
 1 

Van: Voorlichting Bestuursrecht (Rechtbank 's-Hertogenbosch) <noreply@rechtspraak.minjus.nl> 
Datum: 17 juni 2011 15:32 
Onderwerp: FW: Verzoek om toekenning van procedurenummer aan beroepschrift d.d. 6 juni 2011 
(kenmerk: JvL/060611/B) en betalingsverzoek om griffierecht. 
Aan: "ekc.avanrooij@gmail.com" <ekc.avanrooij@gmail.com> 
 

Geachte Heer A.M.L. van Rooij, 

  
Uw beroepschrift is in goede orde ontvangen en geregistreerd onder procedurenummer AWB 
11/1905. In de loop van volgende week zult u de nota griffierecht en een ontvangstbevestiging 
ontvangen. 
  
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Team bestuursrecht 
 

 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 17 juni 2011 06:25 
Onderwerp: Verzoek om toekenning van procedurenummer aan beroepschrift d.d. 6 juni 2011 
(kenmerk: JvL/060611/B) en betalingsverzoek om griffierecht. 
Aan: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl 
Cc: nvvk@veiligheidskunde.nl, j.l.m.vandertuuk-brand@utwente.nl, Micha Kat 
<drsmkat@yahoo.com>, ericdonk@hotmail.com, EKC <a.vanrooij1@chello.nl>, No cancer 
Foundation <nocancerfoundation@gmail.com>, SDN <sdn@planet.nl>, Bas Heijmen 
<bas.heijmen@groepzuid.nl>, Henk Niggebrugge <henkn@hetechtenieuws.org> 
 

 

 
dhr. mr. H.A.W. Snijders, President van de rechtbank in Den Bosch  
  
Geachte President de heer Snijders, 
  
Bijgevoegd vindt u het bewijs van afgifte (met stempel) bij de balie van uw rechtbank van ons 
beroepschrift d.d. 6 juni 2011 (kenmerk: JvL/060611/B)(zie bijlage)    
  
Heden, na maar liefst 11 dagen, hebben wij van uw rechtbank nog steeds geen ontvangstbevestiging 
gekregen met toekenning van procedurenummer. Ook hebben wij van uw rechtbank nog geen 
verzoek om betaling van griffierecht gekregen,  
  

http://www.brabantsdagblad.nl/regios/brabant/2593880/Late-roeping-goede-rechter.ece
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Wij hebben moeten constateren dat Uw rechtbank de laatste 24 jaar in de zaak houtimpregneerbedrijf 
Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode en alles wat er mee samenhangt exact doet wat de politieke partij 
de CDA en daarmee burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode uw rechtbank voorschrijft. 
De politieke partij CDA heeft binnen uw rechtbank geregeld dat op deze wijze de behandeling van ons 
beroepschrift d.d. 6 juni 2011 (kenmerk: JvL/060611/B)(zie bijlage) de doofpot in moet. Voor de 
gevolgen daarvan lees de volgende link met deeplinks, bekijk met name ook de (2Vandaag) TV-
uitzendingen en lezingen.  

  
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-juni-2011-wie-betaalt-vergiftiging-
schade-geimpregneerd-hout.pdf  
  
Vanwege de belangenverstrengeling van het Koninklijk Huis (CDA’er Frank Houben) in het algemeen 
en Koningin Beatrix in het bijzonder mag daarover niet worden gesproken of geschreven. Nog even 
blijven zwijgen dan komt de e-macht aan kankerpatiënten in zicht. Enkel in Nederland en België 
(oorzaak Nederland) zullen dat binnen nu en tien jaar minstens 5-10 miljoen mensen zijn.  
  
Gezien bovengenoemde feiten, verzoeken wij u ons kenbaar te maken wanneer wij de toekenning van 
een procedurenummer van ons beroepschrift d.d. 6 juni 2011 (kenmerk: JvL/060611/B)(zie bijlage) en 
een verzoek om betaling van griffierecht tegemoet kunnen zien.     
In afwachting van uw antwoord verblijven wij; 
  
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
  
Voor deze  
Ing. A.M.L. van Rooij  
  
Kopie verstuurd aan:  
  

1. De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) 

 

In midden Victor Roggeveen bestuurslid NVVK     Pieter van Vollenhoven beschermheer NVVK   
  

2. De Sociale Datebank Nederland 
  
3. Het Echte Nieuws 

  
4. No Cancer Foundation 

  
5. Platform Herstel Rechtsorde  

  
6. Klokkenluideronline 

   

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-juni-2011-wie-betaalt-vergiftiging-schade-geimpregneerd-hout.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-juni-2011-wie-betaalt-vergiftiging-schade-geimpregneerd-hout.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-juni-2011-wie-betaalt-vergiftiging-schade-geimpregneerd-hout.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-juni-2011-wie-betaalt-vergiftiging-schade-geimpregneerd-hout.pdf
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/het-startpunt-en-de-oorzaak-van-de-globale-vergiftiging
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juni-2011-pleitnotitie-den-bosch-dwangsom-nr-103400.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-juni-2011-nvvk-en-pieter-van-vollenhoven.pdf
http://nl.linkedin.com/in/vroggeveen
http://www.veiligheidskunde.nl/cms/showpage.aspx
http://www.veiligheidskunde.nl/cms/showpage.aspx?id=511
http://www.veiligheidskunde.nl/cms/showpage.aspx
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2009-09-15.php
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/philips-president-gerard-kleisterlee
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/
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13/05/11 De Groenen, nieuwe Politieke beweging in België.  
 

 
 
 

 
Ik ben Ad van Rooij en ben lijsttrekker van De Groenen in Sint-
Oedenrode (Nederland). Ik ben 58 jaar, getrouwd met Annelies en vader 
van 2 kinderen Jos en Lisette. Wij wonen in Olland (gemeente Sint-
Oedenrode) waar ik geboren en getogen ben. Om politieke redenen heb 
ik vanaf 22 april 2010 moeten vluchten vanuit Nederland naar België en 
daar politiek asiel aangevraagd. 
 
Tijdens mijn verblijf in België vanaf 22 april 2010 tot op heden heb ik 
moeten constateren dat Nederland haar buurland België gebruikt als 
dekmantel voor het vergiftigen van de wereld (waaronder de Belgen zelf) 
met miljarden kilogrammen uiterst giftige kankerverwekkende stoffen als 
arseenzuur en chroomtrioxide en daarbij alle Europese richtlijnen, 
verordingen en verdragen overtreedt. Met het Benelux-verdrag zit België 

hier zodanig mee ingetrokken dat die samenwerking met Nederland, ook vanwege strijdigheid met het 
Europees-verdrag, onmiddellijk dient te worden verbroken.  
 
Mede om die reden is de roep naar een nieuwe politieke beweging in België groot en is een nieuwe 
politieke beweging “De Groenen” in België ontstaan. Hoe ernstig het is met de vergiftiging van wereld 
(waaronder België) vanuit Nederland, en hoever daarbij wordt gegaan om dat uit het nieuws te 
houden, kunt u op deze site volgen. LEES VERDER  
  
  
 

 

 

http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.sdnl.nl/groenen-ad-van-rooij.htm
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Groenen_(Nederland)
http://www.hetechtenieuws.org/2010-04-29.php
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/
http://www.politie.nl/PolitieABC/Internationaal/benelux_verdrag.asp
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Lissabon
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/

