zaaknummer: 200408002/1 beslist (en daarmee onherroepelijke 
jurisprudentie laten ontstaan) dat de Wet milieubeheer geen betrekking heeft op de 
schadelijke gevolgen van het buiten de inrichting gebruiken en het in het afvalstadium geraken 
van de binnen de inrichting vervaardigde geïmpregneerde houten producten.  

- dat op 18 augustus 1992 vanuit een criminele organisatie onder voorzitterschap van mr. G. 
Bos van Justitie (persoonlijke vriend van Frank Houben) een geheim overleg is geweest 
rondom hun dekmantelbedrijf Gebr van Aarle (mijn buurman) waarbij aanwezig waren: De 
Officier van justitie dhr. G. Bos (voorzitter), Parketsecretaris dhr. G. Broeren, Milieu-inspectie 
Noord-Brabant, het hoofd dhr. H. de Vries, voor de Provincie Noord-Brabant juridisch 
medewerker dhr. H. Artz, voor het Waterschap De Dommel hoofd algemene zaken dhr. V. 
Ditters, namens Rijkspolitie Sint-Oedenrode wachtmeesters mevr. L. Valk en dhr. M. Saris, 
namens de Gemeente Sint-Oedenrode burgemeester dhr. P. Schriek (CDA), Wethouder 
Mevr. H. van Dijk-Eerhart (CDA), Hoofd afdeling B&M. dhr. C. Kerstholt en Milieu-technisch 
medewerker. dhr. G. van Aarle (notulist). Dit betekent dat het Waterschap De Dommel (V. 
Ditters) van meet af aan onderdeel uitmaakt van een grote mens- en milieuvernietigende 
criminele organisatie rondom hun dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle, door criminoloog dr. prof. 
F. Bovenkerk “Collusie Poisoning for Profit” en “Corporate Crime” genoemd.   

- dat in 2003 Peter Glas onder minister-President Jan-Peter Balkenende (CDA) door koningin 
Beatrix is benoemd tot watergraaf van het waterschap De Dommel, die vanaf dat moment 
hoogst persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de vergiftiging van Sint-
Oedenrode en omliggende gemeenten met honderdduizenden kilogrammen valselijk 
geëtiketteerde zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide 
(chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell vanuit zijn 
dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V. (mijn buurman) omdat dit bedrijf dat van hem heeft 
mogen doen zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning in strijd met een in 1999 door mij 
tegen het Waterschap De Dommel gewonnen arrest bij het Europese Hof van Justitie. Als 
bewijs daarvoor lees bijgevoegde artikelen “Giftige stoffen via de lucht lozen mag niet meer” 
uit de Leeuwarder Courant van 7 oktober 1999 en “ Vergunning voor het spuiten met gif” uit 
het Algemeen Dagblad van 16 oktober 1999. Daarmee heeft Gebr. van Aarle B.V. (mijn 
buurman) met de hulp van Peter Glas de Staat der Nederlanden voor maar liefst miljoenen 
euro’s kunnen oplichten met het ontduiken van betaling van zuiveringsheffing daarvoor. Als 
bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd het artikel “BEWIJS: Houtimpregneerders hebben staat 
opgelicht voor meer dan 2,4 miljard euro” uit het Echte Nieuws van 10 augustus 2007. 
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Om de vernietiging van 7.000.000.000 mensenlevens op onze aarde gerealiseerd te krijgen is onder 
verantwoordelijkheid van Minister-President Jan Peter Balkenende (CDA) in 2006 het 
bestuursrechtelijk Landelijk Overleg Milieuhandhaving (BLOM) opgericht met daarin onder meer mr. 
J.P.H. Donner (CDA) als minister van Justitie en drs. P.H. Schoute namens de Unie van 
Waterschappen. In 2008 zaten daarin onder meer dr. E.M.H. Hirsch Ballin (CDA) als minister van 
Justitie en ir. G. Verwolf namens de Unie van Waterschappen. Thans zijn dat als minister van justitie 
Ivo Opstelten (VVD) en Peter Glas namens de Unie van Waterschappen. Voor bewijs lees mijn bij link  
hieronder ingelaste verzoekschrift d.d. 28 juli 2008 aan Minister-President Jan Peter Balkenende 
(CDA).  
    
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf  
 
Als opvolger van Adolf Hitler weigert Minister-President Jan Peter Balkenende (CDA) evenals zijn 
voorgangers Wim Kok (PvdA) en Ruud Lubbers (CDA) als ook zijn opvolger Mark Rutte (VVD) daarop 
inhoudelijk te reageren. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd het artikel “Minister Balkenende gaat 
niet reageren op genocide-bewijzen” uit het Echte Nieuws van 4 september 2008. 
       
Vanuit zijn functie als voorzitter van de Unie van Waterschappen is Peter Glas verantwoordelijk voor 
de vergiftiging van Nederland met onder meer tientallen miljoenen kilogrammen valselijk geëtiketteerd 
zeer giftig kankerverwekkend arseenzuur. 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 de door deze 
misdaad vergiftigde? Journalist Pamela Hemelrijk. Vanuit deze functie is Peter Glas dan ook 
verantwoordelijk voor oplichting van de Staat der Nederlanden voor miljarden euro’s. Als bewijs 
daarvoor vindt u bijgevoegd het artikel “BEWIJS: Houtimpregneerders hebben staat opgelicht voor 
meer dan 2,4 miljard euro” uit het Echte Nieuws van 10 augustus 2007. 
 
Wat voor niet agrarische bestrijdingsmiddelen geldt ook voor de agrarische bestrijdingsmiddelen, als 
“Roundup” van Monsanto waardoor al onze bijen verdwijnen en “Xentari WG” die al de groenten en 
het fruit in Nederland en België al meer dan tien jaar lang vergiftigd met levensgevaarlijk  
kankerverwekkend gif  zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning in strijd met een in 1999 door 
mij tegen het Waterschap De Dommel gewonnen arrest bij het Europese Hof van Justitie. Als bewijs 
daarvoor lees bijgevoegde artikel “ Vergunning voor het spuiten met gif” uit het Algemeen Dagblad 
van 16 oktober 1999. 
 
Peter Glas is daarmee persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de vergiftiging van 
501.000.000 Mensen binnen de Europese Unie en méér dan 7.000.000.000 Mensen Wereldwijd 
en voor oplichting van de Nederlandse Staat en andere Staten in Europa en de Wereld van duizenden 
miljarden euro’s. Voor feitelijke onderbouw lees bijgevoegde e-mail van bijenhouder Hans van den 
Broek. Voor meer onderbouw bekijk de volgende vier video’s (video 6)(video 7)(video 8)(video 9)     
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Van: Hans van den Broek <hans.v.d.broek@planet.nl> 
Datum: 15 februari 2013 15:00 
Onderwerp: Fw: Subject: Fw: Chroom-6 is wijdverspreid in de VS Tap Water, Kankerverwekkende 
chemische stof aangetroffen in 89 procent van de onderzochte steden. Hoe is het in de Europese 
Unie met de 27 EU-Lidstaten? 
Aan: ekc.avanrooij@gmail.com 
 

Dag Ad je reageerde niet op mijn emails daarom maar vast doorgegaan en ga deze eerst naar 
jouw emailadres sturen. 

Wacht nog even om Wendy dezelfde email toe te zenden. 
  

Een deel ligt ook bij de Partij voor de Dieren in Tweede Kamer, ook in Oostenrijk bij een 
Beroepsimker die denk ikzelf mijn email met bericht door zal sturen naar Professor Dr. Job van 
Praagh in de Universiteit van Hannover (Nederlander Bijen-Expert) maar werkt al vele jaren 
voor Duitse Universiteit voorheen in de Universiteit Hohenheim- en Bijen-Instituut hij helpt de 
Oostenrijker met zijn Dr. titel studie maar stuurde afgelopen nacht laat mij ook een email 
met http://www.right2water.eu/nl heb ik alweer enkele weken geleden op gereageerd en vragen 
gesteld aan de Nederlandse vertegenwoordiger lid van het ABVA-KABO bestuur in Nederland.  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-februari-2013-2e-verzoek-om-gesprek-piet-hein-donner.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-februari-2013-2e-verzoek-om-gesprek-piet-hein-donner.pdf
http://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuwsarchief/@53835/afscheidstoespraak/
http://www.enwinfo.nl/asp/content.asp?DocumentID=58
http://www.sdnl.nl/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf
http://www.dommel.nl/actueel/nieuws/@228183/watergraaf_peter/
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://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://www.hetechtenieuws.org/2008-05-20-ombudsman-2000-02-24-brieffax-naar-kok.jpg
http://www.hetechtenieuws.org/2008-05-20-ombudsman-1991-08-29-lubbers-gaat-niet-meer-reageren.jpg
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-juni-2012-sommatiebrief-aan-fgp-hasselt-op-de-locht.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.linkedin.com/pub/dir/Peter/Glas
http://libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/
http://libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/
http://www.sdnl.nl/pamela-overleden.htm
http://www.sdnl.nl/pamela-fotoreportage.htm
http://www.linkedin.com/pub/dir/Peter/Glas
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-10.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-10.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.mstsnl.net/video/ing-ad-van-rooij-over-de-philips-cultuur.wmv
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M53&s=M141&ss=P1233&l=NL
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/ncf-betrapt-de-provincie-limburg-op-massavergiftiging
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-16-ad-vergunning-voor-spuiten-met-gif.pdf
http://www.linkedin.com/pub/dir/Peter/Glas
http://www.youtube.com/watch?v=XT2OaUZmUmg&list=PL918149EB490C4703
http://www.youtube.com/watch?v=MzjYDaOGdZU
http://www.youtube.com/watch?v=wr7a5RJaUho
http://www.youtube.com/watch?v=1AN09RexqE0
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
http://www.right2water.eu/nl
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Van Lee Wendy wendy.lee@gezondheid.belgie.be - Onderwerp: Advies 8311 gepubliceerd - 
avis 8311 est piblié 

  
Velp vrijdag 15 februari 2013, 

  
Dag mevrouw Wendy Lee mijn dank voor uw informatie mag ik u gelijk vragen waarom u als 
Hoge Gezondheidsraad in Brussel-België nog niets onderneemt inzake mijn reeds enkele keren 
aangehaalde Vergiftiging van onze Lucht, Water en Voedsel die Mensen tot zich moeten 
nemen? Is het u bekend dat in het jaar 2008 op verzoek de 3 Nederlandse Lobbyïsten van 
VEWIN met hun Lobby-Kantoor in Brussel- België gevraagd is 29 Chemicals- en 
Farmaceutische Toxische Stoffen verboden te maken binnen de Europese Unie, wat geweigerd 
zou worden? Mag ik mevrouw Wendy Lee tegelijk in deze email vragen of het juist is dat de 

Belgische Overheid Arseen -acid enzovoort gaat toevoegen aan het Belgische 

Kraantjeswater? Omdat wij in de EEUROPESE UNIE met de 27 EU-Lidstaten een goed 
'voorbeeld' kunnen nemen aan de Verenigde Staten van America - USA stuur ik een rapport 
voor u als Hoge Gezondheidsraad mee om daarop reactie te gaan geven. Ter uwer 
informatie....................De Voorzitter Tweede Kamer der Staten Generaal aan het Binnenhof nr. 5 
in Den Haag-Nederland is op de hoogte van de Criminele Fraude naar méér dan 501 miljoen 
Mensen in de Europese Unie. 
  
Mevrouw Wendy Lee zal deze email ook doorsturen aan Ing. Ad van Rooij in Zonhoven-België 

Email:ekc.avanrooij@gmail.com  
  
Met vriendelijke groet van Hans van den Broek in Nederland - Email: hans.v.d.broek@planet.nl 

  
  

Beste, 
Ter info, het volgende advies is gepubliceerd op de HGR website. 

 
Kraantjeswater met Arseen, Fluor, Glyfosaat enz. 

http://www.right2water.eu/nl 
* Advies 8311 

Titel: Beoordeling van de blootstelling aan bepaalde contaminanten aanwezig in drinkwater en hun 

mogelijke gezondheidsrisico’s - geval van FLUOR 
Korte omschrijving: De HGR heeft een huidige stand van kennis opgemaakt betreffende de 
blootstelling aan fluor aanwezig in drinkwater en de mogelijke risico’s voor de gezondheid beoordeeld. 

Het volledige advies: http://tinyurl.com/HGR-8311-fluor-NMW  
Met vriendelijke groeten, 

Wendy Lee 
---------------------------------------------------------------- 

Bonjour, 
Pour info, l’avis suivant est publié sur le site du CSS. 

* Avis 8311 

Titre: Evaluation de l’exposition à certains contaminants présents dans les eaux potables et 

leurs éventuels risques pour la santé - cas du FLUOR 
Description brève: Le CSS a établi un relevé des connaissances actuelles en matière d’exposition au 
fluor présent dans l’eau potable et en a évalué les risques potentiels pour la santé. 

L’avis complet: http://tinyurl.com/CSS-8311-fluor-EMN 
Bien à vous, 
Wendy Lee 

 
Hoge Gezondheidsraad | Conseil Supérieur de la Santé 

Wendy Lee 
Communicatieverantwoordelijke | Responsable Communication 

M: +32 (0)477/98.01.02 |T: +32 (0)2/525.09.46 | E: wendy.lee@gezondheid.belgie.be | 
W: www.hgr-css.be 

mailto:wendy.lee@gezondheid.belgie.be
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:hans.v.d.broek@planet.nl
http://www.right2water.eu/nl
tel:%2B32%20%280%29477%2F98.01.02
http://www.hgr-css.be/
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----- Original Message ----- 
From: Hans van den Broek 

To: Voorzitter@tweedekamer.nl 
Sent: Thursday, February 14, 2013 10:28 PM 

Subject: Fw: Chroom-6 is wijdverspreid in de VS Tap Water, Kankerverwekkende chemische 
stof aangetroffen in 89 procent van de onderzochte steden. Hoe is het in de Europese Unie met 

de 27 EU-Lidstaten? 
  

Your message 
 

To: voorzitter@tweedekamer.nl 
 

was read on Thu, 14 Feb 2013 22:31:26 +0100 
 

Het jaar 2008 in EUROPEES PARLEMENT Brussel-België 
Zou worden besloten de gehele Europese Unie Bevolking van méér dan 501.000.000 Mensen in 

de 27 EU-Landen te gaan Vergiftigen 
Dat onder leiding van NEDERLAND voor en tijdens 2008-2009-2010-2011-2012 en 2013 

   

Krijgt Peter Glas een onderscheiding als 'Waterman van het Jaar 2011?' Niet te geloven als 
je betrokken bent voor en in het jaar 2008 als Nederland tot en met 2009-2010-2011-2012 en 

inmiddels het jaar 2013 bij een nog nooit vertoonde Criminele Fraude jegens méér dan 
501.000.000 Mensen binnen de Europese Unie c.q. méér dan 7.000.000.000 Mensen 
Wereldwijd..................Peter die weet dat er 100% wettelijk en juridisch bewijs is voor de Moord-
Vergiftiging op in elk geval méér dan 501.000.000 Europese Unie Burgers met 'GLYFOSAAT ' 
wat in het jaar 2008 in EUROPEES PARLEMENT te Brussel-België VERBODEN had kunnen 
worden, jammer dat alle Politici in het EROPEES PARLEMENT in het jaar betrokken zijn bij 
'hun' weigering, blijkbaar hadden ze méér interesse voor slechts 1.800 Eigenaren GIF 
BEDRIJVEN in NEDERLAND in plaats van méér dan 501.000.000 Mensen in Europese Unie.    

Onder de voorwaarden van deze 2-jarige drinkwater studies, was er duidelijk bewijs van carcinogene 
activiteit van natriumdichromaat dihydraat in mannelijke en vrouwelijke F344 / N ratten gebaseerd op 
een verhoogde incidentie van plaveiselcelcarcinoom tumoren van de mondholte. Er duidelijk 
bewijs van carcinogene activiteit van natriumdichromaat dihydraat in mannelijke en vrouwelijke 
B6C3F1 muizen op basis van een verhoogde incidentie van tumoren van de dunne darm 
(twaalfvingerige darm, jejunum, ileum of).  

Blootstelling aan natriumdichromaat dihydraat resulteerde in histiocytaire cellulaire infiltratie in de 
lever, dunne darm en pancreas en mesenterische lymfklieren van ratten en muizen en diffuse 
epitheliale hyperplasie in de dunne darm van mannelijke en vrouwelijke muizen. 

Synoniemen : Chroomzuur; dichromic zuur, dihydraat; dinatrium dichromaat dihydraat; chroom VI 

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

Op grond van bovengenoemde beroepsgronden nodigen wij Peter Glas uit om samen met vice-
president mr. J.P.H. Donner van Raad van State hierover in afstemmend overleg te treden met ieder 
geval: 

- Ing. Jan Parmentier (japarmentier49@gmail.com),   
- Ing. Ad van Rooij (ekc.avanrooij@gmail.com),   
- Prof. Twan Tak (twantak@hotmail.com), 
- Prof. dr. ir. Anton van Putten (anton37.putten@wxs.nl), 
- Criminoloog Prof. Dr. Frank Bovenkerk (F.Bovenkerk@uu.nl),  
- Hans van Den Broek, als vertegenwoordiger van de Nederlandse en andere bijenverenigingen 

in Europa en de wereld (hans.v.d.broek@planet.nl), 
- Erik Verbeek, als vertegenwoordiger van No Cancer Foundation vzw namens 7.000.000.000 

wereldbewoners  (nocancerfoundation@gmail.com),      
in België omdat er door uw toedoen in Nederland tegen Ad van Rooij tot 20 september 2015 een 
arrestatiebevel van kracht is.    

mailto:hans.v.d.broek@planet.nl
mailto:Voorzitter@tweedekamer.nl
http://ntp.niehs.nih.gov/index.cfm?objectid=07027D0E-E5CB-050E-027371D9CC0AAACF#CARCDEF
http://ntp.niehs.nih.gov/index.cfm?objectid=07027D0E-E5CB-050E-027371D9CC0AAACF#CARCDEF
http://ntp.niehs.nih.gov/index.cfm?objectid=07027D0E-E5CB-050E-027371D9CC0AAACF#CARCDEF
http://www.linkedin.com/pub/dir/Peter/Glas
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-februari-2013-2e-verzoek-om-gesprek-piet-hein-donner.pdf
mailto:japarmentier49@gmail.com
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:twantak@hotmail.com
mailto:anton37.putten@wxs.nl
mailto:F.Bovenkerk@uu.nl
mailto:hans.v.d.broek@planet.nl
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/home
mailto:nocancerfoundation@gmail.com
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-september-2010-arrestatiebevel-ad-van-rooij.pdf
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In dat overleg zou ik de aanwezigheid van:  
- Pieter van Vollenhoven vanuit zijn functie als beschermheer van de Nederlandse Vereniging 

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

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

erg op prijs stellen, vandaar dat ik aan hen van dit verzoekschrift een kopie verstuur met het verzoek 
of zij in dat gesprek met vice-president mr. J.P.H. Donner van de Nederlandse Raad van State ook 
aanwezig willen zijn. 
 
Een kopie hiervan heb ik om die reden dan ook laten toekomen aan: 

- Mr. J.P.H. Donner, vice-president Raad van State (voorlichting@raadvanstate.nl)   
- Mirjam Smits, belasting ambtenaar bij het waterschap De Dommel (MSmits@dommel.nl)   
- De Griffier van het Belgisch Grondwettelijk Hof (griffie@const-court.be);  
- Elio Di Rupio, Eerste Minister van België (info@premier.fed.be);  
- Sabine de Bethune, Voorzitster Senaat van België (debethune@presidium.senate.be) 
- Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke 

Kansen (milquet@ibz.fgov.be);  
- Annemie Turtelboom, Belgisch Minister van Justitie (min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be);  
- Maggie De Block, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding, vallend onder de Minister van Justitie (info.maggiedeblock@ibz.fgov.be)   
- Kris Peters, Minister-President van de Vlaamse Regering (kabinet.peeters@vlaanderen.be);  
- Ingrid Lieten, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister Innovatie, 

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

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

onder referte FD30.99.15-12 LP-mv (federaal.parket@just.fgov.be);  
- Wieteke van Dort (wieteke@wietekevandort.nl); 
- Ine Veen (ine.veen@quicknet.nl)  
- Henk Niggebrugge, Het Echte Nieuws (henkn@hetechtenieuws.org); 
- Rob Brockhus, Sociale Databank Nederland (rob.brockhus@gmail.com);  
- Henk Rijkers, Katholiek Nieuwsblad (henk@katholieknieuwsblad.nl);   
- Julius Vischjager, The Daily Invisible (julius601@hotmail.com);  

- De Bibliotheek van het waterschap De Dommel (bibliotheek@dommel.nl);      
 
Omdat elke dag dat u langer wacht om hierover met ons te praten dit wereldwijd duizenden nieuwe 
kankerpatiënten zal veroorzaken, ga ik ervan uit dat u op deze uitnodiging binnen 24 uur na heden 
zult reageren en op grond van bovengenoemde beroepsgronden zult beslissen: 
 

1. dat de aanslagnummers: 04 11 19 4399929 6 en 04 13 01 4399929 1 van resp. 286,79 en 
325,08 euro aan zuiveringsheffing opgelegd aan Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ voor 
onbeperkte tijd worden opgeschort; 

2. dat houtimpregneerbedrijf Van Aarle Houtbedrijf B.V., Ollandseweg 159, 5491 XB te Sint-
Oedenrode (gebuur) met behulp van verzegeling van de toegangspoorten binnen 24 uur na 
heden wordt gesloten omdat die niet beschikt over de wettelijk vereiste Wvo-vergunning en al 
vanaf 1999 in werking is in strijd met een door mij gewonnen arrest bij het Europese Hof van 
Justitie.  Als bewijs daarvoor lees bijgevoegde artikelen “Giftige stoffen via de lucht lozen mag 
niet meer” uit de Leeuwarder Courant van 7 oktober 1999 en “ Vergunning voor het spuiten 
met gif” uit het Algemeen Dagblad van 16 oktober 1999. 

3. dat houtimpregneerbedrijf Van Aarle Houtbedrijf B.V., Ollandseweg 159, 5491 XB te Sint-
Oedenrode (gebuur) door het waterschap De Dommel alsnog wordt aangeslagen voor het 
betalen van miljoenen euro’s aan zuiveringsheffing voor het lozen van honderdduizenden 
kilogrammen valselijk geëtiketteerde zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur, 
en chroomtrioxide (chroom VI) en andere giftige stoffen en daarover binnen 24 uur na heden 
een besluit te nemen.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pieter_van_Vollenhoven
mailto:nvvk@veiligheidskunde.nl
http://www.justitiaetpax.nl/over_justitia_et_pax/organisatie
http://www.justitiaetpax.nl/
http://www.vvvsintoedenrode.nl/go/c69bdcee-04d5-4dcb-a8c383d389e65bd2
http://nl.wikipedia.org/wiki/Olland_(Sint-Oedenrode)
mailto:info@justitiaetpax.nl
mailto:voorlichting@raadvanstate.nl
mailto:MSmits@dommel.nl
mailto:griffie@const-court.be
mailto:info@premier.fed.be
mailto:debethune@presidium.senate.be
mailto:milquet@ibz.fgov.be
mailto:min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be
mailto:info.maggiedeblock@ibz.fgov.be
mailto:kabinet.peeters@vlaanderen.be
mailto:kabinet.lieten@vlaanderen.be
mailto:ronny.switten@skynet.be
mailto:federaal.parket@just.fgov.be
http://www.mstsnl.net/video/dommeldal-centrum-opening.wmv
mailto:wieteke@wietekevandort.nl
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
mailto:ine.veen@quicknet.nl
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
mailto:henkn@hetechtenieuws.org
http://www.sdnl.nl/wolmanzouten.htm
mailto:rob.brockhus@gmail.com
http://www.katholieknieuwsblad.nl/
mailto:henk@katholieknieuwsblad.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Julius_Vischjager
http://www.refdag.nl/achtergrond/mens/julius_vischjager_stelt_op_persconferentie_premier_al_jaren_laatste_vraag_1_551223
mailto:julius601@hotmail.com
mailto:bibliotheek@dommel.nl
http://www.sdnl.nl/camping-dommeldal-open-brief.htm
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-07-lc-giftige-stoffen-via-lucht-lozen-mag-niet-meer.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-07-lc-giftige-stoffen-via-lucht-lozen-mag-niet-meer.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-16-ad-vergunning-voor-spuiten-met-gif.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-16-ad-vergunning-voor-spuiten-met-gif.pdf
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.dommel.nl/
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-10.php
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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In afwachting op uw beslissing en/of u op deze uitnodiging voor een gesprek wilt ingaan, verblijven wij;  
 
Hoogachtend 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze, 
 
Ing. A.M.L. van Rooij  
Europees erkend safety manager.  
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België)  
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com  
Tel: 0032 (0) 484749360  

http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/ad-van-rooij-europees-erkend-safety-manager
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com

