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Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 18 juni 2011 18:50 
Onderwerp: Pieter van Vollenhoven beloont de Klokkenluiders Micha Kat en Ad van Rooij / De officier 
van justitie mr. R.R. Joesoef Djamil moet levenslang in de gevangenis 
Aan: j.l.m.vandertuuk-brand@utwente.nl, nvvk@veiligheidskunde.nl, micha kat 
<drsmkat@yahoo.com>, ericdonk@hotmail.com 
 

Pieter van Vollenhoven beloont de Klokkenluiders Micha Kat en Ad van Rooij    
De officier van justitie mr. R.R. Joesoef Djamil moet levenslang in de gevangenis  
 

 
                  Micha Kat                               Pieter van Vollenhoven                  Ad van Rooij  

Aan  
- Pieter van Vollenhoven (beschermheer NVVK) (j.l.m.vandertuuk-brand@utwente.nl)  
- Micha Kat (Klokkenluideronline) (nvvk@veiligheidskunde.nl)   

 

Geachte heren Van Vollenhoven en Kat, 

Zoals het een schande is dat Ad van Rooij als gevolg van een vanaf  januari 2002 zwijgende 
Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) door toedoen van Philips President Gerard 
Kleisterlee in samenspanning met minister Piet Hein Donner (CDA) van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties met de hulp van advocaat Ellen Pasman (de bekende advocaat van Willem 
Oltmans): 

- vanaf 24 september 2007 als “komplotdenker” voor 100% voor de rest van zijn leven 
arbeidsongeschikt blijft zonder daarvoor ook maar een WIA-uitkering te ontvangen. Voor 
bewijs LEES HIER.   

- als gevolg daarvan samen met zijn vrouw Annelies al twee jaar lang onverzekerd rondlopen, 
en door het college voor zorgverzekeringen (CVZ) als wanbetaler worden aangemerkt 
waarvoor zij binnenkort in de gevangenis moeten. Voor bewijs LEES HIER.       

- als gevolg daarvan vanaf 22 april 2010 Nederland heeft moeten uitvluchten en in België 
politiek asiel heeft moeten aanvragen om door toedoen van burgemeester Peter Maas (CDA), 
een persoonlijke vriend van Jan Peter Balkenende (CDA), niet vermoord te worden. Voor 
bewijs LEES HIER.  

- als gevolg daarvan al vanaf 22 april 2010 in een ander land gescheiden moet wonen van zijn 
vrouw en moeder tegen zeer hoge kosten LEES HIER.  

- samen met alle andere Nederlandse klokkenluiders die contact hebben met Rob Brockhus 
van de Sociale Databank Nederland door de advocaten Eric Kuijpers en Douglas Harff al zo’n 
3 jaar worden weggezet als Al Qaida terroristen. Het is hierbij goed te weten dat advocaat 
Douglas Harff tegenover behandelend rechter mr B C W Geurtsen- van Eeden (voormalig 
CDA Raadslid gemeente Houten) van de rechtbank ’s-Hertogenbosch heeft gezegd dat hij in 
België veel contacten had met Ministers van Staat. Dat moeten Ruud Lubbers (CDA) en Wim 
Kok (PvdA) zijn geweest? Voor bewijs LEES HIER.   

 
Zo is het een schande wat Micha Kat keer op keer meemaakt en steeds wordt gearresteerd en de cel 
in moet, zonder ook maar iets fout te hebben gedaan.  
 

Voor Micha Kat heb ik twee goede berichten, te weten: 
 

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-juni-2011-wie-betaalt-vergiftiging-schade-geimpregneerd-hout.pdf
http://www.sdnl.nl/irm-pgs2.htm
http://www.mstsnl.net/video/micha-kat-als-klokkenluider-online.wmv
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/38034/van_vollenhoven_over_rol_klokkenluiders
http://www.mstsnl.net/video/ing-ad-van-rooij-over-de-philips-cultuur.wmv
mailto:j.l.m.vandertuuk-brand@utwente.nl
http://www.klokkenluideronline.nl/
mailto:nvvk@veiligheidskunde.nl
http://www.sdnl.nl/nvvk_bestanden/frame.htm
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/philips-president-gerard-kleisterlee
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/philips-president-gerard-kleisterlee
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/nadrukkelijk-verzoek-aan-minister-mr-j-p-h-donner-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/reactie-e-mail-ellen-pasman-29-april-2011.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Oltmans
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Oltmans
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/philips-president-gerard-kleisterlee
http://www.cvz.nl/
http://www.cvz.nl/verzekeringen/zvw/wanbetalers/wanbetalers.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/bezwaarschrift-cvz-zorgverzekeringpremie-3-maal-16-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-juni-2011-wie-betaalt-vergiftiging-schade-geimpregneerd-hout.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/2010/05/van-rooij-vraagt-politiek-asiel-aan-in-belgie/
http://www.lijst14.nl/kandidaten/brockhus/brockhus.html
http://www.sdnl.nl/index1024.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juni-2011-pleitnotitie-den-bosch-dwangsom-nr-103400.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2008-07-06.php
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/gerard-kleisterlee
http://www.hetechtenieuws.org/2008-07-06.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-03.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juni-2011-pleitnotitie-den-bosch-dwangsom-nr-103400.pdf
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Eerste goede bericht.  
Het is de Officier van Justitie mr. Joesoef Djamil die deze mens vernederende meest misdadige 
terreur op Micha Kat uitvoert. Voor bewijs LEES HIER.  
Dezelfde mijnheer mr. Joesoef Djamil dekt namens het college van Procureurs-Generaal al vanaf 28 
januari 1999 de massale vergiftiging vanuit de Nederlandse houtimpregneerbedrijven, waaronder mijn 
buurman Gebr. van Aarle, met miljoenen/ miljarden kilogrammen valselijk geëtiketteerd zeer giftige 
kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch 
gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell, strafrechtelijk af.   
Voor bewijs lees de volgende link:  
 

http://www.sdnl.nl/irm-pgs2.htm   
 
Daarmee is onmiskenbaar feitelijk bewezen dat de officier van justitie mr. Joesoef Djamil die Micha 
Kat gisteren heeft laten arresteren persoonlijk verantwoordelijk is voor:  

- een vergiftiging schade van triljoenen euro's (1.000.000.000.000.000.000); 
- miljoenen kankerdoden binnen nu en 5 tot 10 jaar als gevolg daarvan:  

Voor bewijs 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  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juni-2011-pleitnotitie-den-bosch-dwangsom-nr-
103400.pdf  
 
Niet Micha Kat maar de officier van justitie mr. Joesoef Djamil, die Micha Kat heeft laten arresteren 
behoort dan ook eeuwig achter de tralies.   

 
Tweede goede bericht.  
Professor mr. Pieter van Vollenhoven wil dat klokkenluiders aanspraak kunnen maken op een deel 
van het geld dat dankzij hun melding wordt bespaard. Dat stelt de voormalig voorzitter van de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid in EenVandaag. Voor bewijs LEES HIER  
Uitgaande van slechts één procent van de aangerichte vergiftigings- en gezondheidschade betekent 
dat Micha Kat en Ad van Rooij recht hebben op miljarden euro’s aan schadevergoeding. 
 
Bij e-mail van 16 juni 2011 heeft het secretariaat van prof. mr. Pieter van Vollenhoven mij laten weten 
dat hij vanuit zijn functie als beschermheer van de  Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde 
(NVVK) daarop op korte termijn zal reageren. Voor bewijs zie bijgevoegde e-mail van 16 juni 2011 
(15:36 uur) van mw. A. van der Tuuk, secretariaat van Pieter van Vollenhoven    
  

 
Daarom heb ik deze e-mail gericht aan zowel prof. mr. Pieter van 
Vollenhoven als wel Micha Kat.  
 
In afwachting van het antwoord van prof. mr. Pieter van Vollenhoven aan 
Micha Kat en Ad van Rooij, verblijf ik;     
 
Hoogachtend 
 
Ad van Rooij 
Safety Manager Philips Healthcare 
 
 
 
 
 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/8797/nieuwe-ongekende-intimidaties-politie.html#more-8797
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/8797/nieuwe-ongekende-intimidaties-politie.html#more-8797
http://www.sdnl.nl/irm-pgs2.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-03.php
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.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-02.php
http://www.sdnl.nl/irm-pgs2.htm
http://www.sdnl.nl/irm-pgs2.htm
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/6-juni-2011-pleitnotitie-den-bosch-dwangsom-nr-103400.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juni-2011-pleitnotitie-den-bosch-dwangsom-nr-103400.pdf
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/38034/van_vollenhoven_over_rol_klokkenluiders
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/38034/van_vollenhoven_over_rol_klokkenluiders
http://www.veiligheidskunde.nl/cms/showpage.aspx
http://www.veiligheidskunde.nl/cms/showpage.aspx
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/nadrukkelijk-verzoek
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/philips-president-gerard-kleisterlee
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Van: <j.l.m.vandertuuk@utwente.nl> 
Datum: 16 juni 2011 15:36 
Onderwerp: RE: Kankerpatiënten: In de steek gelaten door verzekeraars / Safety Manager Ad van 
Rooij van Philips Healthcare vraagt de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) om 
hulp. 
Aan: ekc.avanrooij@gmail.com 
 

Geachte heer Van Rooij, 

Uw e-mail is doorgestuurd naar het secretariaat van de heer Van Vollenhoven. 
Naar alle waarschijnlijkheid zult u via hen rechtstreeks een antwoord ontvangen.  
  
Met vriendelijke groet, 
Mw. A. van der Tuuk 
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 14 juni 2011 22:42 
Onderwerp: Kankerpatiënten: In de steek gelaten door verzekeraars / Safety Manager Ad van Rooij 
van Philips Healthcare vraagt de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) om hulp. 
Aan: nvvk@veiligheidskunde.nl, j.l.m.vandertuuk-brand@utwente.nl 

 
De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) 

 

In midden Victor Roggeveen bestuurslid NVVK     Pieter van Vollenhoven beschermheer NVVK   

 
Aan  

- Victor Roggeveen (namens het NVVK bestuur) (nvvk@veiligheidskunde.nl)   
- Pieter van Vollenhoven (beschermheer NVVK) (j.l.m.vandertuuk-brand@utwente.nl)  

 
Geachte heren Roggeveen en Van Vollenhoven, 
 
Als lid van de NVVK en als Europees erkend Safety Manager van Philips Healthcare maak ik mij zeer 
grote zorgen over de veiligheid van alle inwoners in Nederland, België en de rest van de wereld, 
veroorzaakt vanuit de Nederlandse politiek in nauwe afstemming met de Nederlandse bedrijven.  
 
In het Algemeen Dagblad van vandaag staat daarover letterlijk het volgende geschreven:  
  

Kankerpatiënten: In de steek gelaten door verzekeraars  
 
Er zijn veel mensen die een levensbedreigende vorm van kanker hebben en in een 
Nederlands ziekenhuis te horen krijgt dat ze 'niet meer verder geholpen kunnen 
worden'. Wie vervolgens over de grens, bijvoorbeeld in Duitsland, toch nog een 
behandeling vindt en ondergaat en zo zijn of haar leven verlengd, krijgt de onkosten 
niet vergoed van de verzekeraar. Gevolg: de terminale patiënt raakt diep in de schulden.  

http://www.veiligheidskunde.nl/cms/showpage.aspx
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
mailto:nvvk@veiligheidskunde.nl
mailto:j.l.m.vandertuuk-brand@utwente.nl
http://www.veiligheidskunde.nl/cms/showpage.aspx
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/philips-president-gerard-kleisterlee
http://www.healthcare.philips.com/nl/
http://www.ad.nl/ad/nl/1015/Gezondheid-wetenschap/article/detail/2445037/2011/06/14/Kankerpatienten-In-de-steek-gelaten-door-verzekeraars.dhtml
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Kankerpatiënten slaan daarom alarm over het strenge Nederlandse systeem voor de 
vergoeding van zorgkosten, dat meldt EenVandaag op de website. Het programma deed 
onderzoek onder patiënten en constateert dat veel van hen volledig vastlopen in de 
bureaucratie. 
 
In de uitzending vanavond vertellen mensen die een behandeling ondergingen in 
Duitsland en hierdoor hun levens soms met jaren verlengden, dat ze de kosten zelf 
moeten betalen. Los van het feit dat het verbazingwekkend is dat de behandeling niet in 
Nederland kan worden ondergedaan, voelen ze zich financieel erg in de steek gelaten.  

   
(Redactie), 14/06/11 16u01 

 
Als lid van de NVVK heb ik daarover samen met de Sociale Databank Nederland al op 2 januari 2002 
een landelijke lezing gehouden. Betreffende lezing kunt u vinden achter de volgende link: 
 

http://www.sdnl.nl/nvvk_bestanden/frame.htm    
  
Ik wil u vragen om die PowerPoint nog eens goed te lezen en bijbehorende 2Vandaag TV-
uitzendingen goed te bekijken en te beluisteren. De NVVK heeft daar maar liefst ruim 9 jaar lang niets 
mee gedaan. 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 Koninklijk Huis 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.  
 
Aan beschermheer Pieter van Vollenhoven wil ik vragen ervoor te zorgen om het zwijgen hierover 
vanuit Koningin Beatrix als voorzitter van de Raad van State en als Staatshoofd te doorbreken ook als 
ligt dat in haar geval bijzonder moeilijk, zodat haar volk over 5 jaar nog kan roepen “Leve de Koningin”  
  
Aan Victor Roggeveen (namens het NVVK bestuur) wil ik vragen om beschermheer Pieter van 
Vollenhoven daarin te ondersteunen.   
 
In afwachting van uw antwoord daarop verblijven wij; 
 
Hoogachtend 

 
Ad van Rooij 
Safety Manager Philips Healthcare  

  
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.veiligheidskunde.nl/cms/showpage.aspx
http://www.sdnl.nl/index1024.html
http://www.sdnl.nl/nvvk_bestanden/frame.htm
http://www.sdnl.nl/nvvk_bestanden/frame.htm
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.veiligheidskunde.nl/cms/showpage.aspx?id=511
http://www.veiligheidskunde.nl/cms/showpage.aspx?id=511
http://www.veiligheidskunde.nl/cms/showpage.aspx?id=511
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/nadrukkelijk-verzoek
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/philips-president-gerard-kleisterlee
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Kopie hiervan heb ik verstuurd aan: 
 

1. alle persvoorlichters van Philips,  
 
Nanda Huizing 
Hoofd Communicatie / woordvoerder algemene zaken 
Tel: +31 40 27 83307 / Mob. +31 6 53 157 884 
email: nanda.huizing@philips.com  
 
Eric Drent 
Sr. Communicatiemanager / woordvoerder algemene zaken 
Tel: +31 40 27 83964 / Mob. +31 6 51 905 718 
email: eric.drent@philips.com   
 
Saskia Maas 
Sr. Manager PR / woordvoerder Philips Consumer Lifestyle 
Tel: +31 40 27 85030 / Mob. +31 6 53 408 194 
email: saskia.maas@philips.com  
 
Joost Maltha 
Communicatie Manager / woordvoerder Philips Healthcare 
Tel. +31 (0)40 2780125 / Mob. +31 6 10 558 116 
email: joost.maltha@philips.com  
 
Liesbeth De Smedt 
Communicatie Manager / woordvoerder Philips Lighting 
Tel. +31 (0)40 2786157 / Mob. +31 6 11 348 365 
email: liesbeth.de.smedt@philips.com  
 
2. De Sociale Datebank Nederland 
 
3. Het Echte Nieuws 

 
4. No Cancer Foundation 

 
 
Cc: p.j.j.m.vanloon@utwente.nl, a.g.wennink@utwente.nl, r.j.bijleveld@utwente.nl, 
BureauFaculteitsdecaanMB@mb.utwente.nl, j.vanhillegersberg@utwente.nl, 
c.m.m.heijnen@utwente.nl, c.tennapel@utwente.nl, r.kabir@utwente.nl, c.p.l.souren@utwente.nl, 
c.g.m.roring@utwente.nl, c.huijs@utwente.nl, s.s.spuls@utwente.nl, r.hoppe@utwente.nl, 
m.h.denobel@utwente.nl, m.a.m.evertzen@utwente.nl, b.devroom@utwente.nl, a.kovac@utwente.nl, 
g.h.reussing@utwente.nl, m.j.ijzerman@utwente.nl, a.h.prins@utwente.nl, 
g.m.g.m.vanlieshout@utwente.nl, e.w.hans@utwente.nl, b.g.f.pol@utwente.nl, 
e.e.christochowitz@utwente.nl, m.j.m.tevaarwerk@utwente.nl, i.wilmink-voogstgeerd@utwente.nl, 
i.vanhaare@utwente.nl, s.zuidema@utwente.nl, s.j.smith@utwente.nl, h.l.m.martens@utwente.nl, 
j.a.lammersvantoorenburg@utwente.nl, l.vanicaityte@utwente.nl, j.d.vloon-haartman@utwente.nl, 
j.m.a.vollenbroek-timmerhuis@utwente.nl, o.a.m.fisscher@utwente.nl, h.w.hoving@utwente.nl, 
h.degroot@utwente.nl, c.regtuit@utwente.nl, j.i.m.halman@utwente.nl, s.hophmayer-
tokich@utwente.nl, h.c.brouwer@utwente.nl, bpo@utwente.nl, m.iliohan@utwente.nl, 
j.g.m.vandenelshout@utwente.nl, study@mb.utwente.nl, m.vanhillegersberg@utwente.nl, 
s.velders@utwente.nl, l.m.vanwees@utwente.nl, a.h.m.krooshoop@utwente.nl, m.m.jannink-
vanhetreve@utwente.nl, j.c.o.kleine@utwente.nl, e.j.m.vanderveen@utwente.nl, 
m.a.sonneveldt@utwente.nl, h.klaczynski@utwente.nl, g.rossini@utwente.nl, 
m.reindersfolmer@utwente.nl, h.j.luschen@utwente.nl, m.c.predery@utwente.nl, 
j.f.m.kuipers@utwente.nl, j.k.vanderwoude@utwente.nl, stehpssecretariaat@utwente.nl, 
j.h.sonneveldt@utwente.nl, a.klos@utwente.nl, m.f.clifford@utwente.nl, a.e.davidson@utwente.nl, 
a.g.h.westhoff@utwente.nl, redactie@eenvandaag.nl, SDN <sdn@planet.nl>, No cancer Foundation 
<nocancerfoundation@gmail.com>, Redactie@katholieknieuwsblad.nl 

http://www.newscenter.philips.com/nl_nl/standard/about/news/mediacontact/netherlands/
http://www.newscenter.philips.com/nl_nl/standard/about/news/mediacontact/netherlands/
mailto:nanda.huizing@philips.com
http://www.newscenter.philips.com/nl_nl/standard/about/news/mediacontact/netherlands/
mailto:eric.drent@philips.com
http://www.newscenter.philips.com/nl_nl/standard/about/news/mediacontact/netherlands/
mailto:saskia.maas@philips.com
http://www.newscenter.philips.com/nl_nl/standard/about/news/mediacontact/netherlands/
mailto:joost.maltha@philips.com
http://www.newscenter.philips.com/nl_nl/standard/about/news/mediacontact/netherlands/
mailto:liesbeth.de.smedt@philips.com
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

