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Lilianne Ploumen /  Partijvoorzitter PvdA  / Partij GroenLinks en PvdA (vanaf 2003)   

PvdA en GroenLinks praten over politieke samenwerking. Job Cohen en Femke Halsema 
hebben in oktober vertrouwelijke gesprekken gevoerd over politieke samenwerking tussen 
PvdA en Groenlinks. Dat schrijft het NRC Handelsblad zaterdag. In de toekomst zou dat moeten 
kunnen leiden tot een permanente politieke alliantie, waar mogelijk ook D66 en SP aan 
deelnemen. In dezelfde krant bevestigt partijvoorzitter Lilianne Ploumen deze gesprekken. 
Ploumen: „Door samenwerking willen we politieke macht organiseren voor een alternatieve 
route. Wij willen een vrij land dat trots is op zijn beschaving en vooruit wil in de wereld.‟ 

 
  
Geachte PvdA partijvoorzitter Lilianne Ploumen  
 
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 door de PvdA veroorzaakte 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, verordeningen, 
verdragen en arresten 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 lezen op de volgende website:  : 
 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/   
 
De in 1991 door de Tweede Kamer aangenomen motie van Wilbert Willems van GroenLinks om 
“arseenzuur” houdende wolmanzouten te verbieden wordt door voormalig verantwoordelijk 
minister Hans Alders (PvdA) van VROM niet uitgevoerd (lees Telegraaf en kijk TV-uitzending).    
 
Al in 1991 is over het gebruik van arseenhoudende wolmanzouten een motie ingediend door Tweede 
Kamerlid Wilbert Willems van GroenLinks. Deze motie is door de meerderheid van de Tweede Kamer 
(148 stemmen voor 2 stemmen tegen) aangenomen. En in de kamerstukken van 24 oktober 1991 
gepubliceerd onder nummer. 24 (22300-XI). Het bewijs van deze door de meerderheid van de 
Tweede-Kamer aangenomen motie vindt u hieronder bijgevoegd:       
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Voor aanvullende feitelijke onderbouw lees het artikel “Petitie aan Tweede Kamer tegen 
geïmpregneerde speeltoestellen” in het Echte Nieuws van 15 december 2007 
(http://www.hetechtenieuws.org/2007-12-15.php).  
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Alle bepalingen uit Europese verordeningen rechtstreekse werking 

De op komst zijnde Europese Verordeningen beginnen met hun voorbereiding daartoe zo'n 5 jaar 
eerder. Met deze voorkennis en wetenschap heeft Nederlands staatssecretaris Hans Simons (PvdA) 
van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur bij besluit van 6 april 1992 op eigen houtje (zonder 
vergunninghouder Hickson Garantor Nederland BV daartoe heeft verzocht) het etiket van het 
bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-Co vervalst van 374 g/l arseenzuur naar 304 g/l 
arseenpentoxide. Dit met de wetenschap dat het in werkelijkheid 374 g/l arseenzuur is gebleven en 
dat arseenzuur veel gevaarlijker is als arseenpentoxide. Aal wettelijk bewijs daarvoor vindt u hieronder 
betreffend besluit d.d. 6 april 1992 dat staatssecretaris Hans Simons (PvdA) namens de Staat der 
Nederlanden heeft genomen hieronder ingelast:    
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Bijna 5 jaar later op 27 januari 1997 treedt de Europese Verordening (EG) nr. 142/97 (PbEGL25) in 
werking en moet lidstaat Nederland binnen 4 weken daarna aan de Europese Commissie alle 
relevante en beschikbare informatie verstrekken over de blootstelling van mens en milieu aan 
arseenzuur. Deze risicobeoordeling wordt uitgevoerd door de Commissie in het kader van de te 
starten herzieningsprocedure krachtens de artikelen 69, 84 en 112 van het toetredingsverdrag voor de 
bepalingen die in de nieuwe lid-staten nog niet van toepassing zijn. Als gevolg van de opzettelijke 
vervalsing van het etiket van 374 g/l arseenzuur naar 304 g/l arseenpentoxide door staatssecretaris 
Hans Simons (PvdA) van VWC op 6 april 1992 heeft lidstaat Nederland opzettelijk maar liefst vanaf 
maart 1997 deze Europese verodening en daarmee de rechtstreeks vanuit Europa opgelegde wettelijk 
verplichte riscobeoordeling van arseenzuur weten te ontduiken. De milieu- en mensvernietigende 
gevolgen daarvan zijn met geen honderden miljarden euro's meer goed te maken 34) (zie ordner 1, 
tab 21).  

Door toedoen van staatssecretaris Hans Simons (PvdA) van VWC heeft vergunninghouder Hickson 
Garantor Nederland BV te Nijmegen (thans: Arch Timber Protection BV) het bestrijdingsmiddel 
superwolmanzout-CO  (die dit leverde aan Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode) van valse etiketten en 
valse veiligheidsinformatiebladen voorzien. Ondergetekende A.M.L. van Rooij heeft alle 150 Tweede 
Kamerleden en alle 75 Eerste Kamerleden in Nederland daarvan bij brief d.d. 13 april 2001 op de 
hoogte gebracht met het nadrukkelijk verzoek de daarin gestelde 7 vragen te beantwoorden. Tot op 
de dag van vandaag (ruim 10 jaar later) heeft A.M.L. van Rooij daarop nog steeds geen antwoord 
ontvangen. Daarmee is onmiskenbaar feitelijk komen vast te staan dat hier sprake is van opzet van 
alle Nederlandse Eerste en Tweede Kamerleden 35) (zie ordner 2): 

Wat de rampzalige gevolgen zijn van deze opzettelijke in stand gehouden valse etikettering kunt u 
zien in bijgevoegde 2Vandaag-uitzending over de drie containers die overboord sloegen op zondag 23 
dec 2003 vanaf  het schip Andinet ten noordwesten van Texel 36).   

 
Vos zwijgt over kennis  

Met deze voorkennis en wetenschap heeft verantwoordelijk milieuminister Hans Alders (PvdA) op 20 
mei 1992 de circulaire “Betreffende werkprogramma milieumaatregelen bij houtimpregneerbedrijven”  
uitgebracht. Overeenkomstig deze circulaire (verdrag) moesten de houtimpregneerbedrijven in 
Nederland hun milieuvergunningvoorschriften baseren. Deze circulaire houdt echter geen rekening 
met de milieuaspecten van het verduurzaamde hout tijdens de gebruiksfase en in de afvalfase. 
Hiermee heeft voormalig minister Alders (PvdA) van VROM geregeld dat via de Nederlandse 
houtimpregneerbedrijven dit levensgevaarlijke afval van de Shell/Billiton in hout kon worden geperst 
en door verkoop ervan aan de consument onbeperkt in het milieu kan worden gedumpt. Dit met de 
wetenschap dat daarmee de Internationale en Europese wet- en regelgeving zeer grof worden 
overtreden. Arseenzuur en chroomtrioxide zijn immers al vanaf 1986 “zwarte lijststoffen” waarvan toen 
al bekend was dat die zo gevaarlijk zijn voor mens, dier en milieu dat die via een maximaal 
brongerichte aanpak met de best bestaande techniek uit water, bodem en lucht moeten worden 
geweerd. Deze stoffen hadden dus nooit in hout mogen worden geperst met de wetenschap dat ze 
daarmee juist voor de volle 100% in water, bodem en lucht terechtkomen 37a), 37b), 37c), 17)  
(zie ordner 2): 
 
Vanaf het moment deze circulaire “Betreffende werkprogramma milieumaatregelen bij 
houtimpregneerbedrijven” op 20 mei 1992 van kracht is geworden moesten de Nederlandse 
houtimpregneerbedrijven KOMO-gekeurd hout produceren, hetgeen inhoudt dat deze bedrijven  
werden verplicht om het hout onder hoge druk tot aan de kern toe vol te persen met levensgevaarlijk 
valselijk geëtiketteerd kankerverwekkend arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) waarmee er 
maximaal chemisch afval van Billiton/Shell in hout kan worden gedumpt, om gedurende de gebruiks- 
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en afvalfase door de consumenten (indirect) te laten lozen in het oppervlaktewater waarmee 
Billiton/Shell (met de hulp van de Staat der Nederlanden) met het op deze wijze ontduiken van het 
betalen van zuiveringsheffing de Staat der Nederlanden voor miljarden euro’s heeft opgelicht 38).    
 
Met deze voorkennis en wetenschap heeft het Kabinet Lubbers III in juni 1992 onder voorzittersschap 
van voormalig minister Hans Alders van VROM, het "Rio de Janeiro protocol" tot stand gebracht en 
ondertekend. Onder de dekmantel van behoud van de regenwouden heeft Alders verduurzaamd hout 
als geschikt alternatief aangeprezen. De door minister Alders gesubsidieerde milieuorganisaties 
waaronder Vereniging Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu en het Wereld Natuurfonds volgden 
minister Alders van VROM daarin blindelings, anders werd hun subsidie ingetrokken. Landelijke 
milieucampagnes, en de enorme publiciteit hierover hebben in Nederland geleid tot een werkelijke 
rage. Deze campagnes stimuleerde de aanschaf door de consument. Coniferen en beukenhagen 
werden veelal gerooid en nauwelijks nog gebruikt als erfafscheiding. Geïmpregneerd hout kwam 
daarvoor in de plaats. Tegels en klinkers in de tuin werden vervangen door tegels van geïmpregneerd 
hout. Zelfs kinderspeeltoestellen, picknicktafels, vlonders, beschoeiingen, huizen en zelfs gehele 
woonwijken werden gebouwd van geïmpregneerd hout. Dat hiermee onze regenwouden werden 
behouden heb ik nooit begrepen en is ook nooit aangetoond. Wel is het zo dat Billiton/Shell op deze 
wijze haar levensgevaarlijk afval, met de hulp van het Kabinet Lubbers III, wereldwijd jaarlijks met 
miljoenen (mogelijk miljarden) kilogrammen in het milieu hebben kunnen dumpen 39) (zie ordner 1, 
tab 22): De grootaandeelhouders van Shell, waaronder het Nederlandse Koninklijke Huis en de Staat 
der Nederlanden hebben hieruit (honderden) miljarden onrechtmatige inkomsten ontvangen.     
 
Met bovengenoemde voorkennis is het bedrijf Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159 te Sint-Oedenrode 
op 11 augustus 1992 gaan impregneren met het valselijk geëtiketteerde Superwolmanzout-CO van 
Hickson Garantor Nederland B.V. zonder een daarvoor vereiste Hinderwetvergunning in een 
milieucategorie-5 houtimpregneerbedrijf (en zelfs post-Seveso-bedrijf) zonder een vooraf vereiste 
bouwvergunning in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied op sterk verontreinigde grond 
(verontreinigd met arseen koper en zink tot 14 maal saneringswaarde) zonder voorafgaande sanering 
in strijd met de gemeentelijke bouwverordening te midden van 12 woningen van derden (op 0 tot 100 
meter afstand) in het uiterst kritische dommeldalgebied van Sint-Oedenrode (Olland) 
 
Om deze vanuit de Staat der Nederlanden georganiseerde misdaad vanuit hun dekmantelbedrijf Gebr. 
van Aarle, Ollandseweg 159, te Sint-Oedenrode in de toekomst veilig te stellen heeft de officier van 
justitie mr. G. Bos onder zijn voorzitterschap samen met parketsecretaris dhr. G. Broeren, dhr. H. de 
Vries (Milleu-inspectie Noord-Brabant), dhr. H. Artz (Provincie Noord-Brabant), dhr. V. Ditters 
(Waterschap De Dommel), mevr. I. Valk en dhr. M. Saris (Rijkspolitie Sint-Oedenrode) en 
burgemeester dhr. P. Schriek, wethouder mevr. E. van Dijk-Eerhart, hoofd afdeling B&M.  
dhr. C. Kerstholt en  milieutechnisch medewerker. dhr. G. van Aarle (gemeente Sint-Oedenrode) een 
geheime samenspannende bijeenkomst georganiseerd tegen A.M.L. van Rooij, waarin onder politieke 
verantwoordelijkheid van minister Hans Alders van VROM (PvdA) op verzoek van Milieu-inspecteur H. 
de Vries van VROM is besloten om GGD-arts Henk Jans door burgemeester P. Schriek van Sint-
Oedenrode op A.M.L. van Rooij af te sturen om hem geestesziek verklaard te krijgen 40), 41)  
(zie ordner 2):          
 
In de periode van 1993-1998 heeft Robert Kalhman onder in een kelder bij Hoogovens (later Corus) te 
Ijmuiden in het diepste geheim 5 jaar lang proeven moeten doen met levensgevaarlijk afval afkomstig 
vanuit de gehele wereld, waaronder Zuid-Afrika, Australie, Israel, oostblok landen maar ook vanuit 
Nederland met name vanuit Budelco (Shell) te Budel. Al dat levensgevaarlijke afval is maar liefst  
5 jaar lang vanuit de gehele wereld zonder enige vergunning over de Europese grenzen, 
landengrenzen, provinciale grenzen het bedrijventerrein van Hoogovens (Corus) binnen gesmokkeld 
om door Robert Kahlman daarop proeven te laten uitvoeren zonder een daarvoor vereiste 
milieuvergunning in strijd met de Arbowet. Robert Kalhman en zijn kinderen zijn daarvan erg ziek 
geworden, zonder daarvoor ook maar enige schadevergoeding van Corus en/of de Staat der 
Nederlanden te hebben mogen ontvangen. Dit met de wetenschap dat Corus daarvoor miljoenen 
euro`s subsidie van de Nederlandse overheid heeft ontvangen voor het plegen van deze 
grensoverschrijdende misdrijven. Voor de feitelijke onderbouw lees het artikel 'VERGIFTIGD in 
GEHEIM LAB' in de telegraaf van 12 maart 2005 van onderzoeksjournalist Ron Couwenhoven. (voor 
artikel lees: http://www.sdnl.nl/kahlman-telegraaf.htm). Na 12 maart 2005 mocht de Telgraaf hierover 
niet meer schijven.  
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Dick Tommel (D66) was vanaf 1994 tot 1998 staatssecretaris van het Ministerie van VROM. Vanuit die 
functie heeft hij honderden miljoenen guldens milieusubsidie (gemeenschapsgeld) uitgegeven om 
onder de dekmantels van 'KOMO-keur geïmpregneerd hout' en 'Duurzaam bouwen' hout vol te persen 
met onder andere de zwarte lijststoffen arseenzuur, chroomtrioxide en vele onbekende chemische 
stoffen, de zogenaamde niet werkzame stoffen, om daarmee de metaalindustrie (Shell/Billiton) met 
grote kostenbesparingen van hun hoogproblematisch gevaarlijk afval af te helpen. Daarbij worden de 
houtimpregneerbedrijven als 'dekmantel' gebruikt. Dit alles kon Tommel toentertijd realiseren omdat 
de Bestrijdingsmiddelenwet ernstige tekortkomingen kent; ze houdt namelijk geen rekening met de 
niet werkzame chemische stoffen in het bestrijdingsmiddel en ook niet met de milieu- en 
gezondheidsconsequenties als het betreffende bestrijdingsmiddel in de afvalfase is beland. Met deze 
tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet kan elk soort gevaarlijk afval worden omgezet tot het 
product 'bestrijdingsmiddel'. Het ministerie van VROM weet dit al ruim 20 jaar lang, maar weigert deze 
tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet te repareren met de voorkennis en wetenschap dat op 
grond van artikel 120 in de Grondwet daartegen toch niet bestuursrechtelijke, civielrechtelijk en 
strafrechtelijk kan worden opgetreden. Dit zegt genoeg over verantwoordelijk minister Margreeth de 
Boer (PvdA) en verantwoordelijk staatssecretaris Dick Tommel (D66) van VROM en het gehele  
Kabinet-Kok I, onder leiding van Minister-President Wim Kok 43), 44) (zie ordner 1, tab 22 en  
ordner 2) 

Als waardering voor dit alles kreeg Wim Kok in 2003 enkele commissariaten, bij de ING Groep, TPG 
Post, Shell en de KLM. Wim Kok is momenteel president van de Club van Madrid, een organisatie 
bestaande uit voormalig staatshoofden en regeringsleiders, om wereldwijd deze democratie? te 
bevorderen. 

Bij brief d.d. 10 april 1996 (nummer: 96/1807 HPK/HPK) heeft het college voor de toelating van 
bestrijdingsmiddelen aan A.M.L. van Rooij kenbaar gemaakt dat voor wetgeving en beleid op het 
gebied van milieu in het algemeen en (chemisch) afval in het bijzonder het Ministerie van 
Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) verantwoordelijk is. Als vervolg 
daarop heeft verantwoordelijk staatssecretaris Erica Terpstra bij brief d.d. 2 september 1996 
(kenmerk: GZB/C&O/963400) aan A.M.L. van Rooij bericht dat voor de milieu-aspecten van 
verduurzaamd hout in de afvalfase de primaire verantwoordelijkheid ligt bij de minister van VROM. 30) 
(zie ordner 2).   
 
Met deze voorkennis heeft voormalig staatssecretaris Dick Tommel (D66) van VROM onder 
verantwoordelijkheid van Margreeth de Boer van VROM (PvdA) onder de dekmantel van 
“Milieuvriendelijk verbouwen?” in de periode van 1 maart 1996 tot en met 31 december 1998 maar 
liefst 200 miljoen gulden verleend aan consumenten die KOMO-gekeurd (met arseenzuur en 
chroomtrioxide) geïmpregneerd hebben gekocht 43) (zie ordner 2).    
 
Om deze hierboven feitelijk onderbouwde gesubsidieerde massale vergiftiging van de wereldbevolking 
vanuit Nederland te kunnen blijven voortzetten om daarmee de aandeelhouders van met name 
Billiton/Shell  (waaronder het Koninklijk Huis en de Staat der Nederlanden) met honderden miljarden 
euro’s onrechtmatig te verrijken via de Nederlandse houtimpregneerbedrijven als dekmantel, 
waaronder Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159 te Sint-Oedenrode, is Dick Tommel (D66) vanaf  
1 januari 2000 tot op de dag van vandaag (reeds 10,5 jaar lang) voorzitter van het College voor de 
Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB), wat heden het College voor de Toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) wordt genoemd 44) (zie ordner 1, tab 22).    
 
Voormalig minister-president Wim Kok (PvdA) en voormalig minister Jan Pronk (PvdA) moeten 
gedacht hebben we kunnen deze truc zoals in juni 1992 bij het "Rio de Janeiro protocol" nog wel een 
keer uithalen maar nu met 'groene stroom'. Onder de dekmantel van 'CO2 reductie' noemen wij dit 
sterk vergiftigd sloophout en rioolslib 'biomassa' voor de opwekking van 'groene stroom'. Onder leiding 
van voormalig (milieu)minister Jan Pronk (PvdA) is op 11 december 1997 het Kyoto-protocol tot stand 
gebracht en daarna ondertekend. Wij zorgen er vervolgens voor dat milieuorganisaties zoals 
Vereniging Milieudefensie, weer landelijke campagnes gaan voeren. Deze landelijke campagnes en 
de enorme publiciteit erover heeft in Nederland wederom geleid tot een rage. Iedereen moet groene 
stroom inkopen anders ben je verdacht. In werkelijkheid worden jaarlijks miljoenen kilogrammen 
levensgevaarlijke zware metalen zoals arseen en chroom VI, in sloophout en rioolslib verder 
verspreidt via uitstoot naar de lucht vanuit de kolengestookte elektriciteitscentrales en via het 
vrijkomende vliegas in de cement, beton en asfalt. Dit omdat men zware metalen niet kan verbranden. 
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Onder de dekmantel van "CO2 reductie" is ook hier weer door voormalig minister van Economische  
zaken Annemarie Jorritsma-Lebbink (CDA) miljoenen guldens aan gemeenschapsgeld uitgegeven 
door terugbetaling de Regulerende Energie Belasting (REB) die in 1996 is ingevoerd. (voor bewijs lees:  
http://www.sdnl.nl/epon-3.htm).  
 
Mocht daarom Margreeth De Boer (PvdA) niet voor de 2Vandaag TV komen. Bekijk de volgende 
2Vandaag uitzending:  

 
Valse Hickson rapport 

Het is goed te weten dat de moord op Pim Fortuyn (met tweede schutter) hiermee zeer nauw 
samenhangt. Voor bewijs lees uit het boek “Moord namens de ´Kroon?´, het ultieme leven van Pim 
Fortuyn” van Ine Veen de 11 pagina’s in de volgende link:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-
manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf      

 
Om die reden heeft Ine Veen over Ad van Rooij daarna het (vervolg) boek “Alarm… u wordt vergiftigd 
!! zal de wereld ten onder gaan aan gif, milieu en bedrog?” geschreven. Voor de uitreiking van dat 
boek bekijk de volgende link:  
 

http://www.ineveen.nl/iv16.htm         
 
De bekende Nederlandse criminoloog prof dr. F. Bovenkerk heeft dit boek gelezen en was ook 
aanwezig bij de uitreiking van dat boek aan Ad van Rooij met als gastvrouw Wieteke van Dort. Na het 
lezen van dat boek heeft criminoloog Bovenkerk beoordeeld dat hier sprake is “Corporate Crime.”. 
Voor de lezing van prof dr. F. Bovenkerk verwijzen wij u naar het artikel “Niemand kan meer zeggen 
dat hij onschuldig is en van niets weet, iedereen weet het.” in het Echte Nieuws van 23 december 
2008, lees, bekijk en beluister daarvoor de volgende link met deeplinks:   
 

http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php  
 
Wat daarvan de gevolgen zijn voor Ad van Rooij kunt u lezen in mijn herhaald verzoek om informatie 
op grond van de Wet openbaarheid van bestuur aan College voor zorgverzekeringen (CVZ) t.a.v. wnd. 
voorzitter dr. A. Boer. en de klacht daarover bij de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. Voor de inhoud van dit Wob-verzoek verwijs ik u naar de volgende link met deeplinks:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-augustus-2011-wob-verzoek-aan-cvz.pdf  
 
Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen 
en tevens aan alle leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de 
Tweede Kamer gericht.   
 
Naar aanleiding van bovengenoemde feitelijke informatie heeft de Nederlandse De Groenen (afdeling 
Sint-Oedenrode) in ballingschap vanuit België slechts twee vragen aan PvdA partijvoorzitter Lilianne 
Ploumen, te weten: 
  

1. Wanneer stopt u als PvdA partijvoorzitter met misbruik van miljarden euro‟s aan 
overheidssubsidie met het vergiftigen van de wereld (waaronder de Belgen) met miljarden 
kilogrammen uiterst giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide is 
strijd met alle Europese richtlijnen, verordeningen, verdragen en arresten?  
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2. Gaat u als PvdA partijvoorzitter de hierboven feitelijk onderbouwde niet meer te betalen 
vergiftiging schade, waardoor miljarden wereldbewoners eerder zullen sterven aan ondermeer 
de sluipmoordende kankerdood, uit uw PvdA kas betalen?  . 

 
Een copie van dit verzoekschrift heb ik verstuurd aan: 

- Otto ter Haar, voorzitter van De Groenen in Nederland (www.degroenen.nl)  
- Henk Nijhof, partijvoorzitter van GroenLinks (http://groenlinks.nl)   
- Jolande Sap, fractievoorzitter van GroenLinks (http://groenlinks.nl)   
- Jan Marijnissen, partijvoorzitter van SP (www.sp.nl) 
- Emile Roemer, fractievoorzitter van de SP (www.sp.nl) 
- Ingrid van Engelshoven, partijvoorzitter van D66 (www.d66.nl)  
- Alexander Pechtold, , fractievoorzitter van D66 (www.d66.nl)     
- Julius Vischjager, redactie Daily Invisible 
- Redactie EenVandaag (www.eenvandaag.nl)     
- Redactie het Katholiek Nieuwsblad (www.katholieknieuwsblad.nl)    
- Redactie het Echte Nieuws (www.hetechtenieuws.org) 
- Redactie Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl) 
- Redactie Platform Herstel Rechtsorde (www.platformherstelrechtsorde.nl) 
- Redactie Argusoog (www.argusoog.org) 
- Redactie No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org)    
- Redactie OudeMedia-NieuweMedia (www.oudemedia-nieuwemedia.nl 
- Redactie Kleintje Muurkrant (http://www.stelling.nl/kleintje/) 
- Redactie Klokkenluideronline (http://www.klokkenluideronline.nl/)  
- Redactie Eurostaete (http://www.eurostaete.eu/)  
- Redactie De Groenen België (https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/)                

 
In afwachting van uw antwoord, verblijven wij;  
 
 Hoogachtend,  

 

DE GROENEN 

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

 
Lijsttrekker ing. Ad van Rooij voor De Groenen in Sint-Oederode  

Door toedoen van de PvdA / GroenLinks vanaf 22 april 2010 werkend voor de Nederlandse De 
Groenen in ballingschap vanuit België    
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Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 18 augustus 2011 23:35 
Onderwerp: Nederlandse PvdA is verantwoordelijk voor het vergiftigen van de wereld (waaronder 
Begië) met miljarden kilogrammen uiterst giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en 
chroomtrioxide 
Aan: PvdA <pvda@tweedekamer.nl>, pvda@pvda.nl, 2e Kamerfractie PvdA <informatie@pvda.nl>, 
pvda@hengelo.nl, info@hartvoorrooipvda.nl, pvbakel@hartvoorrooipvda.nl, 
mjvgageldonk@hartvoorrooipvda.nl, tvwanrooij@hartvoorrooipvda.nl 
Cc: degroenen@planet.nl, info@degroenen.nl, groenlinks@tweedekamer.nl, j.sap@tweedekamer.nl, 
jan@janmarijnissen.nl, e.roemer@tweedekamer.nl, groenlinks@eerstekamer.nl, info@d66.nl, 
sophie.intveld@europarl.europa.eu, a.pechtold@tweedekamer.nl, julius601@hotmail.com, 
redactie@eenvandaag.nl, Redactie@katholieknieuwsblad.nl, henkn@hetechtenieuws.org, 
henk@katholieknieuwsblad.nl, nieuws@hetechtenieuws.org, sdn@planet.nl, 
bas.heijmen@groepzuid.nl, persdienst@platformherstelrechtsorde.nl, redactie@argusoog.org, 
arend@argusoog.org, ericdonk@hotmail.com, drsmkat@yahoo.com, 
nocancerfoundation@gmail.com, redactie@nieuwemedianieuws.nl, kleintje@stelling.nl, 
eurostaete@eurostaete.eu, de.groenen.belgie@gmail.com 
 


