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DE GROENEN 

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

De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode en Heusden 
 
 

Persbericht. 24 april 2012   
 
Vice-President J.P.H. Donner (CDA) van de Raad van State voor Belgisch Grondwettelijk Hof?  
 
De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode namens deze A.M.L. van Rooij, daagt Vice-President J.P.H. Donner 
en zijn politieke groepering het Christen-Democratisch Appèl (CDA) voor het Belgisch Grondwettelijk Hof om 
de chemische genocide op miljarden wereldbewoners, veroozaakt door voormalig minister van justitie mr. J.P.H. 
Donner als gevolg van het onderhuids afschaffen van de actio popularis (het procesrecht voor éénieder), 
daarmee te laten stoppen. Voor feitelijke onderbouw lees Het Echte Nieuws hierover 
(www.hetechtenieuws.org/2008-06-17.php).  
 
Met deze voorkennis weigert mr. J.P.H. Donner als voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
liefst meer dan twee jaar een besluit te nemen overeenkomstig een door het Ecologisch Kennis Centrum BV 
op 20 mei 2009 (nummer: 200807464/1/H3) gewonnen onherroepelijke uitspraak bij de Raad van State, 
waardoor onze kinderen massaal worden vergiftigd met zeer giftig kankerverwekkend arseenzuur en chroom VI. 
Voor feitelijke onderbouw lees Het Echte Nieuws hierover (www.hetechtenieuws.org/2011-11-10.php).       
 
A.M.L. van Rooij geeft aan Vice-President J.P.H. Donner (CDA) van de Nederlandse Raad van State nog tot 1 
mei 2012 de tijd om dit te herstellen door de daarmee samenhangende uitspraak in zaaknummer 200408002/1 
gewezen op 20 juli 2005 door de staatsraden mr. J.R. Schaafsma, mr. Ch.W. Mouton en mr. P.C.E. van Wijmen, 
in tegenwoordigheid van mr. W.S. van Helvoort, ambtenaar van Staat vóór uiterlijk 1 mei 2012 daarop te 
vernietigen. Voor dit verzoekschrift aan Vice-President J.P.H. Donner (CDA) LEES VERDER.  
 
Behoudens de schriftelijke bevestiging van Vice-President J.P.H. Donner (CDA) van de Nederlandse Raad van 
State vóór uiterlijk 1 mei 2012 dat hij de op 20 juli 2005 gedane uitspraak in zaaknummer 200408002/1 heeft 
ingetrokken, zal hij persoonlijk, zijn CDA, de Nederlandse Raad van State en de Staat der Nederlanden door 
onder meer A.M.L. van Rooij, De Groenen, het Ecologisch Kennis Centrum B.V., No Cancer Foundation, etc. 
voor het Belgisch Grondwettelijk Hof worden gedaagd, dat op grond van de daar aanwezige jurisprudentie inzake 
het verbod op roken en meeroken in cafés zal worden gewonnen.  
 
Wij houden u van het vervolg op de hoogte.  
 

 
 
 
De politieke groepering De Groenen, Afdeling Sint-Oedenrode  
Voor deze A.M.L. van Rooij als gemachtigde  
’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode  
Website: https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/  :  
E-mail: ekc.avanrooij@gmail.com Tel: +32 484749360 
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