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Afgegeven met ontvangstbewijs 
                              
 
Aan: Gemeenteraad van                                         
Sint-Oedenrode,       
Postbus 44 
5490 AA Sint-Oedenrode. 
 
     

                           Sint Oedenrode, 24 augustus 2011 

 
Ons kenmerk: MvH/240811/is 
 
Betreft: M.R.G.W. van den Heuvel (cliënt)/ 

- Zienswijzen op het vanaf 25 juli 2011 t/m 5 september 2011 ter inzage gelegde 
Ontwerpbestemmingsplan buitengebied 2010 en PlanMER 

- Verzoek tot het nemen van een besluit waarbij aan cliënt M.R.G.W. van den Heuvel een 
schadevergoeding wordt betaald van € 1.000.000,- (1 miljoen euro) ter compensatie van 
de bij cliënt geleden schade die de machtsmisbruikende CDA, PvdA en VVD raadsleden 
van Sint-Oedenrode bij cliënt in 24 jaar tijd hebben aangericht als gevolg ongelijke 
behandeling ten opzichte van andere vriendjespolitieke CDA, PvdA en VVD bewoners in 
het buitengebied van Sint-Oedenode  

 
 
Geacht raads college, 
 
Namens M.R.G.W. van den Heuvel, gevestigd aan de Vresselseweg 16/A, 5491PC te  
Sint-Oedenrode, hierna te noemen: cliënt, laten wij bij de hieronder met foto zichtbare gemeenteraad 
van Sint-Oedenrode de volgende zienswijzen en schade-aansprakelijkheidsstelling toekomen op het 
25 juli 2011 t/m 5 september 2011 ter inzage gelegde Ontwerpbestemmingsplan buitengebied 2010 
en PlanMER:  
 

   

Peter Maas (CDA)(vz)      M. van Els (sec)         Raadslid                  Raadslid          Raadslid (VVD) 

 

 Raadslid (VVD)  Raadslid (PvdA) Raadslid (PvdA)    Raadslid           Raadslid (VVD) 

http://www.cda-sint-oedenrode.nl/
http://www.hartvoorrooipvda.nl/
http://sint-oedenrode.vvd.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Oedenrode
http://www.cda-sint-oedenrode.nl/
http://www.hartvoorrooipvda.nl/
http://sint-oedenrode.vvd.nl/
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  Raadslid (VVD)  Raadslid (CDA)       Raadslid          Raadslid (CDA)  Raadslid (CDA)     

 

      Raadslid          Raadslid (VVD)   Raadslid (PvdA)   Raadslid 

 
Bij brief d.d. 23 september 2010 (kenmerk: MvH/210910/is) heeft cliënt letterlijk de volgende 
inspraakreactie gegeven op het  vanaf 19 augustus 2010 t/m 29 september 2010 ter inzage gelegde 
voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010:  

 
Ons kenmerk: MvH/210910/is 

 
Betreft: M.R.G.W. van den Heuvel (cliënt)/ 

             Inspraakreactie op het vanaf 19 augustus 2010 t/m 29 september 2010 ter  
             inzage gelegde voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010.        
 

Geacht college, 
 

Namens M.R.G.W. van den Heuvel, gevestigd aan de Vresselseweg 16/A, 5491PC te  
Sint-Oedenrode, hierna te noemen: cliënt, laten wij u hierbij de volgende 
inspraakreactie toekomen op het vanaf 19 augustus 2010 t/m 29 september 2010 ter 
inzage gelegde voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010.   

 
Inspraakreactie   

 
Op pagina 72 en 73 Regels Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010 staan de 
bedrijven opgesomd. Daarbij staat enkel de bedrijfswoning Vresselseweg 16 genoteerd. 
Cliënt woont in de bedrijfswoning Vresselseweg 16a. De woning op het adres 
Vresselseweg 16a moet dan ook als bedrijfswoning aan het loonbedrijf worden 
toegevoegd.  Wij verzoeken u dan ook het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 
2010 daarop aan te passen en ondergetekende dat schriftelijk te bevestigen. 

 
De Machtiging van cliënt vindt u bijgevoegd 

 
Hoogachtend, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
voor deze, 
Ing. A.M.L. van Rooij, directeur. 
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

    
 
Van links naar rechts: 

- Burgemeester Peter Maas (CDA); 

- Wethouder, tevens 1
e
 locoburgemeester, Henriëtte van den Berk-van de Laar (CDA); 

- Wethouder, tevens 1
e
 locoburgemeester, René Dekkers (VVD); 

- Wethouder, Jeanne Hendriks-van Kemenade (HvR/PvdA);      
   
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

Als antwoord daarop heeft G.M.A. Hagoort, hoofd afdeling Publiekszaken, namens het hierboven met 
foto zichtbare college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode letterlijk het volgende 
standpunt uitgebracht:  

 
Inspraakreactie nummer: 285 

 
Vresselseweg 16a 
Ecologisch Kennis Centrum, A.M.L. van Rooij /M.R.G.W. van den Heuvel 

 
Belanghebbende verzoekt om: 
1. een tweede niet-agrarische bedrijfswoning toe te staan 

 
Standpunt burgemeester en wethouders: 
2. Volgens de nota van uitgangspunten voor het buitengebied geldt het volgende.  

Bestaande bedrijfswoningen worden als zodanig bestemd. Realisatie van een 
nieuwe tweede bedrijfswoning is niet toegestaan.  

 
De woning Vresselseweg 16a is in feite geen woning, maar een als woning gebruikte 
paardenstal. Op 21 augustus 2001 verklaarde de president van de rechtbank M.R.G.W. 
van den Heuvel niet-ontvankelijk in zijn beroep tegen de beslissing van B&W op het 
bezwaarschrift tegen het besluit waarbij bewoning werd toegestaan van die paardenstal 
gedurende de periode dat hij daar verblijft. Aangezien daartegen geen hoger beroep is 
ingesteld, is onherroepelijk besloten dat M.R.G.W. van den Heuvel woonachtig mag 
blijven in de paardenstal totdat hem de bewoning is beëindigd. Dit is een 
persoonsgebonden beschikking.  

 
De paardenstal kan dat ook niet tot bedrijfswoning worden bestemd omdat na 
beëindiging van de bewoning de paardenstal weer als zodanig moet worden gebruikt. 

 
Aanpassingen in ontwerpbestemmingsplan:  

 VERBEELDING:  
Vanwege beperkte bedrijfsactiviteiten op het perceel wordt het bestemmingsvlak aan 
de achterzijde van het perceel Vresselseweg 14 beperkt tot aan de rand van het 
bouwvlak  

      
Cliënt heeft daarop de volgende zienswijzen:  
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Omdat cliënt in het begin van de jaren 1990 niet wilde meewerken aan het oprichten van een                
XTC-laboratorium werd cliënt in opdracht van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
geconfronteerd met de ene na de andere Gestapo-achtige binnenval in zijn bedrijf.  
Dit op basis van het verzonnen feit dat hij zijn bedrijf in werking had op een zodanige wijze dat daaruit 
bodemverontreiniging is ontstaan. Op bevel van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
heeft dat toentertijd ten minste Fl 50.000,- aan onrechtmatige directe schade veroorzaakt. Als gevolg 
daarvan heeft cliënt zijn bedrijfsactiviteiten niet kunnen voortzetten en kunnen uitbreiden, wat volledig 
aan deze misdaad vanuit de gemeente Sint-Oedenrode valt toe te schrijven, hetgeen een 
vervolgschade van miljoenen euro‟s voor cliënt tot gevolg heeft gehad. Hiervoor stelt cliënt de 
gemeente Sint-Oedenrode volledig verantwoordelijk en aansprakelijk     .        

 
In het door G.M.A. Hagoort, hoofd afdeling Publiekszaken, namens het hierboven met foto zichtbare 
college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode ingenomen standpunt staat letterlijk het 
volgende geschreven:  

 
De woning Vresselseweg 16a is in feite geen woning, maar een als woning gebruikte 
paardenstal. Op 21 augustus 2001 verklaarde de president van de rechtbank M.R.G.W. 
van den Heuvel niet-ontvankelijk in zijn beroep tegen de beslissing van B&W op het 
bezwaarschrift tegen het besluit waarbij bewoning werd toegestaan van die paardenstal 
gedurende de periode dat hij daar verblijft.  

 
Deze beslissing heeft de president van de rechtbank ‟s-Hertogenbosch genomen op een valselijk door 
het college van burgemeester en wethouders aangeleverd dossier onder verantwoordelijkheid van 
jurist M. van Elst, huidig secretaris van de gemeenteraad van Sint-Oedenrode, die dit alles voor de 
hierboven met foto zichtbare raadsleden moet afdekken. Afdekkende misdaad ten top dus.  
 
Hoe groot deze misdaad binnen de gemeente Sint-Oenderode is maakt ons hieronder ingelast 
verzoek om herziening d.d. 21 oktober 2001 (kenmerk: Box/21101/VH) van de onherroepelijke 
uitspraak AWB 00/5040 GEMWT van 28  november 2000 aan de rechtbank ‟s-Hertogenbosch, inzake 
M.W.A. van Boxtel, wonende te Sint-Oedenrode, op grond van nieuwe feiten en omstandigheden 
glashelder. De bijbehorende 7-tal in uw bezit zijnde bijlagen verzoeken wij hierbij als herhaald en 
ingelast te beschouwen en tevens aan de germeenteraad gericht. In dit verzoek om herziening  
d.d. 21 oktober 2001 aan de rechtbank ‟s-Hertogenbosch staat letterlijk het volgende geschreven:  
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
       Aantekenen. 
 
       Arrondissementsrechtbank 
       ‟s-Hertogenbosch, 
       sector bestuursrecht, 
       Postbus 90125, 
       5200 MA ‟s-Hertogenbosch. 
 
 

    Sint Oedenrode, 21 oktober 2001. 
 
 
Tevens verstuurd per fax 073 – 6202383. 
 
 
Ons kenmerk: Box/21101/VH. 
 
 
Betreft: M.W.A. van Boxtel (appellant). 

Verzoek om herziening van uw onherroepelijke uitspraak  AWB 00/5040 GEMWT van 28  
ovember 2000, inzake M.W.A. van Boxtel, wonende te Sint Oedenrode op grond van nieuwe 
feiten en omstandigheden. 
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Geacht college, 
 
 
Namens Mevrouw M.W.A. van Boxtel, wonende op de Huisakkerweg 11, 5492 TK te Sint Oedenrode, 
hierna te noemen: appellant, verzoekt ondergetekende u op grond van de hieronder gemotiveerde 
uiteengezette nieuwe feiten en omstandigheden uw onherroepelijke uitspraak AWB 00/5040 GEMWT 
van 28 november 2000 te herzien. Van uw onherroepelijke uitspraak Awb 00/5040 GEMWT van 28 
november 2000 vindt u een afschrift bijgesloten (zie bijlage 1)(4 pagina‟s). 
 
MOTIVERING HERZIENINGSVERZOEK. 
 
Ingevolge artikel 8:88 Algemene wet bestuursrecht kan de rechtbank op verzoek van appellant een 
onherroepelijk geworden uitspraak herzien op grond van feiten of omstandigheden die: 

a. hebben plaatsgevonden vóór de uitspraak. 
b. bij de indiener van het verzoekschrift voor de uitspraak niet bekend waren en redelijkerwijs 

niet bekend konden zijn, en 
c. waren zij bij de rechtbank bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen 

leiden. 
 
In de overwegingen van uw onherroepelijke uitspraak AWB 00/5040 GEMWT van 28 november 2000 
schrijft u letterlijk het volgende: 
 

Verweerder heeft aan het bestreden besluit het standpunt ten grondslag gelegd dat hij eiseres bij brief 
van 30 januari 1995 heeft aangeschreven tot het staken van het strijdige gebruik van de voormalige 
varkensstal. Eiseres heeft tegen dat besluit geen bezwaar gemaakt. De beschikking van 30 januari 
1995 heeft volgens verweerder formele rechtskracht. 

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder zich derhalve op goede gronden op het 
standpunt gesteld dat het besluit van 30 januari 1995 onherroepelijk is en formele rechtskracht heeft. 

Hiermee is bij onherroepelijke uitspraak van uw rechtbank vast komen te staan dat burgemeester en 
wethouders van Sint Oedenrode bij besluit van 30 januari 1995 hebben beslist dat de bewoning van 
appellant in de voormalige varkensstal toentertijd in strijd was met het vigerende gemeentelijke 
bestemmingsplan buitengebied.  
 
Ondergenoemde nieuwe feiten maken duidelijk dat er op 30 januari 1995 van het met het 
bestemmingsplan strijdig gebruik van die voormalige varkensstal absoluut geen sprake was. 
 
De nieuwe feiten zijn: 
 
Bijgevoegd vindt u de gemeentelijke publicatie “Bewoningen in het buitengebied” in de Midden 
Brabant van 19 april 1995 (zie bijlage 2)(1 pagina). 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te 
beschouwen. In die publicatie staat letterlijk het volgende: 
 

============================================================================= 

Bewoningen in het Buitengebied 

 

Halverwege 1993 is gestart met het maken van een inventarisatie van alle vormen van 
bewoning die plaatsvinden in het buitengebied en die volgens het bestemmingsplan 
Buitengebied niet als zodanig zijn bestemd. Reden daarvan is het feit dat de gemeente bezig is 
met de voorbereiding voor een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. De 
bewoningen die positief bestemd kunnen worden, kunnen dan in het nieuwe bestemmingsplan 
Buitengebied opgenomen worden. Nadat de inventarisatie heeft plaatsgevonden is onderzocht 
in welke panden bewoning kan worden toegestaan dan wel dient te worden beëindigd. Daartoe 
zijn de diverse bewoningssituaties ingedeeld in categorieën. 
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1. Bewoningen die onder het overgangsrecht vallen. Voortzetting van het afwijkend gebruik is 
toegestaan. Hieronder vallen de bewoningen in bijgebouwen van voor 17 oktober 1980. 

 

Meer informatie: 

Alle betrokkenen zullen persoonlijk bericht ontvangen van de gemeente in welke categorie hun 
bewoningssituatie is ingedeeld en wat de consequenties daarvan zijn. Feitelijk komt het er op 
neer dat indien categorie 1 of 2 van toepassing is bewoning kan blijven plaatsvinden ongeacht 
de persoon. 

========================================================================= 

Een vaststaand feit is dat het bijgebouw aan de Huisakkerweg 11 al vanaf oktober 1977 wordt 
bewoond door M.W.A. van Boxtel. Het betreft derhalve een bewoning in een bijgebouw van vóór 17 
oktober 1980. 

Als waterdicht bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd: 

- Een viertal getuigenverklaringen die schriftelijk bevestigen dat mevrouw M.W.A. van Boxtel 
vóór 22 oktober 1979 al woonachtig was in het in geding zijnde bijgebouw aan de 
Huisakkerweg 11 te Sint Oedenrode. (zie bijlage 3)(4 pagina‟s). 

- De “Verklaring van erfrecht” vastgesteld bij notariële akte op  
30 augustus 1979 door notaris Johannus Petrus Martinus van Schayk, te Sint Oedenrode. (zie 
bijlage 3)(1 pagina). 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te 
beschouwen. 

Een vaststaand feit is tevens dat noch appellant, noch de overige bewoners van het pand aan de 
Huisakkerweg 11, ooit persoonlijk hierover zijn geïnformeerd door de gemeente Sint Oedenrode, 
waartoe zij waren verplicht overeenkomstig hun eigen publicatie in de Midden Brabant van 19 april 
1995 (zie bijlage 2). 

Overeenkomstig hetgeen de gemeente Sint Oedenrode in de publicatie in de Midden Brabant van 19 
april 1995 zelf hebben geschreven valt de bewoning van M.W.A. van Boxtel in het bijgebouw aan de 
Huisakkerweg 11 onder het overgangsrecht waar de bewoning kan blijven voortbestaan ongeacht de 
persoon. 

Ondanks het feit dat burgemeester en wethouders ten tijde van de behandeling van het beroepschrift 
hiervan op de hoogte waren hebben zij dat voor u verzwegen. Wanneer burgemeester en wethouders 
dat toentertijd voor u niet hadden verzwegen dan had dat moeten leiden tot een andere uitspraak. 

 
Conclusie. 
 
Met vorenstaande nieuwe feiten is vast komen te staan dat van een met een bestemming strijdig 
gebruik van de voormalige varkensstal op 30 januari 1995 absoluut geen sprake was.  
De in geding zijnde uitspraak Awb 00/5040 GEMWT van 28 november 2000 kan op grond hiervan dan 
ook nooit in stand blijven.  
 
Wij verzoeken u dan ook uw uitspraak hierop te herzien en alsnog over te gaan tot vernietiging van 
het in geding zijnde besluit van 30 januari 1995 van burgemeester en wethouders van Sint 
Oedenrode.  
 
Ons is gebleken dat u vaak zonder ook maar een hoorzitting te hebben gehouden, ten gunste van de 
overheid die de wet overtreedt, beslissingen neemt in het openbaar en betreffende uitspraak 
onaangekondigd aan ondergetekende toestuurt. Dit alles met als gevolg dat appellant daarmee wordt 
geblokkeerd in zijn hoger beroepsmogelijkheid bij de Raad van State. Hieraan moet een einde komen. 
Doet u dat in deze zaak ook dan wraakt ondergetekende u bij deze. 
 
Tenslotte verzoeken wij u ondergetekende te horen op een dinsdag of donderdag. Dit vanwege het 
feit dat ondergetekende op andere dagen verplichtingen elders heeft.  
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De volmacht van appellant vindt u bijgevoegd. (zie bijlage 5)(1 pagina). 
 
Bijgevoegd vindt u verder: 

- uittreksel KvK, met dossiernummer 16090111, van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (zie 
bijlage 6)(2 pagina‟s). 

- uittreksel KvK, met dossiernummer 17102683, van Van Rooij Holding B.V. (zie bijlage 7)(2 
pagina‟s). 

 
Hoogachtend, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
voor deze, 
 
ing. A.M.L. van Rooij, 
directeur. 
 
Bijlage: 

Dit verzoek om herziening bevat een 7-tal bijlagen bestaande uit 15 pagina‟s. 

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Hiermee is wettelijk komen vast te staan dat op grond van de overgangsbepalingen in het huidige en 
vorige bestemmingsplan buitengebied van Sint-Oedenrode er op het adres Vresselseweg 16a zeer 
nadrukkelijk sprake is van een  tweede niet-agrarische bedrijfswoning.  
  
Kennelijk behoort cliënt M.R.G.W. van den Heuvel niet tot de meest corrupte vriendenclub van de  
CDA, PvdA en VVD van Sint-Oedenrode,  zoals onder meer de personen en bedrijven genoemd in 
ons hieronder ingelaste brief d.d. 17 januari 2002 aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. De bijbehorende 31 pagina‟s tellende in uw bezit zijnde bijlagen verzoeken wij hier als 
herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan het raadscollege gericht. In bij brief d.d. 17 januari 
2002 aan  de Raad van State toegezonden nadere stukken staat letterlijk het volgende geschreven:  
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
       Aantekenen. 
 
       Raad van State, 
       Afdeling bestuursrechtspraak, 
       Postbus 20019, 
       2500 EA „s-Gravenhage. 
 
 
       Sint Oedenrode, 17 januari 2002. 
 
 
Tevens verstuurd per fax 070 – 3651380 op 17 januari 2002. 
 
 
Ons kenmerk: Bes/29079/B. 
Uw nummer: 199900791/1. 
 
 
Betreft: A.M.L. van Rooij/ 

Toezending nadere stukken op ons bij brief van 29 augustus 1999 nader gemotiveerd 
beroepsschrift van 28 juli 1999 met opgemeld kenmerk tegen het besluit van 11 mei 1999, 
nummer 205507, over de goedkeuring van het bestemmingsplan “Buitengebied 1997” der 
gemeente Sint Oedenrode van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant. 
 

http://www.cda-sint-oedenrode.nl/
http://www.hartvoorrooipvda.nl/
http://sint-oedenrode.vvd.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Oedenrode
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Heeft betrekking op: 
Alle na het overgangsrecht van na 17 oktober 1980 opgerichte bedrijven. 
 
 

Geacht college, 
 
Namens de heer A.M.L. van Rooij, wonende aan „t Achterom 9a, 5491XD Sint Oedenrode, hierna te 
noemen: appellant, laat ondergetekende u hierbij in opgemeld beroepschrift de volgende nadere 
stukken toekomen: 
 
Doc I:  
Onze zienswijze naar aanleiding van het bij brief van 26 maart 2001 verzonden deskundigenrapport 
StAB/34565/H van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak, inzake het bestemmingsplan 
“Buitengebied 1997” van de gemeente Sint-0Oedenrode (14 pagina‟s). Uit die inhoud kunt u 
opmaken dat burgemeester en wethouders het oprichten van o.a. de volgende bedrijven in strijd met 
het bestemmingsplan jarenlang heeft gedoogd en deze via de overgangsbepalingen in dit nieuwe 
bestemmingsplan wil legaliseren. Zo diep zit de politieke misdaad in de gemeente Sint-Oedenrode. 
Het betreffen o.a. de volgende bedrijven:  
 

adres  
 
1. Landingsweg 2 
2. ‟t Achterom 5a 
3. Karthuizerweg 3 
4. Hongerstraat 1 
5. Bobbenagelseweg 10a 
6. Ollandseweg 134 
 
7. Ollandseweg 159 
 
 
8. Schietbergweg 18 
9. Zwembadweg  
10. Schijndelseweg  
11. Vresselseweg 70 
12. Hoogstraat 48 
13. Hulst 10\ 
14. Langesteeg 14  
15. Nijnselseweg 17 
16. Ollandseweg 100  
17. Schijndelseweg 50  
18. Schijndelseweg 61 
19. Veghelseweg 62 
20. Eversestraat 23 
21. Vresselseweg 29 
   

 soort bedrijf 
 
stalinrichting en verwarmingsinstallatie bedrijf 
houtverwerkend bedrijf (nieuw) 
timmerfabriek (nieuw) 
timmerfabriek (nieuw) 
houtverwerkend bedrijf (nieuw) 
houtverwerkend bedrijf, 100% uitbreiding aan oppervlakte uitbreiding 
met detailhandel 
houtverwerkend bedrijf, uitbreiding met detailhandel, uitbreiding met 
grote houtimpregneerinstallatie onder vacuüm en druk. (is geen 
houtverwerking) 
aannemersbedrijf (nieuw) 
machineverkoop- en verhuurbedrijf (nieuw) 
garagebedrijf (nieuw) 
garagebedrijf (nieuw) 
koelbedrijf/bewortelingsbedrijf (nieuw) 
textiel & Jukeboxhandel (nieuw) 
slachterij (nieuw) 
uitbeenderij (nieuw) 
lasbedrijf (nieuw) 
persboringenbedrijf (nieuw) 
slopersbedrijf en houthandel (nieuw) 
betonvlechtersbedrijf 
loonbedrijf (nieuw)  
loonbedrijf (nieuw) 

 
Deze bedrijven zullen, desnoods op kosten van de gemeente Sint Oedenrode, allemaal uit het 
buitengebied moeten verdwijnen. Politieke misdaad die concurrentievervalsing tussen bedrijven 
veroorzaakt mag namelijk niet worden beloond. 
 
Doc II: 
Ons dwangsomverzoek d.d. 5 februari 2001 aan burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
(17 pagina‟s). Onder druk van de politieke misdaad in de gemeente Sint Oedenrode heeft cliënt deze 
aanvraag weer ingetrokken. Hiermee hebben burgemeester en wethouders weer een nieuw bedrijf 
gecreëerd in strijd met de bestemming. Nu op het adres Pastoor Smitsstraat 8. Op soortgelijke wijze 
hebben ze weer tenminste 5 tot 10 nieuwe bedrijven in het buitengebied gecreëerd; na het 
raadsbesluit van het in geding zijnde bestemmingsplan. Zo heeft recent ook Jeroen van Riel 
Dakservice een groot bedrijf kunnen oprichten in strijd met de bestemming op het adres Ollandseweg 
132. Hij heeft zijn groot gemaakte bedrijfsterrein rondom afgezet met geïmpregneerd hout. Dumping 
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van zwarte lijststoffen arseenzuur en chroomtrioxide via geimpregneerd hout heeft bij de gemeente 
Sint Oedenrode kennelijk de hoogte prioriteit. De oorzaak dat Dakservice Van Riel daar mag vestigen 
in strijd met het bestemmingsplan moet dan ook daarin worden gezocht. 
 
Er dient onderzocht te worden welke bedrijven er na het raadsbesluit van het in geding zijnde 
bestemmingsplan er allemaal in het buitengebied zijn bijgekomen. Ook al deze bedrijven zullen uit het 
buitengebied moeten verdwijnen. 
 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van bovengenoemde stukken en die stukken hier als 
geheel herhaald en ingelast te beschouwen. 
Tevens verzoeken wij u die inhoud volledig te betrekken op uw beslissing in opgemelde zaak. 
 
Hoogachtend, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
voor deze, 
 
ing. A.M.L. van Rooij, 
directeur. 
 
31 pagina‟s volgen. 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Kennelijk behoort cliënt M.R.G.W. van den Heuvel niet tot de meest corrupte vriendenclub van de  
CDA, PvdA en VVD van Sint-Oedenrode, zoals onder meer het bedrijf Gebr. Smetsers als ook het 
bedrijf Gebr. van Aarle die door de gemeenteraad van Sint-Oedenrode al maar liefst 24 jaar lang 
worden gebruikt als hun dekmantelbedrijf om daarmee honderdduizenden inwoners van Sint-
Oedenrode en omliggende gemeenten massaal te vergiftigen met honderdduizenden  kilogrammen  
valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide 
(chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell. Voor hen 
geldt geen enkele wet, bestemmingsplan, e.d. Voor de feitelijke onderbouwing verwijzen wij u naar de 
hieronder bijgevoegde geschriften met links en deeplinks.     
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

       
Afgegeven met ontvangstbevestiging. 

 
       Burgemeester en wethouders 
       der gemeente Sint Oedenrode, 
       Postbus 44, 
       5490 AA Sint Oedenrode. 
 
OPEN BRIEF.                                       Sint Oedenrode, 6 september 2001. 
 
Tevens verstuurd per fax 0413 – 478060. 
 
Ons kenmerk: Bes/08071/bd. 
 
Betreft: A.M.L. van Rooij/ 
            Zienswijze op uw voornemen, zoals staat verwoord in uw brief van  
            28 augustus 2001 met als onderwerp “Ollandseweg 134-136”. 
 
 
Geacht college, 
 
Namens de heer A.M.L. van Rooij, wonende aan ‟t Achterom 9a, 5491 XD Sint Oedenrode, hierna te 
noemen: cliënt, laten wij u hierbij de volgende zienswijze toekomen op uw voornemen om ons verzoek 
van 8 juli 2001, kenmerk: Bes/08071/bd, inzake Ollandseweg 134-136 niet in behandeling te nemen. 
 

http://www.cda-sint-oedenrode.nl/
http://www.hartvoorrooipvda.nl/
http://sint-oedenrode.vvd.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Oedenrode
http://www.houthandelsmetsers.nl/
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.sint-oedenrode.nl/index.php?simaction=content&mediumid=3&pagid=99
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.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-02.php
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Zienswijze 1. 
 
U vermengt twee verschillende verzoeken, te weten: ons verzoek van 18 juli 2001 (kenmerk: 
Bes/08071/bd) en ons verzoek van 15 juli 2001 (kenmerk: Bes/15071/zw), in een zaak met als 
onderwerp “Ollandseweg 134-136”. 
 
Wij richten aan u het nadrukkelijke verzoek om deze vorm van misbruik van uw bevoegdheden 
(hetgeen u al 12 jaar lang doet) te stoppen en deze twee totaal verschillende zaken op twee totaal 
verschillende locatie‟s die betrekking hebben op twee totaal verschillende rechtspersonen te scheiden 
en ons dat schriftelijk te bevestigen. 
 
Zienswijze 2. 
 
U stelt dat het Ecologisch Kennis Centrum B.V. het verzoek heeft ingesteld. Dat is niet juist. A.M.L. 
van Rooij heeft als natuurlijk persoon dat gedaan.  
 
Zienswijze 3. 
 
A.M.L. van Rooij woont in hetzelfde buitengebied als de Gebr. Smetsers VOF. Niemand in het 
buitengebied van Sint Oedenrode mag de bestemmingsplan- voorschriften overtreden. Ook de Gebr. 
Smetsers VOF niet. Als bevoegd gezag bent u wettelijk verplicht daartegen op te treden. Dit geldt  
ook voor bedrijven die door de afvalmaffia als dekmantelbedrijf worden gebruikt, zoals de Gebr. 
Smetsers VOF. De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is daar zeer 
duidelijk over.  
 
Recent heeft Minister Pronk van het ministerie van VROM een brief gestuurd aan Burgemeester en 
Wethouders van Sint Oedenrode. In die brief heeft de Minister zeer nadrukkelijk kenbaar gemaakt dat 
het afgelopen moet zijn met het gedogen van illegaal gebouwde of illegaal gebruikte 
bouwwerken. Als bewijs hiervoor vindt u bijgevoegd het artikel “Strenge brief Pronk aan gemeenten” 
in de staatscourant van 24 augustus 2001 (zie bijlage 1). Wij vertrouwen erop dat u deze strenge brief 
van minister Pronk niet langs u neerlegt. 
 
Doet u dat toch dan zullen wij de minister van VROM verzoeken om persoonlijk in te grijpen. Daarbij 
zal deze brief en onderliggende brieven worden overlegd. 
 
Zienswijze 4. 
 
U bent wettelijk verplicht om op onze verzoeken van 8 juli 2001 en 15 juli 2001 twee aparte voor 
beroep vatbare besluiten te nemen. 
 
Wij richten aan u het nadrukkelijke verzoek om uw bevoegdheden niet langer te misbruiken en binnen 
14 dagen na heden over te gaan tot bestuursdwang en ons dat schriftelijk te bevestigen. 
 
Gebeurt dat niet dan zullen wij de minister van VROM daarom verzoeken. Daarbij zal een afschrift van 
deze brief en onderliggende verzoeken worden overlegd. 
 
De machtiging van cliënt vindt u bijgevoegd (zie bijlage 2). 
 
Hoogachtend, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
voor deze, 
Ing. A.M.L. van Rooij, 
directeur. 
 
Websiteadressen: www.sdnl.nl en www.rooi.org 
Bijlage: 
Dit schrijven bevat een 2-tal bijlagen bestaande uit 2 pagina‟s.  
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

http://www.sdnl.nl/
http://www.rooi.org/
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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:       

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lilianne_Ploumen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_partijvoorzitters_van_de_PvdA
http://nl.wikipedia.org/wiki/GroenLinks
http://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_van_de_Arbeid_(Nederland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_van_de_Arbeid_(Nederland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/GroenLinks
http://nl.wikipedia.org/wiki/Job_Cohen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Femke_Halsema
http://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_van_de_Arbeid_(Nederland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/GroenLinks
http://smallingerland.pvda.nl/nieuws/nieuws/Persberichten/2010/November/13-11-10.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Democraten_66
http://www.sdnl.nl/poppe-1.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lilianne_Ploumen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lilianne_Ploumen
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-2011-aan-hare-majesteit-koningin-beatrix.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_van_de_Arbeid_(Nederland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lilianne_Ploumen
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Groenen_(Nederland)
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.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juni-2011-verzoek-aan-minister-donner.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/donner-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-8-mei-2011.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_verordening
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-2011-brief-aan-gerecht-europese-unie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-07-lc-giftige-stoffen-via-lucht-lozen-mag-niet-meer.pdf
http://www.politie.nl/PolitieABC/Internationaal/benelux_verdrag.asp
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Lissabon
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www2.breda.nl/index.php?simaction=content&mediumid=24&pagid=1116
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/2566/milieu-mafia-pieter-winsemius-exposed.html
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Alders
http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-telegraaf.htm
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.bredavandaag.nl/nieuws/politiek/47079/2011-04-07/wilbert-willems-volhardend-communicatief-lastig
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/3707/klimaat-mafia-achter-sabotage-jdtv.html
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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).  
 

http://www.hetechtenieuws.org/2007-12-15.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-12-15.php
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:    

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_verordening
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Simons
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.dekoepel.eu/Hans%20Simons.htm
http://www.wolmanzouten.nl/arseenpentoxide.html
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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- 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Simons
http://www.wolmanzouten.nl/arseenpentoxide.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-2011-brief-aan-gerecht-europese-unie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-2011-brief-aan-gerecht-europese-unie.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Simons
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.archtp.info/main.php?langid=2
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-27-1-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-27-1-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-2011-brief-aan-gerecht-europese-unie.pdf
http://www.pateo.nl/salveo4all_nl.htm
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Alders
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-02.php
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://nl.wikipedia.org/wiki/Royal_Dutch_Shell
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juni-2011-verzoek-aan-minister-donner.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-11-1-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-11-2-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-11-3-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/nederland-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-6-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-2011-brief-aan-gerecht-europese-unie.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-02.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-02.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-01-05.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juni-2011-verzoek-aan-minister-donner.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Royal_Dutch_Shell
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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 in 
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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http://www.oudemedia-nieuwemedia.nl/
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DE GROENEN 

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

 
De kandidaten voor de gemeenten Sint-Oedenrode en Heusden  

 

   

Lees dit        Lees dit              Lees dit 
 
Datum: 28 juni 2011   

http://www.sdnl.nl/de-groenen.htm
http://www.sdnl.nl/groenen-sint-oedenrode.htm
http://www.sdnl.nl/groenen-heusden.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2007-02-21.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juni-2011-pleitnotitie-den-bosch-dwangsom-nr-103400.pdf
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/nadrukkelijk-verzoek-aan-minister-mr-j-p-h-donner-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties
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Minister Piet Hein Donner (CDA) gaat de geschiedenisboeken in als ‟s-werelds grootste 
kinder vergiftiger. Hoelang gaat hij daar mee door? Ad van Rooij, de naar België 
gevluchte politicus van De Groenen, vraagt aan hem zelf dat te beslissen.      

 
Van:  

- A.M.L. van Rooij, ‟t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- A.M.L. van Rooij, als acoliet voor de RK Kerk H. Martinus Olland (Sint-Oedenrode);  
- A.M.L. van Rooij als safety manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V.,  

Veenpluis 4-6, 5684 PC te Best: 
- J.E.M. van Rooij van Nunen, ‟t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Camping en Pensionstal „Dommeldal‟ (VOF), gevestigd op ‟t Achterom 9-9a, 5491 XD, Sint-

Oedenrode;  
- Van Rooij Holding B.V., gevestigd op ‟t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op ‟t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode,  
- Politieke partij De Groenen, namens deze A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van De Groenen 

in Sint-Oedenrode, ‟t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, 
 
Aan:  

- Minister Piet Hein Donner (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, benoemd 
door Hare Majesteit Koningin Beatrix op advies van formateur Ruud Lubbers (CDA); 

 
Om er zeker van te zijn dat dit verzoekschrift tot het nemen van een besluit minister Piet Hein Donner 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ook daadwerkelijk bereikt heb ik het laten toekomen 
aan: 

- Arie-Jan Vos, hoofd cluster Politieke Ambtsdragers/Chef Kabinet van het van ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (arie-jan.vos@minbzk.nl);  

- Cathelijne Poppe, directie medewerkster van minister Piet Hein Donner van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (cathalijne.poppe@minbzk.nl);  

- Persvoorlichting Tweede Kamer der Staten Generaal (persvoorlichting@tweedekamer.nl);  
- Koningin Beatrix, Voorzitter van de Raad van State (voorlichting@raadvanstate.nl);   

- Pieter van Vollenhoven, beschermheer NVVK, (j.l.m.vandertuuk@utwente.nl); 
- Mr. H.A.W. Snijders, President van de rechtbank in Den Bosch, 

(info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl);  
- Raymond de Roon Voorzitter Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede 

kamer (r.deroon@tweedekamer.nl,  cie.vj@tweedekamer.nl);    
met het nadrukkelijke verzoek om dit verzoekschrift tot het nemen van een besluit aan 
verantwoordelijk minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties persoonlijk 
ter afhandeling toe te sturen en ondergetekende dat schriftelijk te bevestigen.        
      
Betreft: 
Verzoek tot het nemen van een besluit waarin minister Piet Hein Donner (CDA) van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties namens de Staat der Nederlanden beslist:   

1. dat huidig minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, als opvolgende 
minister van Piet Hein Donner, vóór uiterlijk 10 juli 2011 een nieuw besluit moet hebben 
genomen overeenkomstig de door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. gewonnen 
onherroepelijke uitspraak nummer: 200807464/1/H3 van 20 mei 2009 van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State waarin de door Safety Manager A.M.L. van Rooij 
opgestelde risico-inventarisatie en –valuatie is betrokken. Dit om als Staat der Nederlanden 
niet nog meer verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor de massale vergiftiging van de 
Nederlandse kinderen met de uiterst giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en 
chroomrioxide (chroom VI).    

2. dat Tom Rombouts als voorzitter van het centraal stembureau van de provincie Noord-
Brabant vóór uiterlijk 10 juli 2011 een besluit moet hebben genomen op het bezwaarschrift 
d.d. 8 maart 2011 tegen de weigering om een besluit te nemen (fictief besluit) op het door De 
Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, op 4 maart 2011, 05.06 uur ingediende bezwaarschrift 
tegen (de uitslag van) de verkiezing van de leden van Provinciale Staten voor Noord-Brabant.   

3. dat op grond van de hieronder beschreven feitelijke informatie houtimpregneerbedrijf Gebr. 
van Aarle te Sint-Oedenrode vóór uiterlijk 10 juli 2011 moet zijn gesloten en verzegeld, daar 
die vanaf 1987 in werking is in strijd met het bestemnmingsplan buitengebied, zonder een 
vooraf vereiste milieuvergunning en bouwvergunning voor zijn houtimpregneerinstallatie, 

http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/nadrukkelijk-verzoek-aan-minister-mr-j-p-h-donner-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/eco-terrorisme-door-de-overheid
mailto:arie-jan.vos@minbzk.nl
mailto:cathalijne.poppe@minbzk.nl
mailto:pressoffice@tweedekamer.nl
mailto:voorlichting@raadvanstate.nl
mailto:j.l.m.vandertuuk@utwente.nl
mailto:info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
mailto:r.deroon@tweedekamer.nl
mailto:cie.vj@tweedekamer.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Henk_Kamp
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opgericht op sterk verontreinigde grond (14 maal saneringswaarde met arseen, koper en zink) 
zonder voorafgaande sanering in strijd met de bouwverordening, zonder vereiste 
milieuvergunning voor de gebruiks- en afvalfase van het geïmpregneerde hout, zonder een 
vereiste Wvo-vergunning van het waterschap De Dommel, waarbij ook alle opslagstellingen 
(van waaruit ondermeer het gif uit het geïmpregneerde hout uitdampt en daarmee de 
omgeving vergiftigd) zijn gebouwd zonder een vooraf vereiste bouwvergunning in strijd met 
het bestemmingsplan buitengebied. Als gevolg daarvan is het grondwater in de 
omgevingsgronden tot op 250 meter van dat bedrijf sterk vergiftigd met het uiterst 
kankerverwekkende arseenzuur. Daarbij is het goed te weten dat op nog geen 50 meter van 
dat bedrijf Ad de Haas een groot tuinbouwbedrijf heeft waar grote hoeveelheden tomaten 
worden geteeld voor de menselijke consumptie. 

4. dat overeenkomstig het hieronder ingelaste besluit d.d. 19 augustus 1996 (kenmerk: 
IBP96040460) van voormalig  minister Margaretha de Boer (PvdA) aan houtimpregneerbedrijf 
Carl Tissen te Luyksgestel door de Staat der Nederlanden een civiele procedure tegen 
houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode en de overige Nederlandse 
houtimpregneerbedrijven wordt gestart om deze bedrijven (zijnde de vervuilers) de 
aangerichte triljoenen euro‟s aan vergiftiging schade te laten betalen en die schade niet af te 
wentelen op de belastingbetalende Nederlandse slachtoffers.   

5. dat onmiddellijk een einde wordt gemaakt aan de al vanaf 1987 (24 jaar lang) voortdurende 
vanuit de landelijke en gemeentelijke overheid aangestuurde samenspannende onmenselijke 
eigendomvernielende, eigendom stelende, geldstelende, inkomen afnemende en poging tot 
doodslag plegende terreur op de familie Van Rooij.       

 
Geachte minister Piet Hein Donner (CDA)  
 
Op onze e-mail van 5 april 2011(lees hieronder) hebt u nog steeds niet gereageerd.  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/nederland-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-6-april-
2011.pdf 

Niets bijzonders overigens. U en uw CDA reageren al maar liefst 24 jaar niet op de brieven van Ad 
van Rooij. U weigert zelfs al maar liefst meer dan twee jaar een besluit te nemen overeenkomstig een 
door Ad van Rooij (Ecologisch Kennis Centrum B.V.) op 20 mei 2009 (nummer: 200807464/1/H3) 
gewonnen onherroepelijke uitspraak bij de Raad van State. Daarin heeft de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State letterlijk het volgende beslist:  

2.10.2. Het besluit van 10 november 2008 is gebaseerd op de uitkomst van dat rapport 
van de GGZ. De methode, inhoud en uitkomsten van dat GGZ-onderzoek blijken niet uit 
het besluit. Evenmin maakt dat GGZ-rapport deel uit van de gedingstukken. Op verzoek 
van de Afdeling heeft de minister dat rapport alsnog overgelegd. Uit het rapport van de 
GGZ blijkt dat Search B.V. ter plaatse een onderzoek heeft verricht. Uit het rapport van 
het onderzoek van Search B.V. van 8 januari 2007 blijkt dat slechts het zand van de 
zandbak op de speelplaats van de school is onderzocht en dat van de houten palen wel 
een monster is genomen, maar dat dit niet is geanalyseerd. Verder heeft Search B.V. 
geadviseerd de onderzoeksresultaten aan GGD over te leggen, omdat deze instantie 
wellicht meer kan vertellen over de risico's. 

Nu het besluit is gebaseerd op de uitkomsten van een niet volledig onderzoek en daarin 
evenmin de opgestelde risico-inventarisatie en -evaluatie is betrokken, is het besluit in 
strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht niet zorgvuldig voorbereid en 
berust het in strijd met artikel 7:12 van die wet niet op een deugdelijke motivering. 

Het beroep slaagt. Het besluit dient te worden vernietigd. De minister dient een nieuw 
besluit te nemen met inachtneming van deze uitspraak. 

Lees hier de gehele uitspraak (pdf)  
 

In betreffende opgestelde risico-inventarisatie en -evaluatie  staat letterlijk het volgende geschreven:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/nederland-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-6-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/nederland-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-6-april-2011.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2009-05-27-uitspraak-raad-van-state-in-zaaknummer-200807464-van-20-mei-2009.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2009-05-27-uitspraak-raad-van-state-in-zaaknummer-200807464-van-20-mei-2009.pdf


 22 

De zandbak waarin de kinderen spelen is omgeven met geïmpregneerde houten palen. 
Deze palen blijken geïmpregneerd te zijn met het bestrijdingsmiddel Celfix OX van 
Swaay Hout Schijndel met als toelatingsnummer: 11381 N. De toelatingsbeschikking 
van het CTB vindt u bijgevoegd (zie productie 3). Een liter van dit bestrijdingsmiddel 
weegt zo‟n 1700 gram en bevat:  

- 591 g/l chroomtrioxide  
- 238 g/l koperoxide  
- ± 800 g/l andere onbekende zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stoffen.  

 
Een kuub van dit geïmpregneerde hout bevat ten minste 8 kilogram bestrijdingsmiddel 
Celfix OX, hetgeen afhankelijk van het soort hout kan oplopen tot 25 kilogram per kuub.  
 

Niet alleen de zandbak is omgeven met geïmpregneerde houten palen. Ook het overige 
gedeelte van het schoolterrein waarbinnen de kinderen vertoeven staat vol met 
geïmpregneerde palen die zijn behandeld met het bestrijdingsmiddel Celfix OX,  

 
Chroomtrioxide (en hun zouten daarvan) zijn de meest kwalijke kankerverwekkende 
verbindingen die wij kennen. Er zijn 4- klassen aan kankerverwekkende stoffen.  
Chroomtrioxide valt in de zwaarste klasse, de klasse 1 van kankerverwekkende stoffen 
(zie productie 4).  
 
Chroomtrioxide is ook nog genotoxisch hetgeen inhoudt dat deze stof geen veilige 
drempel kent. Het eenmaal in je leven binnenkrijgen van één molecuul chroomtrioxide 
kan op termijn al kanker veroorzaken.  
 
Chroomtrioxide is ook nog verdacht reprotoxisch, hetgeen inhoudt dat het toxische 
effecten (o.a. impotentie, fertiliteitproblemen, menstruatiestoornissen, testiskanker) 
en/of toxische effecten op het geslacht via vrouwen en/of mannen (o.a. miskramen, 
ontwikkelingsstoornissen, doodgeboorte) en afwijkingen op het nageslacht als gevolg 
kunnen hebben (zie productie 5).  
 
Chroomtrioxide is ook een voortplanting giftige stof en kan schadelijk zijn via 
borstvoeding volgens de criteria van bijlage VI bij richtlijn nr. 67/548/EEG van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 1967 (zie productie 6).  
 
Ingevolge die Europese richtlijn moet chroomtrioxide ook nog worden geclassificeerd 
als categorie 1 en 2 mutageen, hetgeen minuscule veranderingen kan aanbrengen in 
het DNA-molecuul bij de mens (zie productie 7).  
 
Chroomtrioxide lost goed op in water en komt met regenwater mee uit het 
geïmpregneerde hout en kan het ons lichaam via een drietal routes binnendringen (zie 
productie 8).  
- via de lucht (ademhaling)  
- via de huid (aanraking)  
- via het maagdarmkanaal (besmet zand) 
en zijn daarom levensgevaarlijk.  
 
Voor spelende kinderen gaat het om dermale blootstelling via huidcontact met 
afveegbaar residu op de speeltoestellen en met verontreinigde grond onder 
speeltoestellen. En om orale blootstelling via ingestie van bodemdeeltjes en het 
aflikken van de handen. In opdracht van de VROM-inspectie is in 2004 hiernaar een 
risico onderzoek verricht, hetgeen is vastgelegd in het RIVM rapport 609021030/2004. 
Op blz. 182 en 183 van dat rapport staat geschreven dat de orale plus dermale 
blootstelling van kinderen zo hoog is dat het zelfs de maximaal toelaatbare 
Risiconiveau (MTR) waarde van chroom VI te boven gaat (zie productie 9).  
 

Benevens Chroomtrioxide bevat dit geïmpregneerde hout ook nog grote hoeveelheden 
andere onbekende zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stoffen, waarvan de 
risico‟s niet kunnen worden bepaald (zie productie 3).  

http://www.hetechtenieuws.org/2007-04-02-Ri-&e-rapport-BH-(1)-8-februari-2006.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-02.php
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Gezien bovengenoemde ernstige risico‟s met onomkeerbare nadelige 
gezondheidseffecten voor de kinderen wordt geadviseerd om het geïmpregneerde hout 
onmiddellijk te laten verwijderen en het te laten afvoeren als gevaarlijk afval.  

Tevens wordt geadviseerd een gericht PAGO-onderzoek naar betreffende chemische 
stoffen aan alle kinderen aan te bieden voor de nulmeting en dat periodiek (eens per 
jaar) te herhalen.  

 
Chroomtrioxide (chroom en chroomverbindingen) staat op bijlage I van de aanbeveling 
van de Commissie van 19/09/2003 betreffende de Europese lijst van beroepsziekten. 
Lidstaat Nederland moet uiterlijk op 31 december 2006 aan deze aanbeveling gevolg 
hebben gegeven. Alle kinderen van de school hebben als gevolg van het spelen op en 
nabij dit geïmpregneerde hout een niet geringe kans op het krijgen van 
beroepshuidaandoeningen, het krijgen van kanker, vruchtbaarheidsproblemen, 
nageslachtverminkingen, genetische afwijkingen e.d. op latere leeftijd. Ingevolge de 
Arbowet bent u verplicht om al deze kinderen via de bedrijfsarts van uw Arbodienst aan 
te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Geadviseerd wordt 
om dat dan ook te doen.  

 
Lees hier de gehele risico-inventarisatie en –evaluatie (pdf)   
 
Hoever minister Piet Hein Donner en zijn CDA gaan met het vergiftigen en uitroeien van onze 
kinderen maakt het artikel “Zaak gif(speel)hout: Beslissing gebaseerd op tot nu toe niet te vinden 
documenten” uit Het Echte Nieuws van 21 augustus 2010 glashelder. Lees hieronder het gehele 
artikel met alle deeplinks aan bewijzen.  
 

http://www.hetechtenieuws.org/2010-08-27.php  
    
Vanwege pogingen tot doodslag veroorzaakt door uw partijgenoot burgemeester Peter Maas (CDA), 
een persoonlijk goede vriend van Jan Peter Balkenende, heeft Ad van Rooij vanaf 22 april 2011 naar 
België moeten vluchten, al meer dan een jaar gescheiden moeten leven van zijn vrouw en daar 
politiek asiel moeten aanvragen. Om die reden heeft Ad van Rooij niet mee kunnen doen aan de  
provinciale verkiezingen in maart 2011 voor zijn politieke partij De Groenen.  
 
De politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, heeft daartegen tijdig bezwaar aangetekend 
bij het centraal stembureau van de provincie Noord-Brabant t.a.v verantwoordelijk voorzitter Ton 
Rombouts (CDA). Het is deze Ton Rombouts (CDA), burgemeester van ‟s-Hertogenbosch, die al liefst  
meer dan drie maanden weigert een besluit te nemen op het bezwaarschrift d.d. 8 maart 2011 tegen 
de weigering om een besluit te nemen (fictief besluit) op het op 4 maart 2011, 05.06 uur ingediende 
bezwaarschrift tegen (de uitslag van) de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van 2 maart 
2011, vanuit de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode. Lees hieronder het gehele 
bezwaarschrift d.d. 8 maart 2011 tegen de weigering om een besluit te nemen (fictief besluit).  
     

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/bezwaarschrift-tegen-de-weigering-te-
beschikken-8-maart-2011-r1.pdf  
 
Hiermee is feitelijk bewezen dat de provinciale verkiezingen van maart 2011 van de statenleden in 
Noord-Brabant en daarmee ook die van Eerste Kamerleden der Staten-Generaal door toedoen van de 
CDA (minister Piet Hein Donner, de burgemeesters Peter Maas van Sint-Oedenrode en Ton 
Rombouts van ‟s-Hertogenbosch) tot stand zijn gekomen in strijd met de Kieswet, de Grondwet, 
Richtlijn 93/109 EG, Richtlijn 94/80 EG, het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag van 
Amsterdam. 
 
Hiermee is tevens komen vast te staan dat burgemeester Ton Rombouts (CDA) van ‟s-Hertogenbosch 
de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, blokkeert in zijn rechtsgang door geen besluit 
te nemen op het bezwaarschrift d.d. 8 maart 2011 tegen de weigering om een besluit te nemen (fictief 
besluit) op het op 4 maart 2011, 05.06 uur ingediende bezwaarschrift tegen (de uitslag van) de 
verkiezing van de leden van provinciale staten van 2 maart 2011. Dit durft verantwoordelijk minister 
Piet Hein Donner (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nog democratische 
verkiezingen te noemen.   

http://www.hetechtenieuws.org/2007-04-02-Ri-&e-rapport-BH-(1)-8-februari-2006.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2010-08-27.php
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-benw-sint-oedenrode-einde-dwangsom-10-maart-2011.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/2010/05/van-rooij-vraagt-politiek-asiel-aan-in-belgie/
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/bezwaarschrift-tegen-de-weigering-te-beschikken-8-maart-2011-r1.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/bezwaarschrift-tegen-de-weigering-te-beschikken-8-maart-2011-r1.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/bezwaarschrift-tegen-de-weigering-te-beschikken-8-maart-2011-r1.pdf
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Hiertegen zal de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, onverwijld een rechtszaak 
aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. Ter onderbouwing van 
die rechtszaak zal door Ad van Rooij als lijsttrekker van de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-
Oedenrode,  ondermeer een kopie van dit verzoekschrift tot het nemen van een besluit worden 
overlegd.  

Wat verantwoordelijk minister Piet Hein Donner en zijn CDA vanaf 1987 tot op heden rondom haar 
dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V. te Sint-Oedenrode, met misbruik van miljarden euro‟s aan 
gemeenschapsgeld, allemaal hebben aangericht en wat daarvan al maar liefst 24 jaar lang de 
gevolgen zijn voor Ad en Annelies van Rooij, zijn gezin en ouders kunt u hieronder lezen in de 
volgende links met deeplinks aan wettelijk onderbouwde bewijzen.     

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-juni-2011-wie-betaalt-vergiftiging-schade-geimpregneerd-
hout.pdf  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/nederland-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-6-april-
2011.pdf 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoek-tot-het-nemen-van-een-besluit-vaste-kamer-commissie-
justitie-8-april-2011.pdf 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/e-mail-verzoek-tot-besluit-aan-cvz-11-april-2011.pdf 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-juni-2011-e-mail-nvvk-micha-kat.pdf   

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juni-2011-vier-maal-meer-autisme-in-eindhoven.pdf  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juni-2011-pleitnotitie-den-bosch-dwangsom-nr-103400.pdf  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-mei-2011-nadere-stukken-beroep-103400-dwangsom-
dommeldal.pdf 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-juni-2011-verzoekschrift-minister-im.pdf  

Beoordeel dat samen met deze TV-uitzendingen en Lezingen : 

.  

 
Vos zwijgt over kennis  

  

 
Oude stort niet erfbaar 

 
Pikmeer-arrest moet weg  

 
   Slepende zaak v. Rooij 

 
Valse Hickson rapport 

 
Geïmpregneerd hout 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hof_van_Justitie_van_de_Europese_Unie
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/nederland-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-6-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/nederland-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-6-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoek-tot-het-nemen-van-een-besluit-vaste-kamer-commissie-justitie-8-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoek-tot-het-nemen-van-een-besluit-vaste-kamer-commissie-justitie-8-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/e-mail-verzoek-tot-besluit-aan-cvz-11-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-juni-2011-e-mail-nvvk-micha-kat.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juni-2011-vier-maal-meer-autisme-in-eindhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juni-2011-pleitnotitie-den-bosch-dwangsom-nr-103400.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-mei-2011-nadere-stukken-beroep-103400-dwangsom-dommeldal.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-mei-2011-nadere-stukken-beroep-103400-dwangsom-dommeldal.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-juni-2011-verzoekschrift-minister-im.pdf
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/stortplaats.wmv
http://www.mstsnl.net/video/stortplaats.wmv
http://www.mstsnl.net/video/pikmeerarrest.wmv
http://www.mstsnl.net/video/pikmeerarrest.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
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Oplossing is NUL-optie   

                                               

Ad van Rooij wil de milieuwetgeving laten respecteren die o.a. met wolmanzouten wordt 

overtreden.  

 
Ad van Rooij, Ecologisch Kennis Centrum, gaf persconferentie over conflict met 

werkgever Philips 

 
Criminoloog Prof. dr. Frank Bovenkerk vertelt dat hier sprake is van “Corporate Crime” 

Beoordeel dat samen met het volgende deskundigenrapport  

 1. De rampzalige gevolgen van geïmpregneerd hout 

  

a. Wat zijn wolmanzouten:  
 
Wolmanzouten (CCA-zouten) bevatten: 2)  
- 374 g/l arseenzuur.  
- 532 g/l chroomtrioxide (chroom VI zuur).  
- 188 g/l koper II oxide.  
  

 

http://www.mstsnl.net/video/nuloptie.wmv
http://www.mstsnl.net/video/nuloptie.wmv
http://www.youtube.com/watch?v=QzWh3z-wFcw
http://www.youtube.com/watch?v=QzWh3z-wFcw
http://www.mstsnl.net/video/ing-ad-van-rooij-over-de-philips-cultuur.wmv
http://www.mstsnl.net/video/ing-ad-van-rooij-over-de-philips-cultuur.wmv
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
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b. Wat zijn de kenmerken van arseenzuur en chroomtrioxide:  
 

-        Arseenzuur (arseen)is een zwarte lijststof voor water, bodem en  lucht. 3)  
-        chroomtrioxide (chroom VI) is een zwarte lijststof voor lucht. 3)   

  
Deze zwarte lijststoffen zijn zo gevaarlijk dat al vanaf 1986 in internationaal verband is besloten dat in 
het milieu brengen ervan gezien de stofeigenschappen, zoals giftigheid - waaronder carcinogeniteit, 
mutageniteit en teratogeniteit - afbreekbaarheid en (bio)accumulatie, die een ernstig risico inhouden, 
via een maximaal brongerichte aanpak met de best bestaande techniek moet worden voorkomen.  
  
Arseenzuur en chroomtrioxide (en hun zouten daarvan) zijn de meest kwalijke kankerverwekkende 
verbindingen die wij kennen. Er zijn 4- klassen aan kankerverwekkende stoffen. Arseenzuur en 
chroomtrioxide vallen in de zwaarste klasse, de klasse 1 van kankerverwekkende stoffen. 4)5) 
Arseenzuur en Chroomtrioxide zijn ook nog genotoxisch hetgeen inhoudt dat deze stof geen veilige 
drempel kent. Het eenmaal in je leven binnenkrijgen van één molecuul arseenzuur of chroomtrioxide 
kan op termijn al kanker veroorzaken.  
  
Arseenzuur en chroomtrioxide zijn ook nog verdacht reprotoxisch, hetgeen inhoudt dat het toxische 
effecten (o.a. impotentie, fertiliteitsproblemen, menstruatiestoornissen, testiskanker) en/of toxische 
effecten op het geslacht via vrouwen en/of mannen (o.a. miskramen, doodgeboorte 
ontwikkelingstoornissen) en afwijkingen op het nageslacht als gevolg kunnen hebben. 6)  
  
Chroomtrioxide (chroom VI-verbindingen) is ook een voortplanting giftige stof en kan schadelijk zijn via 
borstvoeding volgens de criteria van bijlage VI bij richtlijn nr. 67/548/EEG van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 27 juni 1967. 7)    
  
Ingevolge de Europese richtlijn nr. 67/548/EEG moet chroomtrioxide ook nog worden geclassificeerd 
als categorie 1 en 2 mutageen, hetgeen minuscule veranderingen kan aanbrengen in het DNA- 
molocuul bij de mens. 8)   
  
Arseenzuur en chroomtrioxide lossen volledig op in water en kunnen ons lichaam via een drietal 
routes binnendringen. 9) 10)   

-        via de lucht (ademhaling) 
-        via de huid (aanraking) 
-        via het maagdarmkanaal (besmette voeding) 

  
Gewolmaniseerd hout bevat: 11) 

-        3000 mg/kg arseen 
-        6000 mg/kg chroom VI 

  
Per kuub hout (500 kg) is dat:  

-        1.500.000 mg = 1.500.000.000 µg arseen. 
-        3.000.000 mg = 3.000.000.000 µg arseen.           

  
Het grondwater is ernstig verontreinigd als het boven de interventiewaarde zit. De interventiewaarde 
bedraagt voor: 12) 

-        arseen 60 µg/l 
-        chroom 30 µg/l 

  
Een kuub gewolmaniseerd hout verontreinigd dus op termijn:  

-        25.000.000 liter water met arseen boven de interventiewaarde. 
-        100.000.000 liter water met arseen boven de interventiewaarde. 

Dit zijn maar liefst lieftst 3000 tankauto‟s van 33 kuub.   
  
Zware metalen kunnen niet worden verbrand, hetgeen betekent dat op termijn als gevolg van 
verspreiding ( via tijdelijke producten als spaanplaat) al het arseenzuur en chroomtrioxide in oplosbare 
vorm in ons oppervlaktewater en drinkwater terecht zullen komen en daarmee ook onze voeding zal 
vergiftigen. 
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c. Foutieve classificatie en etikettering 

  
Foutieve classificatie en etikettering van het bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-Co, toel.nr. 8228N, 
van Hickson Garantor B.V. te Nijmegen. Op het etiket en bijbehorend veiligheidsinformatie formulier 
schrijft Hickson Garantor B.V. dat superwolmanzout-Co 304 g/l arseenpentoxide bevat. 1)  
  
Uit chemisch onderzoek verricht door de Keuringsdienst van Waren is vast komen te staan dat 
superwolmanzout-Co in werkelijkheid 374 g/l arseenzuur bevat. 2)  
  
Maar arseenzuur is zeer veel gevaarlijker dan arseenpentoxide.                    
Het VN-nummer van arseenpentoxide is 1559, dat van arseenzuur is 1553. 13)   
In geval van ongevalbestrijding zijn de veiligheidsvoorschriften voor arseenpentoxide en arseenzuur 
grotendeels afwijkend. 13)  
  

Enkele belangrijke verschillenpunten zijn: 
  

ARSEENZUUR  

  
Zeer giftig                                
  
Giftig-levensgevaarlijk bij 
inademing, opname door de mond 
of huidcontact   
  
Bij brand:houder zo ver mogelijk van 
de brandhaard verwijderen. De 
brandbestrijding op een zo groot 
mogelijke afstand uitvoeren. Niet in 
de buurt van de kopzijden van de tank 
verblijven Materiaal niet onnodig 
verspreiden. Bluswater opvangen 
en later veilig verwerken.  
  
Verlenen Eerste Hulp:slachtoffer in 
de frisse lucht brengen en medische 
hulp verlenen. Bij ademstilstand 
kunstmatig beademen, indien nodig 
met pure zuurstof. Besmette kleding 
en schoeisel uittrekken en op een 
veilige plaats leggen; hierbij is grote 
haast geboden. Besmette ogen en 
huid onmiddellijk tenminste 15 
minuten lang met stromend water 
spoelen. Slachtoffer rustig neerleggen 
en tegen warmteverlies beschermen. 
Slachtoffer steeds bewaken, omdat 
ziekteverschijnselen pas na enige tijd 
optreden of waarneembaar zijn. 

ARSEENPENTOXIDE          
  
Giftig  
  
Giftig bij inademing of opname van het stof door de mond   
  
 
 
Bij brand:houder zo ver mogelijk van de brandhaard 
verwijderen. 
  
  
  
  
  
  
 
Verlenen Eerste Hulp:slachtoffer in de frisse lucht brengen 
en medische hulp verlenen. Besmette kleding en schoeisel 
uitdoen en op een veilige plaats leggen. Besmette ogen en 
huid onmiddellijk tenminste 15 minuten lang met stromend 
water uitspoelen. 
  
  
  
  
  
  

  
Het enorme verschil in gevaar moge duidelijk zijn.   
  
d. Overtreden Verordening (EG)nr.142/97 door lidstaat Nederland  
  
Het ontduiken van de Europese Risicobeoordeling die door de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen bij Verordening (EG) nr. 142/97 (pbEG L25) is vastgesteld en rechtstreeks is 
opgelegd aan lidstaat Nederland. 14) 15)   

http://toel.nr/
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Op 27 januari 1997 heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen de Verordening (EG) nr. 
142/97 vastgesteld. De fabrikant(en) en importeur(s) van in de bijlage van deze verordening vermelde 
stoffen moeten de commissie binnen 4 maanden na in werking treding van deze verordening alle 
relevante en beschikbare informatie verstrekken over de blootstelling van mens en milieu aan deze 
stoffen. 15) 
  
De informatie over de blootstelling heeft betrekking op de emissie van die stof of de blootstelling van 
menselijke populaties of milieucompartimenten aan die stof tijdens de verschillende fasen van de 
levenscyclus van de stof overeenkomtstig artikel 3, lid 3, en bijlage I, deel A, van Verordening (EG) nr. 
1488/94, met:  
  

-        als menselijke populaties: werknemers, consumenten, en via het milieu blootgestelde 
personen; 
-        als milieucompartimenten: lucht, water en bodem met inbegrip van informatie over de 
lotgevallen van de stof in afvalwater-zuiveringsinstallaties en de accumulatie van de stof 
in de voedselketen;  
-        als levenscyclus van de stof: de vervaardiging, het vervoer, de opslag, de formulering 
in preparaten of andere vormen van verwerking, gebruik en verwijdering of terugwinning.  

      
“Arseenzuur” staat opgenomen in deze verordening (EG) nr. 142/97 in tegenstelling met 
“Arseenpentoxide”.  
  
Met de opzettelijk aangebrachte foutieve classificatie en etikettering heeft Hickson Garantor B.V. met 
oogluikende toestemming van lidstaat Nederland vanaf 27 januari 1997 de wettelijk verplichte 
Europese risicobeoordeling voor arseenzuur in superwolmanzout-Co weten te omzeilen. Lidstaat 
Nederland heeft daarmee vanaf 27 januari 1997 de rechtstreeks vanuit de Europese Commissie 
opgelegde Verordening EG) nr. 142/97 overtreden.  
  
Bij ongecontroleerde verbranding van gewolmaniseerd hout of spaanplaat gemaakt van 
gewolmaniseerd hout komt ca. 50% van het arseen in de lucht terecht. In geval een huis, schuur of 
schutting waarin gewolmaniseerd hout of gewolmaniseerd spaanplaat zit verwerkt in vlammen opgaat 
dan hebben we te maken met een ongecontroleerde verbranding waarbij ca. 50% van het arseen in 
de lucht terecht komt, nagenoeg volledig in deeltjes, waarvan de massadiameter varieert tussen ca. 
0,3 en 3 µm, waarvan 85 % beneden 1 µm is en als zodanig tot de fijnste aërosolfractie behoort 16). 
Deze zeer fijne deeltjes dringen gemakkelijk door tot in het diepste van de longblaasjes hetgeen 
levensgevaarlijk is. In geval van regenweer of blussen met water vormt zich arseenzuur dat ook nog 
via de huid het lichaam binnendringt 9). Arseenzuur valt in de zwaarste klasse, de klasse 1, van 
kankerverwekkende stoffen 4)5).  
 
In het landelijk afvalplan heeft lidstaat Nederland aan Bouw- en sloopafval de volgende klasse indeling 
toegekend:  
  

- A-hout (is onbehandeld hout) 
- B-hout (is geverfd, gelakt of verlijmd hout) 
- C-hout (is verduurzaamd CCA-hout en CC-hout) 
  
1) CCA-hout bevat zo‟n 3000 mg/kg arseen (arseenzuur) en 6000 mg/kg chroom 
(chroomtrioxide). CC-hout bevat zo‟n 6000 mg/kg chroom (chroomtrioxide)en moet ingevolge 
de Europese afvalstoffenlijst (EURAL) als gevaarlijk afval worden verwijderd en verwerkt. 11) 
18) 
2) In de afvalfase is zo'n 50-80 % van het CCA/CC-hout overgeverfd of gelakt, waarmee door 
een verf- of laklaag betreffend C-hout is omgetoverd tot B-hout. 
3) In de afvalfase heeft het overige CCA/CC-hout dat niet is overgeverfd of gelakt, als gevolg 
van verwering, een gelijke grijze kleur als onbehandeld hout, waarmee door verwering het C-
hout is omgetoverd tot A-hout. 

 

 

 



 29 

4) Met het vershrederen/vermalen van afvalhout uit bouw-en sloopafval wordt het onzichtbare 
gevaarlijk afvalgedeelte (CCA-hout en CC-hout) verdund met het eveneens onzichtbare niet 
gevaarlijk afvalgedeelte (onbehandeld hout). Het op deze wijze verdunnen van enorme grote 
hoeveelheden gevaarlijk afval (miljoenen tonnen per jaar)tot onder de grens van gevaarlijk 
afval is wettelijk verboden. 

  
Op grond van bovengenoemde feiten heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
hierover bij uitspraak no's F03.98.0171, F03.98.0179, F03.98.0180, F03.98.0181, F03.98.0182, 
F03.98.0183 en F03.98.0184 op 19 augustus 1998 letterlijk het volgende beslist: 17) 
  

'Uit het door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak uitgebrachte deskundigenbericht is 
gebleken dat verduurzaamd hout niet visueel valt te onderscheiden van onbehandeld hout'. 

  
Lidstaat Nederland weigert al vanaf 19 augustus 1998 (13 jaar lang) uitvoering te geven aan deze 
bindende uitspraak van Nederlandse hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State.  
  
Dat op de bouw- en sloopplaats het visueel niet te scheiden verduurzaamde bouw- en sloophout 
onder de codenummers: 170204* of 200137* ingevolge de Europese Eural als gevaarlijk afval moet 
worden verwijderd en verwerkt heeft het ministerie van VROM zelf berekend 18). Als conclusie staat 
daarin letterlijk het volgende geschreven: 
  

'Op basis van de beschikbare informatie wordt geconcludeerd dat de afvalstof 'CCA-afvalhout' 
als gevaarlijk afval moet worden ingedeeld conform de Eural afhankelijk van de herkomst van 
deze afvalstof kan de stroom worden gecodeerd als 170204* of 200137*'. 

  
De Nederlandse gemeenten hebben de VNG-model bouwverordening overgenomen, In deze 
bouwverordening staat over scheiden van gevaarlijk afval uit bouw- en sloopafval letterlijk het 
volgende geschreven: 19) 
  

Het bouwafval moet op de bouwplaatsen ten minste worden gescheiden in de volgende 
fracties: 

a.    de als gevaarlijke aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 de afvalstoffenlijst 
behorende bij de regeling afvalstoffenlijst (EURAL; strc. 17 augustus 2001, nr. 158, blz. 9)  

  
In deze bouwverordening staat over onherkenbaar gevaarlijk afval in bouw- en sloopafval letterlijk het 
volgende geschreven: 19) 
  

'Indien op grond van het historisch gebruik te verwachten valt dat een te slopen bouwwerk c.q. 
een te slopen gedeelte van een bouwwerk is verontreinigd met de als gevaarlijke afvalstoffen 
van hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst 
(EURAL; stcr. 17 augustus 2001, nr. 159, blz 9), dient een onderzoek te worden ingesteld 
naar de vermoedelijke verontreiniging en moet het rapport met de uitslag van dit onderzoek bij 
de aanvraag van de sloopvergunning worden gevoegd.' 

  
Met het shredderen van hout uit bouw- en sloopafval hebben de Nederlandse afvalverwerkende 
bedrijven die het geshredderd behandeld afvalhout aan o.a. de spaanplaatindustrie (Unilin NV) en de 
groene stroom centrales in België hebben afgeleverd zich in zeer ernstige mate schuldig gemaakt aan 
ondermeer:  
  

-        het overtreden van de gemeentelijke bouwverordening in Nederland; 
-        het overtreden van de Europese afvalstoffenlijst (EURAL); 
-        het overtreden van de Europese Verordening (EG) nr. 142/97;  
-        het overtreden van de bindende uitspraak d.d. 19 augustus 1998 no's F03.98.0171,  

 F03.98.0179, F03.98.0180, F03.98.0181, F03.98.0182, F03.98.0183 en F03.98.0184 
 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;   

  
 
 
 

http://www.sdnl.nl/embassy3.htm
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SHR met als titel “Het onderscheiden van verduurzaamd hout in BSA ten behoeve van 
mobiele houtshredder installaties”, rapportcode 99.003-1.  

12. Blz 2 en blz 10 uit Wet bodembescherming, inzake Interventie- en streefwaarden 
bodembescherming (2pagina‟s).    

13. Alarmgids ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen van dr. ing. H.D. Nübler, van 1995, 
Koninklijke Vermande.  

14. Publicatie "EEG/793/93: parallelle lijst vastgesteld" uit het RIVM/Informatiebulletin 
Milieugevaarlijke stoffen van maart 1997, jaargang 4, nummer 1.  

15. Verordening (EG) nr. 142/97 van 27 januari 1997 van de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen.  

16. Voorblad, blz. 22, 39 en 40 uit basisdocument arseen, rapport nr. 758701002, van januari 
1990 van het RIVM (4 pagina's).  

17. Uitspraak no's F03.98.0171, F03.98.0179, F03.98.0180, F03.98.0181, F03.98.0182, 
F03.98.0183 en F03.98.0184 d.d. 19 augustus 1998 van de Afdeling besuursrechtspraak van 
de Raad van State.  

18. Handreiking Eural, opgesteld door drs. A.M.G.R. Schwegter en drs. ir. Van Veldhuizen van het 
ministerie van VROM.  

19. Nederlandse bouwverordeningen volgens VNG-model bouwverordening, die van toepassing 
zijn binnen alle Nederlandse gemeenten. 

 
Omdat houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle (onze buurman) vanuit zijn stoomfixatieproces ook 
giftige kankerverwekkende stoffen via de lucht loost zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning 
van het waterschap De Dommel is deze zaak C-231/97 op 29 september 1999 voor geweest bij het 
Europese Hof van Justitie (Zesde Kamer). Het Europese Hof heeft daarin letterlijk het volgende Arrest 
gewezen:   
 

HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),  
uitspraak doende op de door de Nederlandse Raad van State bij uitspraak van 17 juni 
1997 gestelde vragen, verklaart voor recht:  
 

http://toel.nr/
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1. Het begrip 'lozing' in artikel 1, lid 2, sub d, van richtlijn 76/464/EEG van de Raad van 4 
mei 1976 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen 
die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd, dient aldus te 
worden uitgelegd, dat de emissie van verontreinigde stoom die op oppervlaktewater 
neerslaat, daaronder valt. De afstand tussen het oppervlaktewater en de plaats van 
uitstoot van de verontreinigde stoom is slechts relevant voor de vraag of het 
uitgesloten dient te worden geacht dat de verontreiniging van het water volgens de 
algemene ervaringsregels als voorzienbaar kan worden beschouwd, hetgeen zou 
beletten dat deze verontreiniging wordt toegeschreven aan de veroorzaker van de 
stoom.  

 

2. Het begrip 'lozing' in artikel 1, lid 2, sub d, van richtlijn 76/464 dient aldus te worden 
uitgelegd, dat de emissie van verontreinigde stoom die eerst neerslaat op terreinen en 
daken en vervolgens via een hemelwaterriool in het oppervlaktewater terechtkomt, 
daaronder valt. Wat dit betreft is het niet van belang of het desbetreffende 
hemelwaterriool aan de betrokken inrichting dan wel aan een derde toebehoort.  

 
Kapteyn Hirsch Schintgen  
Uitgesproken ter openbare terechtszitting te Luxemburg op 29 september 1999.  
De griffier  
De president van de Zesde kamer  
R. Grass  
P. J. G. Kapteyn 

 
Lees het gehele arrest C-231/97 (blz 52 t/m 58) in dit verzoekschrift d.d. 2 juni 2011 aan 
verantwoordelijk minister Melanie Schultz van Haegen van I&M (pdf).    

Met dit arrest heeft het Europese Hof van Justitie op 29 september 1999 beslist dat 
houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode voor deze lozingen naar de lucht een Wvo-
vergunning van het waterschap De Dommel moet hebben. Voor bewijs lees ook bijgevoegde artikelen 
in het Algemeen Dagblad en de Leeuwarder Courant (zie bijlage 1 en 2). Aan dit arrest van het 
Europese Hof van Justitie wordt door verantwoordelijk minister Piet Hein Donner (CDA) van 
Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties al vanaf 1999 (12 jaar lang) geen uitvoering gegeven. 

Hiertegen zullen Ad van Rooij en zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V. onverwijld een rechtszaak 
aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. Ter onderbouwing van 
die rechtszaak zal ondermeer een kopie van dit verzoekschrift tot het nemen van een besluit worden 
overlegd.  

De in 24 jaar tijd meer dan 100 gedane strafaangiften daartegen worden door de Nederlandse 
(hoofd)officieren van justitie nooit inhoudelijk onderzocht. De twee laatste strafaangiften vindt u 
hieronder bijgevoegd, te weten: 

De strafaangifte d.d. 27 februari 2011 aan de hoofdofficier van justitie mr. G.W. van der Burg van het 
landelijk parket Rotterdam, lees de volgende link met deeplinks aan wettelijk onderbouwde bewijzen: 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf   

De strafaangifte d.d. 21 mei 2011 aan de hoofdofficier van justitie mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen van het 
arrondissementsparket ‟s-Hertogenbosch, lees de volgende link met deeplinks aan wettelijk 
onderbouwde bewijzen:    

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-mei-2011-strafaangifte-e-pasman-etc.pdf  

Ook deze strafaangiften leiden niet tot strafrechtelijk onderzoek. Daarmee is het wettelijke bewijs 
geleverd dat de Staat der Nederlanden al maar liefst 24 jaar lang een grote samenspannende 
criminele organisatie vormt tegen Ad en Annelies van Rooij, zijn gezin en ouders en er in Nederland 
voor hen geen enkel recht meer te behalen valt.  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-juni-2011-verzoekschrift-minister-im.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-juni-2011-verzoekschrift-minister-im.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hof_van_Justitie_van_de_Europese_Unie
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-mei-2011-strafaangifte-e-pasman-etc.pdf
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Ad van Rooij heeft zelfs vanaf 22 april 2010 naar België moeten vluchten en daar politiek asiel moeten 
aanvragen om door toedoen van de Staat der Nederlanden niet te worden gedood.  
 
Ook hiertegen zullen Ad en Annelies van Rooij onverwijld een rechtszaak aanhangig maken bij het 
Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. Ter onderbouwing van die rechtszaak zal 
ondermeer een kopie van dit verzoekschrift tot het nemen van een besluit worden overlegd.  
 
Wie betaalt de triljoenen euro's (1.000.000.000.000.000.000) aan vergiftiging schade ? 
 
Wie gaan voor de (op termijn) miljarden kankerdoden als gevolg daarvan in de gevangenis ?    
 
Is dat de Staat der Nederlanden met als Staatshoofd Hare Majesteit Koningin Beatrix en daarmee de 
16,5 miljoen belastingbetalende Nederlandse vergiftiging slachtoffers of zijn dat de Nederlandse 
houtimpregneerbedrijven, waaronder houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode, zijnde 
de vervuilers.    

 
Staat der Nederlanden met als Staatshoofd Hare Majesteit Koningin Beatrix 

(zijn de 16,5 miljoen belastingbetalende Nederlanders) 
 

 
    Kees Boon VHN                      Erik van Aarle           Houtimpregneerketel Sint-Oedenrode   
 

Vereniging van Houtimpregneerinrichtingen in Nederland 
(zijn de Nederlandse houtimpregneerbedrijven) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hof_van_Justitie_van_de_Europese_Unie
http://www.sdnl.nl/ekc-mail-vaccinatie.htm
http://www.sdnl.nl/ekc-mail-vaccinatie.htm
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.vhn.org/
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Over de civielrechtelijke aansprakelijkheid van geïmpregneerd hout gedurende de gebruiksfase en 
afvalfase heeft voormalig minister Margaretha de Boer (PvdA) in haar hieronder ingelaste brief  
d.d. 19 augustus 1996 (kenmerk: IBP96040460) aan houtimpregneerbedrijf Carl Tissen letterlijk het 
volgende beslist:  
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Daarmee heeft minister Margaretha de Boer (PvdA), namens de Staat der Nederlanden, beslist dat 
houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle (onze buurman) evenals houtimpregneerbedrijf Carl Tissen  
alle milieu-, gezondheids- en economische schade, die ontstaat als gevolg van het door de 
Nederlandse houtimpregneerbedrijven geproduceerde geïmpregneerde hout, voor rekening van deze 
houtimpregneerbedrijven komt. Ondanks deze beslissing weigert de Staat der Nederlanden al maar 
liefst 24 jaar lang bestuursrechtelijk, civielrechtelijk en strafrechtelijk tegen houtimpregneerbedrijf 
Gebr. van Aarle op te treden.  

Ook daarmee is feitelijk bewezen dat de Staat der Nederlanden in samenspanning met haar 
dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle in Sint-Oedenrode al maar liefst 24 jaar lang een grote criminele 
organisatie vormen tegen Ad en Annelies van Rooij, zijn gezin en ouders en er in Nederland voor hen 
geen enkel recht meer te behalen valt. Ad van Rooij heeft zelfs vanaf 22 april 2010 naar België 
moeten vluchten en daar politiek asiel moeten aanvragen om door toedoen van de Staat der 
Nederlanden niet te worden gedood. Ook hiertegen zullen Ad en Annelies van Rooij onverwijld een 
rechtszaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. Ter 
onderbouwing van die rechtszaak zal ondermeer een kopie van dit verzoekschrift tot het nemen van 
een besluit worden.  

Omdat op grond van bovengenoemde feiten glashelder is geworden dat er voor:   
- A.M.L. van Rooij, ‟t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- A.M.L. van Rooij, als acoliet voor de RK Kerk H. Martinus Olland (Sint-Oedenrode);  
- A.M.L. van Rooij als safety manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V.,  

Veenpluis 4-6, 5684 PC te Best: 
- J.E.M. van Rooij van Nunen, ‟t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Camping en Pensionstal „Dommeldal‟ (VOF), gevestigd op ‟t Achterom 9-9a, 5491 XD, Sint-

Oedenrode;  
- Van Rooij Holding B.V., gevestigd op ‟t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op ‟t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode,  
- Politieke partij De Groenen, namens deze A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van De Groenen 

in Sint-Oedenrode, ‟t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, 
in Nederland geen menswaardig leven meer mogelijk is en er geen bestaansmogelijkheden meer zijn 
hebben wij van dit verzoekschrift tot het nemen van een besluit aan verantwoordelijk minister Piet 
Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een kopie laten uitgaan aan Federaal 
Procureur des Konings Johan Delmulle van België met het verzoek hiernaar een diepgaand  
strafrechtelijk onderzoek te starten en aan Ad van Rooij en zijn vrouw Annelies een Belgisch paspoort 
te verstrekken.       
 
Op grond van bovengenoemde feiten richten wij aan verantwoordelijk minister Piet Hein Donner van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het nadrukkelijke verzoek tot het nemen van een besluit  
:   

1. dat huidig minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, als opvolgende 
minister van Piet Hein Donner, vóór uiterlijk 10 juli 2011 een nieuw besluit moet hebben 
genomen overeenkomstig de door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. gewonnen 
onherroepelijke uitspraak nummer: 200807464/1/H3 van 20 mei 2009 van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State waarin de door Safety Manager A.M.L. van Rooij 
opgestelde risico-inventarisatie en –valuatie is betrokken. Dit om als Staat der Nederlanden 
niet nog meer verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor de massale vergiftiging van de 
Nederlandse kinderen met de uiterst giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en 
chroomrioxide (chroom VI). 

    
2. dat Tom Rombouts als voorzitter van het centraal stembureau van de provincie Noord-

Brabant vóór uiterlijk 10 juli 2011 een besluit moet hebben genomen op het bezwaarschrift 
d.d. 8 maart 2011 tegen de weigering om een besluit te nemen (fictief besluit) op het door De 
Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, op 4 maart 2011, 05.06 uur ingediende bezwaarschrift 
tegen (de uitslag van) de verkiezing van de leden van Provinciale Staten voor Noord-Brabant. 

   
3. dat op grond van de hieronder beschreven feitelijke informatie houtimpregneerbedrijf Gebr. 

van Aarle te Sint-Oedenrode vóór uiterlijk 10 juli 2011 moet zijn gesloten en verzegeld, daar 
die vanaf 1987 in werking is in strijd met het bestemnmingsplan buitengebied, zonder een 
vooraf vereiste milieuvergunning en bouwvergunning voor zijn houtimpregneerinstallatie, 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hof_van_Justitie_van_de_Europese_Unie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Henk_Kamp
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opgericht op sterk verontreinigde grond (14 maal saneringswaarde met arseen, koper en zink) 
zonder voorafgaande sanering in strijd met de bouwverordening, zonder vereiste 
milieuvergunning voor de gebruiks- en afvalfase van het geïmpregneerde hout, zonder een 
vereiste Wvo-vergunning van het waterschap De Dommel, waarbij ook alle opslagstellingen 
(van waaruit ondermeer het gif uit het geïmpregneerde hout uitdampt en daarmee de 
omgeving vergiftigd) zijn gebouwd zonder een vooraf vereiste bouwvergunning in strijd met 
het bestemmingsplan buitengebied. Als gevolg daarvan is het grondwater in de 
omgevingsgronden tot op 250 meter van dat bedrijf sterk vergiftigd met het uiterst 
kankerverwekkende arseenzuur. Daarbij is het goed te weten dat op nog geen 50 meter van 
dat bedrijf Ad de Haas een groot tuinbouwbedrijf heeft waar grote hoeveelheden tomaten 
worden geteeld voor de menselijke consumptie. 

 
4. dat overeenkomstig het hieronder ingelaste besluit d.d. 19 augustus 1996 (kenmerk: 

IBP96040460) van voormalig  minister Margaretha de Boer (PvdA) aan houtimpregneerbedrijf 
Carl Tissen te Luyksgestel door de Staat der Nederlanden een civiele procedure tegen 
houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode en de overige Nederlandse 
houtimpregneerbedrijven wordt gestart om deze bedrijven (zijnde de vervuilers) de 
aangerichte triljoenen euro‟s aan vergiftiging schade te laten betalen en die schade niet af te 
wentelen op de belastingbetalende Nederlandse slachtoffers. 

   
5. dat onmiddellijk een einde wordt gemaakt aan de al vanaf 1987 (24 jaar lang) voortdurende 

vanuit de landelijke en gemeentelijke overheid aangestuurde samenspannende onmenselijke 
eigendomvernielende, eigendom stelende, geldstelende, inkomen afnemende en poging tot 
doodslag plegende terreur op de familie Van Rooij. 

 
Omstreeks 10 juli 2011 zal hierover tegen de Staat der Nedelanden een zaak aanhangig worden 
gemaakt bij het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. Ter onderbouwing van die 
rechtszaak zal ondermeer een kopie van dit verzoekschrift tot het nemen van een besluit aan 
verantwoordelijk minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden 
overlegd.   
 
In afwachting van uw besluit op bovengenoemd 5-tal verzoeken tot het nemen van een besluit, 
verblijven wij; 
 
Hoogachtend.   
 

- A.M.L. van Rooij, ‟t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- A.M.L. van Rooij, als acoliet voor de RK Kerk H. Martinus Olland (Sint-Oedenrode);  
- A.M.L. van Rooij als safety manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V.,  

Veenpluis 4-6, 5684 PC te Best: 
- J.E.M. van Rooij van Nunen, ‟t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Camping en Pensionstal „Dommeldal‟ (VOF), gevestigd op ‟t Achterom 9-9a,                             

5491 XD, Sint-Oedenrode;  
- Van Rooij Holding B.V., gevestigd op ‟t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op ‟t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode,  
- Politieke partij De Groenen, namens deze A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van De Groenen 

in Sint-Oedenrode, ‟t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, 
 
De machtiging van cliënt vindt u bijgevoegd (zie bijlage 2). 
 
Hoogachtend, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
voor deze, 
 
Ing. A.M.L. van Rooij, 
directeur. 
 
Websiteadressen: www.sdnl.nl en www.rooi.org 
Bijlage: 
Dit schrijven bevat een 2-tal bijlagen bestaande uit 2 pagina‟s.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hof_van_Justitie_van_de_Europese_Unie
http://www.sdnl.nl/
http://www.rooi.org/
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DE GROENEN 

Foto's van het congres van de Groenen in Utrecht op 2 feb. 2008 
De kandidaten voor de gemeenten Sint-Oedenrode en Heusden  

From: A,M,L Van Rooij  
To: cie.biza@tweedekamer.nl  
Sent: Tuesday, April 05, 2011 10:51 PM 
Subject: Aan de Staat der Nederlanden mag door de 16,5 miljoen Nederlanders geen 
belasting/boete/geld meer worden betaald omdat zij dan geld betalen aan ‟s-Werelds grootste 
criminele organisatie. 

Aan: Piet Hein Donner, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

 

 
 
Geachte verantwoordelijk minister Donner, 

Aan de Staat der Nederlanden mag door de 16,5 miljoen Nederlanders geen belasting/boete/geld 
meer worden betaald omdat zij dan geld betalen aan ‟s-Werelds grootste criminele organisatie. Voor 
het feitelijke en wettelijke bewijs lees hieronder:  

De Staat der Nederlanden onder aansturing van de opvolgende ministers van Justitie Piet Hein 
Donner (CDA), Ernst Hirsch Ballin (CDA) en Ivo Opstelten (VVD) vormt samen met de Raad van 
State, de Hoge Raad, de Nederlandse Rechtbanken, het Openbaar Ministerie, het College van 
Procureurs-generaal, de Eerste en Tweede Kamer, de landelijke, provinciale en gemeentelijke 
bestuursorganen een grote criminele organisatie die alle Nederlandse bedrijven en particulieren 
verplichten tot het plegen van sluipmoordende genocide (eco-terrorisme) op miljarden 
wereldbewoners vanuit Nederland en België met miljoenen/ miljarden kilogrammen valselijk 
geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) in 
strijd met de Nationale wetgeving, Europese richtlijnen, verordeningen en Internationale verdragen. 
Onder de dekmantel van “duurzaamheid” wordt het plegen van deze sluipmoordende genocide op 
miljarden wereldbewoners door de Nederlandse Staat met vele miljarden euro‟s gesubsidieerd. Dit 
alles om de groot aandeelhouders van Shell/Billiton/Budelco, waaronder het Koninklijk Huis en de 
Staat der Nederlanden, met miljarden euro‟s onrechtmatig te verrijken:  

- Verbeek, Erik, Seovacki Put 43, KR-34550, Pakrac (Kroatie) 
- A.M.L. van Rooij, ‟t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- J.E.M. van Rooij van Nunen, ‟t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 

http://www.sdnl.nl/de-groenen.htm
http://www.sdnl.nl/groenen-sint-oedenrode.htm
http://www.sdnl.nl/groenen-heusden.htm
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/bilderberg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staat_der_Nederlanden
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/politieke-doofpot-kent-geen-grenzen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staat_der_Nederlanden
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/wetenschapsjournalist-ir-s-rozendaal-van
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/wetenschapsjournalist-ir-s-rozendaal-van
http://images.google.com/images?q=hirsch%20ballin%20ad%20van%20rooij&hl=nl&lr=&safe=off&sa=N&tab=wi&biw=819&bih=452
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ivo_Opstelten
http://raadvanstate.nl/
http://raadvanstate.nl/
http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/HogeRaad
http://www.rechtspraak.nl/default.htm
http://www.om.nl/
http://www.om.nl/organisatie/college_van/
http://www.om.nl/organisatie/college_van/
http://www.eerstekamer.nl/
http://www.tweedekamer.nl/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/waarom
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/acties-lezingen/arbeidsrechtbank-te-gent-officieel-op-de-hoogte-van-massa-vergiftiging-anonieme-rechter-wordt-gewraakt-vanwege-partijdigheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/let-op-voor-giftige-speeltoestellen
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.eu-milieubeleid.nl/ch13.html
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/waarom
http://www.koninklijkhuis.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staat_der_Nederlanden
http://www.google.nl/images?um=1&hl=nl&rlz=1T4SKPT_nlBE413BE413&biw=1003&bih=468&tbs=isch%3A1&sa=1&q=erik+verbeek+no+cancer+foundation&aq=f&aqi=&aql=&oq=
http://www.google.nl/images?hl=nl&rlz=1T4SKPT_nlBE413BE413&q=ad+van+rooij&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1003&bih=440
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
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- Camping en Pensionstal „Dommeldal‟ (VOF), gevestigd op ‟t Achterom 9-9a, 5491 XD, Sint-
Oedenrode;  

- Van Rooij Holding B.V., gevestigd op ‟t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op ‟t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode,  
- Philips Medical Systems Nederland B.V., namens deze safety manager A.M.L. van Rooij, 

Veenpluis 4-6, 5684 PC te Best: 
- Politieke partij De Groenen, namens deze A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van De Groenen in 

Sint-Oedenrode, ‟t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, 
- No Cancer Foundation, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt (België)  

hebben heden de centrale 'regering' van de rooms-katholieke Kerk (Heilige Stoel), NATO; Europees 
Parlement; Kroatië; Servië; China; Cuba; Indonesië; Japan en Rusland verzocht tot het starten 
van een strafrechtelijk onderzoek naar deze feitelijk bewezen gesubsidieerde sluipmoordende 
genocide (eco-terrorisme) op miljarden wereldbewoners vanuit Nederland en België. Voor de 
inhoud van betreffende strafaangiftes (met deeplinks aan wettelijke en feitelijke onderbouw) in de 
Nederlandse taal lees hieronder: https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/request-to-
start-a-criminal-investigation-from-the-central-government  

Mag geld worden betaald aan een criminele organisatie?     

 Het antwoord daarop is “nee”  

Mag belasting/boete/geld worden betaald aan de Staat der Nederlanden?  

In geval wettelijk en feitelijk kan worden bewezen dat de Staat der Nederlanden een 
grote criminele organisatie is dan mogen de Nederlandse bedrijven en 16,5 miljoen 
Nederlanders geen belasting/boete/geld betalen aan de Staat der Nederlanden.   

Onder criminele organisatie moet het volgende worden verstaan:  

Criminele organisatie in de jurisprudentie LJN: BM2037, Rechtbank Breda, 16 april 2010 
Voor het bestaan van een criminele organisatie in de zin van artikel 140 Wetboek van 
Strafrecht blijken uit de geldende jurisprudentie de navolgende criteria. 
Er moet sprake zijn van deelname aan een samenwerkingsverband van twee of meer 
personen met een zekere duurzaamheid en structuur en een bepaalde organisatiegraad, 
dat tot doel heeft het plegen van misdrijven. De eis dat zo‟n organisatie gekenmerkt 
moet zijn door gemeenschappelijke regels en gemeenschappelijke doelstellingen 
waardoor een zekere druk op de individuele leden kan worden uitgeoefend, kan niet 
worden aangenomen. De deelnemers aan zo‟n organisatie dienen niet ieder voor zich, 
maar in het verband van deze organisatie te participeren en dus te behoren tot de 
organisatie, zonder dat vereist is dat zij met alle personen in de organisatie 
samenwerken. De deelnemers zullen in het kader van zo‟n samenwerking niet slechts 
over en weer met elkaar te maken moeten hebben, maar zich primair tegenover die 
organisatie gebonden moeten achten. Om iemand te kunnen aanmerken als deelnemer 
dient hij of zij tenminste een aandeel te hebben in dan wel ondersteuning te verlenen 
aan gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de 
verwezenlijking van het oogmerk van die organisatie. Naar het oordeel van de 
rechtbank kan daarbij niet elke bijdrage leiden tot het oordeel dat iemand deel uitmaakt 
van een criminele organisatie. De bijdrage dient een zekere duur en intensiteit te 
hebben. In dat verband is specifieke deelneming aan misdrijven waarop het oogmerk 
van de organisatie is gericht niet nodig, wel wetenschap in zijn algemeenheid. Daarbij 
is voorwaardelijk opzet niet voldoende. Wetenschap van één of verscheidene concrete 
misdrijven is niet vereist. Evenmin enige vorm van opzet op de door de organisatie 
beoogde concrete misdrijven. (HR 16 oktober 1990, NJ 1991, 442; HR 29 januari 1991, 
NJB 1991, nr 50; HR 18 november 1997, NJ 1998, 225; HR 08 oktober 2002 NJ 2003, 64; 
HR 22 januari 2008 LJN BB7134; HR 22 februari 2010 LJN BR 5193) 

Geplaatst op 22-02-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, De Lange c.s. Advocaten 
Laatst bewerkt op 05-08-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, De Lange c.s. Advocaten 
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De wettelijk ondebouwde feiten zijn als volgt:  

De Raad van State is in Nederland het belangrijkste adviesorgaan van de regering. De Raad is in 
1531 opgericht door keizer Karel V. Het is een van de oudste regeringsorganen ter wereld. Hare 
Majesteit de Koningin is Voorzitter van de Raad van State. De Raad van State bestaat uit een vice-
president en maximaal tien leden. De vice-president heeft de dagelijkse leiding over het college en de 
organisatie van de Raad. In de Afdelingen advisering en bestuursrechtspraak van de Raad van State 
zijn naast leden ook staatsraden en staatsraden in buitengewone dienst werkzaam. De Raad van 
State telt op dit moment ruim 40 staatsraden. Het aantal leden en staatsraden dat in de beide 
Afdelingen tegelijkertijd werkzaam is, is in de wet beperkt tot maximaal tien. De leden worden 
benoemd door de Kroon (de Koningin en ministers). Huidig voorzitter van de Raad van State is 
Koningin Beatrix. Huidig Vice-President van de Raad van State is Herman Tjeenk Willink (PvdA).     

Op positief advies van de Raad van State met als Voorzitter Koningin Juliana en als Vice-Presdent 
Louis Joseph Maria Beel (KVP) hebben:  
- Minister-president, minister van Algemene Zaken, dr. Jan de Quay (KVP) 
- Viceminister-president, drs. Henk Korthals (VVD) 
- Minister van Buitenlandse Zaken, mr. Joseph Luns (KVP) 
- Minister van Justitie, mr. Albert Christiaan Willem Beerman (CHU) 
- Minister van Binnenlandse Zaken, mr. Edzo Toxopeus (VVD) 
- Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, mr. Jo Cals (KVP) 
- Minister van Financiën, prof. dr. Jelle Zijlstra (ARP) 
- Minister van Defensie ir. Simon Hendrik Visser (VVD),   
- Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, mr. Johannes van Aartsen (ARP) 
- Minister van Verkeer en Waterstaat, drs. Henk Korthals (VVD) 
- Minister van Economische Zaken, drs. Jan Willem de Pous (CHU) 
- Minister van Landbouw en Visserij, mr. Victor Marijnen (KVP) 
- Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid mr. V.G.M. (Victor) Marijnen (KVP),    
- Minister van Maatschappelijk Werk, mw. dr. Marga Klompé (KVP) 
- Minister voor coördinatie van aangelegenheden Suriname en de Nederlandse Antillen, Drs. H.A. 

Korthals (VVD); 
van de politieke partijen KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en VVD op 21 april 1962 de 
Bestrijdingsmiddelenwet van kracht 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: 
en dit tot op heden ( 2011) in stand gehouden. Voor bewijs lees de brief d.d. 10 april 1996 van 
professor dr. J.S.M. Boleij van het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen aan ing. A.M.L. 
van Rooij. Daarin staat letterlijk het volgende geschreven: 
 

 
 
Voor aanvullende feitelijke onderbouw lees het artikel “BEWIJS: Bestrijdingsmiddelen- wet zegt 
niets over gebruiks- en afvalfase van geïmpregneerd hout” in het Echte Nieuws van 7 augustus 
2007 (http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-07.php)     
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Het bedrijf Shell/Billiton/Budelco (met als aandeelhouders het Koninklijk Huis en de Nederlandse 
Staat) heeft van deze bewust ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet handig 
gebruik gemaakt om haar hoog problematisch gevaarlijk afval met daarin zeer hoge concentraties 
uiterst giftige volledig in water oplosbare kankerverwekkende stoffen arseenzuur en chroomtrioxide 
(chroom VI) als bestrijdingsmiddel duur te kunnen verkopen in plaats van tegen zeer hoge kosten 
eeuwig duur te laten opslaan waartoe Shell/Billiton/Budelco wettelijk verplicht was (is). Hiermee is 
feitelijk komen vast te staan dat de Raad van State met als voorzitter De Koningin met instemming van 
de Nederlandse Staat (CDA, VVD) op 21 april 1962 de Bestrijdingsmiddelenwet van kracht hebben 
verklaard om daarmee het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat (als groot aandeelhouders van 
Shell/Billiton/Budelco) met miljarden euro‟s onrechtmatig te verrijken in strijd met de artikelen 1, 21 en 
22 van de Grondwet. Daarin staat namelijk letterlijk het volgende wettelijk voorgeschreven:        
         

Artikel 1 Grondwet 
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht 
of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 

 
Artikel 21 Grondwet 
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de 
bescherming en verbetering van het leefmilieu. 

 
Artikel 22 Grondwet 
1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.  
2. Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.  
3. Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor 

vrijetijdsbesteding. 
 
De Raad van State met als voorzitter De Koningin, de Staat der Nederlanden, de politieke partijen 
CDA en VVD en de bedrijven Shell/Biliton/Budelco hebben in samenwerkingsverband dit gerealiseerd 
om daarmee ten koste van het leven van miljoenen Nederlanders en miljarden wereldbewoners 
zichzelf (Het Koninklijk Huis, de Staat der Nederlanden en de bedrijven Shell/Biliton/Budelco) met 
miljarden euro‟s onrechtmatig te verrijken. Hier is zeer nadrukkelijk sprake van deelname aan een 
samenwerkingsverband van twee of meer personen met een duurzaamheid en structuur en perfecte 
organisatiegraad, dat tot doel heeft het plegen van mens- en milieuvernietigende misdrijven. Hiermee 
is het wettelijke bewijs geleverd en met jurisprudentie onderbouwd dat de Raad van State, de Staat 
der Nederlanden, het Koninklijk Huis, de politieke partijen CDA (voorheen: KVP, CHU, ARP), VVD en 
de bedrijven Shell/Billiton/Budelco) al vanaf 21 april 1962 een grote criminele organisatie is. Het is 
deze criminele organisatie die haar criminaliteit na 21 april 1962 hierop als volgt heeft uitgebreid.   
 

Bij brief van 21 januari 1991 schrijft minister Hans Alders van VROM (PvdA) letterlijk 
het volgende aan voormalig Tweede Kamerlid Remi Poppe van de Socialistische Partij (SP):    
 

 
  
 

Voor aanvullende feitelijke onderbouw lees het artikel “BEWIJS: Geïmpregneerd hout moet in 
afvalfase beschouwd worden als chemisch (gevaarlijk) afval” in het Echte Nieuws van 17 oktober 
2007 (http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-17.php).  
 
Arseenzuur (Arseen) en Chroomtrioxide (Chroom VI) zijn carcinogene, mutagene en teratogene 
stoffen. Deze stoffen zijn vanaf 1973 gebruikt om hout mee te impregneren.  

Arseen (Arseenzuur) is vanaf 1986 een zwarte lijst stof voor water, bodem en lucht. Chroom VI 
(Chroomtrioxide) is vanaf 1986 een zwarte lijst stof voor lucht. Deze zwarte lijst stoffen zijn zo 
gevaarlijk dat in de jaren 80 veelal in internationaal verband is besloten dat in het milieu brengen van 
deze stoffen via een brongerichte aanpak met de best bestaande technieken moet worden vermeden.  
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Dit internationaal beleid heeft de Staat der Nederlanden met het door de Tweede Kamer 
goedgekeurde Indicatieve Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990 overgenomen. Volgens het 
Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990 zijn Arseen en Chroom VI zwarte lijst stoffen 
en mogen gezien hun carcinogene eigenschappen niet in het milieu komen. Voor bewijs lees:  
 

  
 
 

CARCINOGENITEIT, MUTAGENITEIT, TERATOGENITEIT 
Stoffen, zoals Chroom VI en Arseen, die vermeld zijn in het meerjarenprogramma Milieubeheer 1986–
1990 zijn carcinogeen, mutageen en teratogeen.  
 
Carcinogeen 
Carcinogeen betekent dat wanneer men in contact met de stof komt, dit kanker kan veroorzaken. Hoe 
kankerverwekkender de stof en hoe vaker en intensiever het contact, hoe groter de kans is dat men 
daadwerkelijk kanker krijgt.  
 
Mutageen 
Mutagene stoffen zijn stoffen die (langzaam) het DNA in de celkern veranderen waardoor ze ook 
carcinogeen (kankerverwekkend) kunnen zijn of een miskraam kunnen veroorzaken.  
 
Teratogeen 
Teratogeen is de naam van de eigenschap van een stof of een ziekte om bij de foetus afwijkingen te 
veroorzaken als de moeder tijdens de zwangerschap met de stof in aanraking komt.  
 

 
 
 

HOOFDPUNTEN WAAR MINISTER VAN VROM MEE BEKEND IS 
In het meerjarenprogramma Milieubeheer 1986–1990 staat letterlijk de volgende tekst waar 
verantwoordelijk Minister van VROM mee bekend is:   
- Arseen is een zwarte lijst stof voor water, bodem en lucht. 
- Chroom VI is een zwarte lijst stof voor lucht. 
- In het milieu brengen van deze zwarte lijst stoffen dient gezien hun milieuschadelijke 

eigenschappen vermeden te worden. 
- Onder milieuschadelijkheid wordt verstaan stofeigenschappen, zoals giftigheid- waaronder 

carcinogeniteit, mutageniteit, teratogeniteit, afbreekbaarheid, en (bio)accumulatie, die een ernstig 
risico inhouden. 

- Zwarte lijst stoffen worden op grond van hun eigenschappen geacht een bijzondere dreiging te 
vormen voor de kwaliteit van bodem, water (waaronder zeewater) en lucht. 

- Door intercompartimentaal transport kunnen deze stoffen ook een schadelijke werking uitoefenen 
in een ander compartiment dan waarin de emissie plaatsvindt. 

- Voor stoffen van de lijst zwarte stoffen wordt een maximale brongerichte aanpak voorgestaan. 
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- De lijst van zwarte lijst stoffen voor het milieubeleid heeft een richtinggevende betekenis voor 
overheden belast met de vergunningverlening en de betrokken bedrijven. 

 
VERMIJDEN  
Volgens het meerjarenprogramma Milieubeheer 1986–1990 zijn diverse stoffen op grond van hun 
milieuschadelijke eigenschappen op de zwarte lijst geplaatst. In het milieu brengen van deze zwarte 
lijst stoffen, waaronder de stoffen Arseen en Chroom VI, dient gezien hun eigenschappen vermeden 
te worden. Voor bewijs lees hieronder:   
 

 
 
 

MAXIMALE BRONGERICHTE AANPAK 
Volgens het meerjarenprogramma Milieubeheer 1986–1990 wordt voor stoffen van de lijst van zwarte 
stoffen een maximale brongerichte aanpak voorgestaan. Voor bewijs, lees hieronder:     
 

 
 
 

Voor aanvullende feitelijke onderbouw lees het artikel “BEWIJS: Arseen en Chroom VI zijn 
carcinogene, mutagene en teratogene zwarte lijst stoffen” in het Echte Nieuws van 9 maart 2009 
(http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php).  
 
Ondanks bovengenoemde wetenschap laat dezelfde minister Hans Alders (PvdA) van VROM ruim 
een jaar later op 20 mei 1992 de circulaire betreffende werkprogramma milieuvergunningen bij 
houtimpregneerbedrijven uitgaan aan alle Nederlandse houtimpregneerbedrijven en betrokken 
besturen. Daarin heeft minister Hans Alders (PvdA) van VROM met een circulaire (geen wet zijnde) 
burgemeester en wethouders van betrokken gemeenten, Gedeputeerde Staten van betrokken 
provincies en de dagelijkse besturen van betrokken waterschappen voorgeschreven dat de aan de 
Nederlandse houtimpregneerbedrijven verleende milieuvergunning geen rekening mag houden met de 
gebruiks- en afvalfase van het door deze houtimpregneerbedrijven geïmpregneerde hout. In de brief 
die voormalig directeur C.M.Moons van VROM in opdracht van minister Hans Alders (PvdA) van 
VROM hierover heeft laten uitgaan staat letterlijk het volgende:  
 

 
 

Voor aanvullende feitelijke onderbouw lees het artikel  “BEWIJS: Milieumaatregel 
houtïmpregneerbedrijf zei niets over gebruiks- of afvalfase” in het Echte Nieuws van 2 augustus 
2007 (http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-02.php)     
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Bij onherroepelijke uitspraak op 20 juli 2005 in zaaknummer 200408002/1 in het geschil van A.M.L. 
van Rooij tegen burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode inzake houtimpregneerbedrijf 
Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode (buurman van A.M.L. van Rooij) heeft de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State letterlijk als volgt beslist: 
 

 
 

Voor aanvullende feitelijke onderbouw lees het artikel “BEWIJS: Wet milieubeheer zegt niets over 
gebruiks- en afvalfase van geïmpregneerd hout” in het Echte Nieuws van 3 augustus 2007 
(http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-03.php)    
 
Met deze uitspraak van 20 juli 2005 in zaaknummer 200408002/1 heeft de hoogste Nederlandse 
bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, onherroepelijk beslist dat de 
Nederlandse houtimpregneerbedrijven geheel Nederland en vanuit Nederland de gehele wereld 
mogen vergiftigen met miljoenen/miljarden kilogrammen valselijk geëtiketteerd zeer giftige 
kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) in strijd met de Nationale 
wetgeving, Europese richtlijnen, verordeningen en Internationale verdragen.       
 
Op 26 april 2002 heeft de ministerraad het Landelijk Afvalbeheersplan 2002-2012 (hierna LAP) 
vastgesteld. Om dit LAP te handhaven is het team “Bestuurlijk Landelijk Overleg Milieuwethandhaving 
(BLOM)” opgericht dat bestaat uit: a) de minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (voorz.); b) de Minister van Justitie; c) de minister van Verkeer en Waterstaat; d) de 
minister van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit; e) twee met handhavingstaken belaste 
gedeputeerden namens het Interprovinciaal Overleg; f). twee bestuurders namens de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten; g) een lid van het bestuur van de Unie van Waterschappen; h) de 
portefeuillehouder milieu van het College van procureurs-generaal; I) de Inspecteur-Generaal VROM.  
 
Op 21 mei 2006 bestond het BLOM uit de volgende leden:  
- Mevr. S.M. Dekker, minister van VROM 
- Dhr. drs. P.L.B.A. van Geel, staatssecretaris van VROM 
- Dhr. mr. J.P.H. Donner, minister van Justitie; 
- Dhr. dr. C.P. Veerman, minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid; 
- Mevr. drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, staatssecretaris van verkeer en waterstaat; 
- Dhr. mr. G.J.R. Wolters, namens de VROM-Inspectie;  
- Dhr. drs. P.H. Schoute, namens de Unie van Waterschappen;  
- Dhr. B. Koelewijn, burgemeester Rijssen-Holten, namens VNG; 
- Dhr. C.H.J. Lamers, burgemeester van Houten, namens VNG; 
- Dhr. mr. H.A.E. Uniken Venema, namens het OM, College van Procureurs-generaal; 
- Dhr. A. Moens, gedeputeerde provincie Noord-Holland, namens IPO; 
- Mevr. Drs. J.M.P. Moons, gedeputeerde provincie Noord Brabant, namens IPO; 
 
Op 3 september 2008 bestond het BLOM uit de volgende leden: 
- Mevr. Dr. J.M. Cramer, minister van VROM 
- Dhr. dr. E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie; 
- Mevr. G. Verburg, minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid; 
- Mevr. J.C. Huizinga-Heringa, staatssecretaris van verkeer en waterstaat; 
- Dhr. dr. Ir. H. Paul (wnd.), als voorzitter namens het ALOM; 
- Dhr. ir. G. Verwolf, namens de Unie van Waterschappen; 
- Dhr. B. Koelewijn, burgemeester Rijssen-Holten; 
- Dhr. C.H.J. Lamers, burgemeester van Houten; 
- Dhr. mr. H. J. Moraal, namens het OM, College van Procureurs-generaal; 
- Dhr. mr. F.D. van Heijningen, gedeputeerde provincie Zuid-Holland; 
- Dhr. G.J.H. Ranter, gedeputeerde provincie Overijssel; 
 

http://www.raadvanstate.nl/verdicts/verdict_details.asp?verdict_id=11189&searchStr=200408002/1
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-03.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-03.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-03.php
http://www.raadvanstate.nl/verdicts/verdict_details.asp?verdict_id=11189&searchStr=200408002/1
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/let-op-voor-giftige-speeltoestellen
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/acties-lezingen/arbeidsrechtbank-te-gent-officieel-op-de-hoogte-van-massa-vergiftiging-anonieme-rechter-wordt-gewraakt-vanwege-partijdigheid
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.eu-milieubeleid.nl/ch13.html
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/wetenschapsjournalist-ir-s-rozendaal-van
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-03.php
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In het LAP (Landelijk afvalbeheerplan) staat letterlijk het volgende geschreven: 

De minimumstandaard voor onbehandeld (A-hout), geverfd, en 
verlijmd hout (B-hout) is nuttige toepassing. Voor CC-hout en 
gewolmaniseerd CCA-hout is de minimumstandaard storten.  

 

Deze voorschriften zijn geen minimum standaard en kunnen onmogelijk worden nageleefd op grond 
van de volgende feiten:  
- A-hout (is onbehandeld hout) 
- B-hout (is geverfd, gelakt of verlijmd hout) 
- C-hout (is verduurzaamd CCA-hout en CC-hout) 
 
Het 4-tal feiten waarop het LAP onmogelijk kan worden nageleefd zijn:  
 
1) CCA-hout bevat tussen de 2000 en 2600 mg/kg arseen, tussen de 1300 en 4800 mg/kg chroom VI 
en tussen de 800 en 2600 mg/kg koper en moet ingevolge de Europese afvalstoffenlijst (EURAL) als 
gevaarlijk afval worden verwijderd en verwerkt (voor bewijs, lees: http://www.sdnl.nl/epon-3.htm)     
2) In de afvalfase is zo‟n 50-80 % van het CCA-hout overgeverfd of gelakt, waarmee door een verf- of 
laklaag betreffend C-hout is omgetoverd tot B-hout.  
3) In de afvalfase heeft het overige CCA-hout dat niet is overgeverfd of gelakt, als gevolg van 
verwering, een gelijke grijze kleur als onbehandeld hout, waarmee door verwering het C-hout is 
omgetoverd tot A-hout.  
4) Met het niet gescheiden binnenkrijgen van afvalhout uit bouw- en sloopafval wordt het onzichtbare 
gevaarlijk afvalgedeelte (CCA-hout en CC-hout) verdund met het eveneens onzichtbare niet gevaarlijk 
afvalgedeelte (onbehandeld hout). Het op deze wijze verdunnen van enorme grote hoeveelheden 
gevaarlijk afval tot (mogelijk) onder de grens van gevaarlijk afval is wettelijk verboden.  
 
Op grond van bovengenoemd 4-tal feiten heeft de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State hierover bij uitspraak no‟s F03.98.0171, F03.98.0179, F03.98.0180, F03.98.0181, 
F03.98.0182, F03.98.0183 en F03.98.0184 op 19 augustus 1998 letterlijk het volgende beslist, kijk op 
internet webpagina: http://www.sdnl.nl/uit-rs01.htm en http://www.sdnl.nl/poppe-1.htm  

“Uit het door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak 
uitgebrachte deskundigenbericht is gebleken dat verduurzaamd hout 
niet visueel valt te onderscheiden van onbehandeld hout”.  

 

Deze uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is wetenschappelijk 
onderbouwd met een, in een deskundigenrapport vastgelegd, onderzoek van de Stichting Advisering 
Bestuursrechtspraak.  
 
Met het opnemen van een dergelijke minimumstandaard in het LAP en het uitvoering geven van het 
LAP door lagere overheden (gemeenten) schrijven gemeenten het verdunnen van gevaarlijk afval 
voor, ondanks de wetenschap dat een anti-mengclausule in het derde lid van artikel 4 van de Regeling 
Europese afvalstoffenlijst (Eural; Stcr. 17 augustus 2001, nr. 158, blz 9) het mengen van gevaarlijk 
afval met ander afval (zgn. verdunnen) verbiedt.  
 
Dat op de bouw- en sloopplaats het visueel niet te scheiden verduurzaamde bouw- en sloophout 
onder de codenummers: 170204* of 200137* ingevolge de Europese Eural als gevaarlijk afval moet 
worden verwijderd en verwerkt heeft het ministerie van VROM nota bene zelf berekend. Het feitelijk 
bewijs daarvoor vindt in de Handreiking Eural van augustus 2001 van het ministerie van VROM dat 
reeds in uw bezit is. Als conclusie staat daarin letterlijk het volgende geschreven:  
 

“Op basis van de beschikbare informatie wordt 

geconcludeerd dat de afvalstof „CCA-afvalhout‟” als 

gevaarlijk afval moet worden ingedeeld conform de Eural 

afhankelijk van de herkomst van deze afvalstof kan de 

stroom worden gecodeerd als 170204* of 200137*”.  

http://www.sdnl.nl/epon-3.htm
http://www.sdnl.nl/uit-rs01.htm
http://www.sdnl.nl/poppe-1.htm
http://raadvanstate.nl/
http://www.stab.nl/cms400/public/stab/generic/home/home.aspx
http://www.stab.nl/cms400/public/stab/generic/home/home.aspx
http://www.senternovem.nl/mmfiles/Handreiking%20EURAL_tcm24-344866.pdf
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Deze Eural is in Nederland in werking getreden per 1 januari 2002 waarbij aan betrokken bedrijven 
een overgangsperiode is vergund tot 1 januari 2003. Als feitelijk bewijs vindt u de brief van minister 
J.P. Pronk van VROM, inzake inwerkingtreding Eural-regelgeving, met als nummer SAS/2001144547, 
aan de Colleges van gedeputeerde staten van de provincies en aan de colleges van burgemeester en 
wethouders van de gemeenten. Die brief is ook in uw bezit.  
 
In de gemeentelijke bouwverordening van de gemeente Rotterdam vindt u op de volgende webpagina:  
http://www.bds.rotterdam.nl/Gemeentebladen_Rotterdamse_regelgeving:115806/Geldende_reg
elgeving/Bouwverordening/Bouwverordening_Rotterdam_2010_Geconsolideerde_tekst  
 
Onder artikel 4.11 en artikel 8.4.1 van betreffende bouwverordening staat letterlijk het volgende 
voorgeschreven:  

Artikel 4.11 Bouwafval 

1 Het bouwafval moet op de bouwplaats ten minste worden 
gescheiden in de volgende fracties:  

1 de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 van de 
Afvalstoffenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst 
(EURAL; Stcr. 17 augustus 2001, nr. 158, blz. 9.); 

 

Artikel 8.4.1 Sloopafval algemeen 

1 Afval dat ontstaat door sloopwerkzaamheden waarvoor geen 
vergunning krachtens artikel 8.1.1, noch een melding krachtens 
artikel 8.2.1 is vereist, dient ten minste te worden gescheiden in de 
navolgende fracties: 

1 de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 van de 
afvalstoffenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst 
(EURAL stcr. 17 augustus 2001, nr. 158, blz. 9); 

 

 
Met het niet opnemen van voorschriften hierover in de te verlenen bouw- en sloopvergunningen 
overtreden alle betrokken gemeenten hun eigen bouwverordening en de daarin opgenomen Regeling 
Europese afvalstoffenlijst (EURAL; Stcr. 17 augustus 2001, nr. 158. blz.9).  
 
Voor extra onderbouwende informatie lees de artikelen “BEWIJS: Geïmpregneerd hout is gevaarlijk 
afval” uit het Echte Nieuws van 31 mei 2008 (zie: www.hetechtenieuws.org/2008-05-31.php ) en 
“BEWIJS: Omrin verwerkt gifhout voor energiecentrales en nieuwe producten” van 2 juni 2008 
(zie: www.hetechtenieuws.org/2008-06-02.php )  
 
Op grond van bovengenoemde wettelijke en feitelijke onderbouwing zijn alle colleges van 
burgemeesters en wethouders in alle Nederlandse gemeenten en alle andere betrokken ambtenaren 
in al die andere Nederlandse gemeenten wettelijk verplicht:  

 

1. Om bij het verlenen van bouw- en/of sloopvergunningen overeenkomstig 
de gemeentelijke bouwverordening het geïmpregneerde hout dat vrijkomt 
als bouw- en sloopafval aan de bron (op de bouw- of sloopplaats) te 
scheiden en gescheiden te houden en overeenkomstig de Eural als 
gevaarlijk afval af te voeren aan een erkende afvalverwerker die het ook 
daadwerkelijk laat verwerken als gevaarlijk afval met de daarbij behorende 
hoge kosten van gevaarlijk afval. Vooraf aan het scheiden dient een 
gecertificeerd bureau onderzoek te verrichten wat er allemaal 
geïmpregneerd hout is (ook onder de verflaag beoordelen dus). Dit 
onderzoeksrapport behoort onderdeel uit te maken van een bouw- en/of 
sloopvergunning aanvraag en als zodanig te zijn voorgeschreven in de 
voorschriften van de bouw- en/of sloopvergunning (vergelijkbaar met 
asbest).  

http://www.bds.rotterdam.nl/Gemeentebladen_Rotterdamse_regelgeving:115806/Geldende_regelgeving/Bouwverordening/Bouwverordening_Rotterdam_2010_Geconsolideerde_tekst
http://www.bds.rotterdam.nl/Gemeentebladen_Rotterdamse_regelgeving:115806/Geldende_regelgeving/Bouwverordening/Bouwverordening_Rotterdam_2010_Geconsolideerde_tekst
http://www.hetechtenieuws.org/2008-05-31.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-05-31.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-05-31.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-02.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-02.php
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2. Om al het hout dat vrijkomt uit sloopafval, waarvoor geen 
sloopvergunning of melding is vereist te scheiden en gescheiden te houden 
en overeenkomstig de Eural als gevaarlijk afval af te voeren aan een erkende 
afvalverwerker die het ook daadwerkelijk laat verwerken als gevaarlijk afval 
met de daarbij behorende hoge kosten van gevaarlijk afval.   

 

Bovengenoemde personen waaronder de voormalige CDA ministers van Justitie mr. J.P.H. Donner 
en dr. E.M.H. Hirsch Ballin verplichten alle Nederlandse bedrijven en particulieren tot het plegen van 
zware milieumisdrijven door CCA-hout dat tussen de 2000 en 2600 mg/kg arseen, tussen de 1300 en 
4800 mg/kg chroom VI en tussen de 800 en 2600 mg/kg koper bevat (hetgeen hoogproblematisch 
gevaarlijk afval betreft) in strijd met de gemeentelijke bouwverordeningen en de Europese 
Afvalstoffenlijst (EURAL) te laten verwerken in (Belgisch) spaanplaat zonder de daartoe vereiste 
vergunningen en te laten bijstoken in (Belgische) biomassacentrales voor de opwekking van Groene  
Stroom zonder de daartoe vereiste vergunningen. Onder de dekmantel van “duurzaamheid” wordt het 
plegen van deze sluipmoordende genocide op miljarden wereldbewoners door de Nederlandse Staat 
met vele miljarden euro‟s gesubsidieerd.   
 
Op grond van bovengenoemde wettelijk onderbouwde feitelijke bewijzen mag door de 16,5 miljoen 
Nederlanders aan de Staat der Nederlanden geen belasting/boete/geld meer worden betaald omdat 
zij dan geld betalen aan ‟s-Werelds grootste criminele organisatie 

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

Cc: SDN ; Henk Niggebrugge ; Bas Heijmen ; Gerard Beukeveld ; No cancer Foundation ; Monique 
van 't Hooft ; andre fleere ; Jager Jikke ; info@gifgrondopurk.nl ; bianca ; Ronald van Uden ; WH 
Wolbrink sr ; info@snsbank.nl ; gerard kucharek ; Varno Morseld ; julius vischjager ; wolbrin Veen ; 
bosgroep wieteke van Dort ; bosgroep miep ; katohliek nieuwsblad ; polie henk ; R.KAHLMAN ; 
drsmkat@yahoo.com ; arend@mensenspirit.nl ; bertmaathuis: gmail.com ; 
tony.coonen@devoorzorg.be ; els.vanweert@lier.be ; johan.malcorps@groen.be ; 
milquet@milquet.belgium.be ; burgemeester@lokeren.be ; erik.arckens@vlaamsparlement.be ; 
robrecht.bothuyne@kruishoutem.be ; boudewijn.bouckaert@ugent.be ; 
karin.brouwers@vlaamsparlement.be ; ann.brusseel@vlaamsparlement.be ; 
agnes.bruyninckx@vlaamsparlement.be ; karlos.callens@vlaamsparlement.be ; ludwig@caluwe.be ; 

http://www.sdnl.nl/epon-3.htm
http://www.sdnl.nl/epon-3.htm
http://www.sdnl.nl/epon-3.htm
http://www.sdnl.nl/epon-3.htm
http://www.bds.rotterdam.nl/Gemeentebladen_Rotterdamse_regelgeving:115806/Geldende_regelgeving/Bouwverordening/Bouwverordening_Rotterdam_2010_Geconsolideerde_tekst
http://www.senternovem.nl/mmfiles/Handreiking%20EURAL_tcm24-344866.pdf
http://www.senternovem.nl/mmfiles/Handreiking%20EURAL_tcm24-344866.pdf
http://www.sdnl.nl/embassy3.htm
http://www.sdnl.nl/embassy3.htm
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/waarom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staat_der_Nederlanden
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/politieke-doofpot-kent-geen-grenzen
http://www.sdnl.nl/groenen-ad-van-rooij.htm
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bart.caron@vlaamsparlement.be ; celisvera3@hotmail.com ; patricia@ceysens.org ; 
lode.ceyssens@vlaamsparlement.be ; sonja.claes@vlaamsparlement.be ; 
griet.coppe@vlaamsparlement.be ; frank.creyelman@vlaamsparlement.be ; 
john.crombez@vlaamsparlement.be ; steve.dhulster@vlaamsparlement.be ; 
carl.decaluwe@vlaamsparlement.be ; johan.deckmyn@vlaamsparlement.be ; 
kathleen.deckx@vlaamsparlement.be ; philippe.decoene@vlaamsparlement.be ; 
jjdegucht@gmail.com ; tom.dehaene@vlaamsparlement.be ; lieven.dehandschutter@n-va.be ; 
irina.deknop@vlaamsparlement.be ; dirk.dekort@vlaamsparlement.be ; 
kurt.deloor@vlaamsparlement.be ; paul.delva@vlaamsparlement.be ; 
mark.demesmaeker@vlaamsparlement.be ; marnic.demeulemeester@vlaamsparlement.be ; 
jos.demeyer@vlaamsparlement.be ; annick.deridder@vlaamsparlement.be ; 
mia.devits@vlaamsparlement.be ; gwenny.evroe@vlaamsparlement.be ; 
else.dewachter@vlaamsparlement.be ; patricia.dewaele@vlaamsparlement.be ; 
bart.dewever@vlaamsparlement.be ; filip.dewinter@vlaamsparlement.be ; matthias.diependaele@n-
va.be ; marijke.dillen@vlaamsparlement.be ; jan.durnez@vlaamsparlement.be ; 
tine.eerlingen@vlaamsparlement.be ; Martine.Fournier@vlaamsparlement.be ; 
cindy.franssen@vlaamsparlement.be ; sven.gatz@vlaamsparlement.be ; danielle.godderis-
tjonck@vlaamsparlement.be ; peter.gysbrechts@vlaamsparlement.be ; 
veerle.heeren@vlaamsparlement.be ; kathleen.helsen@vlaamsparlement.be ; marc.hendrickx@n-
va.be ; liesbeth.homans@vlaamsparlement.be ; michele.hostekint@vlaamsparlement.be ; 
pieter.huybrechts@vlaamsparlement.be ; yamila.idrissi@vlaamsparlement.be ; lies.jans@n-va.be ; 
vera.jans@vlaamsparlement.be ; chris.janssens@vlaamsparlement.be ; 
patrick.janssens@stad.antwerpen.be ; ward.kennes@vlaamsparlement.be ; info@marinokeulen.be ; 
jan.laurys@vlaamsparlement.be ; marcel.logist@vlaamsparlement.be ; 
chokri.mahassine@vlaamsparlement.be ; martens.bart@vlaamsparlement.be ; 
katleen.martens@vlaamsparlement.be ; elisabeth.meuleman@groen.be ; 
an.michiels@vlaamsparlement.be ; fientje.moerman@vlaamsparlement.be ; dirk.peeters@groen.be ; 
lydia.peeters@vlaamsparlement.be ; fatma.pehlivan@vlaamsparlement.be ; 
jan.penris@vlaamsparlement.be ; jan.peumans@vlaamsparlement.be ; 
sabine.poleyn@vlaamsparlement.be ; peter.reekmans@vlaamsparlement.be ; 
els.robeyns@vlaamsparlement.be ; jan.roegiers@vlaamsparlement.be ; 
tinne.rombouts@vlaamsparlement.be ; ivan.sabbe@ldd.be ; hermes.sanctorum@groen.be ; 
ludo.sannen@vlaamsparlement.be ; johan.sauwens@vlaamsparlement.be ; 
katrien.schryvers@zoersel.be ; herman.schueremans@vlaamsparlement.be ; willy.segers@telenet.be 
; stefaan.sintobin@vlaamsparlement.be ; griet.smaers@vlaamsparlement.be ; 
helga.stevens@vlaamsparlement.be ; felix.strackx@vlaamsparlement.be ; 
erik.tack@vlaamsparlement.be ; valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be ; bart@tommelein.be ; 
guler.turan@vlaamsparlement.be ; wilfried.vandaele@vlaamsparlement.be ; 
marc.vandenbussche@vlaamsparlement.be ; marleen.vandeneynde@vlaamsparlement.be ; 
koen.vandenheuvel@vlaamsparlement.be ; vera.vanderborght@vlaamsparlement.be ; 
marleen.vanderpoorten@vlaamsparlement.be ; lvandertaelen@yahoo.com ; 
burgemeester@beveren.be ; kris.vandijck@vlaamsparlement.be ; 
christian.vaneyken@vlaamsparlement.be ; joris.vanhauthem@vlaamsparlement.be ; 
bart.vanmalderen@vlaamsparlement.be ; dirk.vanmechelen@vlaamsparlement.be ; 
karim.vanovermeire@vlaamsparlement.be ; eric.vanrompuy@vlaamsparlement.be ; 
sas.van.rouveroij@gent.be ; gerda.vansteenberge@vlaamsparlement.be ; mercedes@vanvolcem.be ; 
lode.vereeck@vlaamsparlement.be ; burgemeester@veurne.be ; 
goedele.vermeiren@vlaamsparlement.be ; christian.verougstraete@vlaamsparlement.be ; 
johan.verstreken@vlaamsparlement.be ; jurgen.verstrepen@ldd.be ; l.vissers@skynet.be ; 
mieke.vogels@vlaamsparlement.be ; filip.watteeuw@groen.be ; ulla.werbrouck@ldd.be ; 
wim.wienen@vlaamsbelang.org ; veli.yuksel@vlaamsparlement.be ; a.bijleveld-
schouten@tweedekamer.nl ; a.bosman@tweedekamer.nl ; a.eijsink@tweedekamer.nl ; 
a.elfassed@tweedekamer.nl ; a.elissen@tweedekamer.nl ; a.klink@tweedekamer.nl ; 
a.koppejan@tweedekamer.nl ; a.kuiken@tweedekamer.nl ; a.licolai@tweedekamer.nl ; a.lucas-
smeerdijk@tweedekamer.nl ; a.marcouch@tweedekamer.nl ; a.mulder@tweedekamer.nl ; 
a.pechtold@tweedekamer.nl ; a.rouvoet@tweedekamer.nl ; a.schaart@tweedekamer.nl ; 
a.slob@tweedekamer.nl ; a.vmiltenburg@tweedekamer.nl ; a.wolbert@tweedekamer.nl ; 
b.braakhuis@tweedekamer.nl ; b.dboer@tweedekamer.nl ; b.vham@tweedekamer.nl ; 
brigitte.vdburg@tweedekamer.nl ; c.coruz@tweedekamer.nl ; c.vdstaaij@tweedekamer.nl ; 
c.vnieuwenhuizen@tweedekamer.nl ; cynthia.ortega@tweedekamer.nl ; d.graus@tweedekamer.nl ; 
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e.blanksma@tweedekamer.nl ; e.dijkgraaf@tweedekamer.nl ; e.groot@tweedekamer.nl ; 
e.irrgang@tweedekamer.nl ; e.lucassen@tweedekamer.nl ; e.ouwerhand@tweedekamer.nl ; 
e.roemer@tweedekamer.nl ; e.schippers@tweedekamer.nl ; e.vdveen@tweedekamer.nl ; 
e.vhijum@tweedekamer.nl ; e.wiegman@tweedekamer.nl ; e.ziengs@tweedekamer.nl ; 
f.bashir@tweedekamer.nl ; f.halsema@tweedekamer.nl ; f.koserkaya@tweedekamer.nl ; 
f.teeven@tweedekamer.nl ; f.timmermans@tweedekamer.nl ; f.weekers@tweedekamer.nl ; 
g.koopmans@tweedekamer.nl ; g.schouw@tweedekamer.nl ; g.verbeet@tweedekamer.nl ; 
g.verburg@tweedekamer.nl ; g.wilders@tweedekamer.nl ; h.beertema@tweedekamer.nl ; 
h.brinkman@tweedekamer.nl ; h.bruins-slot@tweedekamer.nl ; h.lodders@tweedekamer.nl ; 
h.nepperus@tweedekamer.nl ; h.ormel@tweedekamer.nl ; h.spekman@tweedekamer.nl ; 
h.vbommel@tweedekamer.nl ; h.vgervan@tweedekamer.nl ; h.zijlstra@tweedekamer.nl ; 
hantenbroeke@tweedekamer.nl ; i.dezentje-hamming@tweedekamer.nl ; j.atsma@tweedekamer.nl ; 
j.cohen@tweedekamer.nl ; j.dewit@tweedekamer.nl ; j.dijsselbloem@tweedekamer.nl ; 
j.djager@tweedekamer.nl ; j.driessen@tweedekamer.nl ; j.hennis-plaschaert@tweedekamer.nl ; 
j.klaver@tweedekamer.nl ; j.klijnsma@tweedekamer.nl ; j.monasch@tweedekamer.nl ; 
j.recourt@tweedekamer.nl ; j.sap@tweedekamer.nl ; j.sharpe@tweedekamer.nl ; 
j.snijder@tweedekamer.nl ; j.vanbemmel@tweedekamer.nl ; j.vklaveren@tweedekamer.nl ; 
j.voordewind@tweedekamer.nl ; jasper.vdijk@tweedekamer.nl ; k.arib@tweedekamer.nl ; 
k.dijkhoff@tweedekamer.nl ; k.ferrier@tweedekamer.nl ; k.gerbrands@tweedekamer.nl ; 
k.verkoeven@tweedekamer.nl ; l.bontes@tweedekamer.nl ; l.bouwmeester@tweedekamer.nl ; 
l.helder@tweedekamer.nl ; l.jacobi@tweedekamer.nl ; l.voortman@tweedekamer.nl ; 
l.vtongeren@tweedekamer.nl ; leon.djong@tweedekamer.nl ; m.azmani@tweedekamer.nl ; 
m.berndsen@tweedekamer.nl ; m.bosma@tweedekamer.nl ; m.celik@tweedekamer.nl ; 
m.hamer@tweedekamer.nl ; m.harbers@tweedekamer.nl ; m.hernandez@tweedekamer.nl ; 
m.peters@tweedekamer.nl ; m.rutte@tweedekamer.nl ; m.smilde@tweedekamer.nl ; 
m.smits@tweedekamer.nl ; m.sterk@tweedekamer.nl ; m.thieme@tweedekamer.nl ; m.vanbijsterveld-
vliegenthart@tweedekamer.nl ; m.vdam@tweedekamer.nl ; m.verhagen@tweedekamer.nl ; 
m.vtoorenburg@tweedekamer.nl ; n.albayrak@tweedekamer.nl ; n.kooiman@tweedekamer.nl ; 
p.dijkstra@tweedekamer.nl ; p.dkrom@tweedekamer.nl ; p.heijnen@tweedekamer.nl ; 
p.jansen@tweedekamer.nl ; p.smeets@tweedekamer.nl ; p.ulebelt@tweedekamer.nl ; 
r.deroon@tweedekamer.nl ; r.dmos@tweedekamer.nl ; r.leijten@tweedekamer.nl ; 
r.plasterk@tweedekamer.nl ; r.vermeij@tweedekamer.nl ; r.vraak@tweedekamer.nl ; 
r.vvliet@tweedekamer.nl ; s.blok@tweedekamer.nl ; s.buma@tweedekamer.nl ; 
s.derouwe@tweedekamer.nl ; s.dijksma@tweedekamer.nl ; s.dikkers@tweedekamer.nl ; 
s.fritsma@tweedekamer.nl ; s.gesthuizen@tweedekamer.nl ; s.karabulut@tweedekamer.nl ; 
s.samsom@tweedekamer.nl ; s.uitslag@tweedekamer.nl ; s.vveldhoven@tweedekamer.nl ; 
secretariaat.vdsteur@tweedekamer.nl ; t.dibi@tweedekamer.nl ; t.elias@tweedekamer.nl ; 
t.jadnanansing@tweedekamer.nl ; t.vdekken@tweedekamer.nl ; t.vdijck@tweedekamer.nl ; t.venrooy-
vanark@tweedekamer.nl ; t@tweedekamer.nl ; vvliet@tweedekamer.nl ; w.dille@tweedekamer.nl ; 
w.hachchi@tweedekamer.nl ; w.koolmees@tweedekamer.nl ; w.kortenoeven@tweedekamer.nl ; 
w.vanbeek@tweedekamer.nl ; w.vgent@tweedekamer.nl ; IStegeman@brabant.nl ; 
IvanEekelen@brabant.nl ; ABosman@brabant.nl ; EElissen@brabant.nl ; AJamin@brabant.nl ; 
HWilleboer@brabant.nl ; ewenno@brabant.nl ; IKapteijns@brabant.nl ; wrutten@brabant.nl ; 
rheesen@brabant.nl ; jpaarts@brabant.nl ; handreas@brabant.nl ; jarkes@brabant.nl ; 
warts@brabant.nl ; mvboxtel@brabant.nl ; rvbreda@brabant.nl ; cvdburgt@brabant.nl ; 
gcoonen@brabant.nl ; wvddoelen@brabant.nl ; jdorr@brabant.nl ; merciyas@brabant.nl ; 
mgeeraedts@brabant.nl ; rgoring@brabant.nl ; egounou@brabant.nl ; mtharmsenvdbeek@brabant.nl 
; nheijmans@brabant.nl ; jhoogeveen@brabant.nl ; ajetten@brabant.nl ; mkamphorst@brabant.nl ; 
ckerkhof@brabant.nl ; hkielenstijn@brabant.nl ; alamers@brabant.nl ; alavrijssen@brabant.nl ; 
mlestrade@brabant.nl ; avlopik@brabant.nl ; jmartens@brabant.nl ; jmoonen@brabant.nl ; 
amulders@brabant.nl ; hvdoord@brabant.nl ; ppaulides@brabant.nl ; mprins@brabant.nl ; 
evschoonhoven@brabant.nl ; nschouten@brabant.nl ; vslegers@brabant.nl ; asmolders@brabant.nl ; 
wvdstaak@brabant.nl ; jstalknecht@brabant.nl ; wthuis@brabant.nl ; mtsoutsanis@brabant.nl ; 
jverhoeven@brabant.nl ; pverrijt@brabant.nl ; iverschuuren@brabant.nl ; bverstappen@brabant.nl ; 
mvoeten@brabant.nl ; hvreugdenhil@brabant.nl ; avvught@brabant.nl ; rwagemakers@brabant.nl ; 
awijnands@brabant.nl ; hwolters@brabant.nl ; szeegers@brabant.nl ; rvzeeland@brabant.nl ; 
jzwijnenburg@brabant.nl ; h.krol@gk.nl ; info@50pluspartij.nl ; cda@cda.nl ; CDA ; PvdA ; 
pvda@pvda.nl ; 2e Kamerfractie D'66 ; d66secretariaat@tweedekamer.nl ; Partij voor de Dieren ; 
parlement@anp.nl ; Blij Partij ; groene@groene.nl ; GroenLinks ; sgp@tweedekamer.nl ; CU ; SP ; 
sp@sp.nl ; Pierre Schreuder ; Burgers in Actie ; rob verlinden ; mullers@hotelzurems.com ;  
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DE GROENEN 

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

 

De kandidaten voor de gemeenten Sint-Oedenrode en Heusden 

 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 8 april 2011 05:34 
Onderwerp: Verzoek tot het nemen van een Tweede Kamer besluit om alle Nederlandse gemeenten 
dwingend voor te schijven dat geïmpregneerd hout in de afvalfase moet worden verwijderd en 
verwerkt als gevaarlijk afval overeenkomstig de bouwverordening en EURAL. 
Aan: r.deroon@tweedekamer.nl, cie.vj@tweedekamer.nl 
Cc: r.vermeij@tweedekamer.nl, a.rouvoet@tweedekamer.nl, C.vdStaaij@tweedekamer.nl, 
k.arib@tweedekamer.nl, C.Coruz@tweedekamer.nl, G.Koopmans@tweedekamer.nl, 
H.Brinkman@tweedekamer.nl, T.Dibi@tweedekamer.nl, s.gesthuizen@tweedekamer.nl, 
rvraak@sp.nl, marianne.thieme@tweedekamer.nl, m.vtoorenburg@tweedekamer.nl, 
M.Peters@tweedekamer.nl, m.berndsen@tweedekamer.nl, l.helder@tweedekamer.nl, j.hennis-
plasschaert@tweedekamer.nl, a.marcouch@tweedekamer.nl, c.vnieuwenhuizen@tweedekamer.nl, 
j.recourt@tweedekamer.nl, g.schouw@tweedekamer.nl, secretariaat.vandersteur@tweedekamer.nl, 
joost.taverne@tweedekamer.nl, A.Slob@tweedekamer.nl, M.Sterk@tweedekamer.nl, 
B.vBochove@tweedekamer.nl, P.Smeets@tweedekamer.nl, M.Smilde@tweedekamer.nl, 
l.bouwmeester@tweedekamer.nl, brigitte.vdburg@tweedekamer.nl, 

http://www.sdnl.nl/de-groenen.htm
http://www.sdnl.nl/groenen-sint-oedenrode.htm
http://www.sdnl.nl/groenen-heusden.htm
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esther.ouwehand@tweedekamer.nl, a.pechtold@tweedekamer.nl, h.spekman@tweedekamer.nl, 
a.kuiken@tweedekamer.nl, j.sap@tweedekamer.nl, m.azmani@tweedekamer.nl, 
l.bontes@tweedekamer.nl, e.dijkgraaf@tweedekamer.nl, k.dijkhoff@tweedekamer.nl, 
p.dijkstra@tweedekamer.nl, w.dille@tweedekamer.nl, a.elissen@tweedekamer.nl, 
n.kooiman@tweedekamer.nl, l.voortman@tweedekamer.nl, bart.deliefde@tweedekamer.nl, 
e.roemer@tweedekamer.nl, "Agema, M." <m.agema@tweedekamer.nl>, 
 

 
Raymond de Roon  
Voorzitter Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie (r.deroon@tweedekamer.nl)   
Giffier D. Nava (cie.vj@tweedekamer.nl)  
 
Verzoek tot het nemen van een Tweede Kamer besluit om alle Nederlandse gemeenten 
dwingend voor te schijven dat geïmpregneerd hout in de afvalfase moet worden verwijderd en 
verwerkt als gevaarlijk afval overeenkomstig de bouwverordening en EURAL.   
 
Geachte Voorzitter Raymond de Roon  
 
Bijgevoegd vindt u ons verzoek tot het nemen van een besluit d.d. 6 april 2011 om geïmpregneerd 
hout in de afvalfase te verwijderen en te laten verwerken als gevaarlijk afval aan burgemeester Jozias 
van Aartsen en wethouders van de gemeente Den Haag. Daarin staat letterlijk het volgende 
geschreven:  
   
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 6 april 2011 20:25 
Onderwerp: Verzoek tot het nemen van een besluit om geïmpregneerd hout in de afvalfase te 
verwijderen en te laten verwerken als gevaarlijk afval waartoe uw college van B&W wettelijk verplicht 
is. 
Aan: burgemeester@denhaag.nl, M.Norder@denhaag.nl, secretariaat.wethoudersvi@denhaag.nl, 
s.dekker@denhaag.nl, margot.vanderhorst@denhaag.nl, karsten.klein@denhaag.nl, 
rabin.baldewsingh@denhaag.nl, p.w.m.smit@denhaag.nl, h.p.m.kool@denhaag.nl 
 
Aan burgemeester Jozias van Aartsen en wethouders van de gemeente Den Haag 
 
 

 Geacht college van burgemeester en wethouders van Den Haag.  

Hierbij richten wij aan u het nadrukkelijke verzoek tot het nemen van een besluit:   

1. Om bij het verlenen van bouw- en/of sloopvergunningen overeenkomstig de 
gemeentelijke bouwverordening het geïmpregneerde hout dat vrijkomt als bouw- en 
sloopafval aan de bron (op de bouw- of sloopplaats) te scheiden en gescheiden te 
houden en overeenkomstig de Eural als gevaarlijk afval af te voeren aan een erkende 
afvalverwerker die het ook daadwerkelijk laat verwerken als gevaarlijk afval met de 

http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/roon_raymond/
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/vj/samenstelling.jsp
mailto:r.deroon@tweedekamer.nl
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/vj/samenstelling.jsp
mailto:cie.vj@tweedekamer.nl
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/roon_raymond/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jozias_van_Aartsen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jozias_van_Aartsen
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/de-gemeente-Den-Haag/college-van-B-en-W.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Haag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jozias_van_Aartsen
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/de-gemeente-Den-Haag/college-van-B-en-W.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Haag
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/de-gemeente-Den-Haag/college-van-B-en-W/to/Het-college-van-burgemeester-en-wethouders.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoek-tot-het-nemen-van-een-besluit-bw-den-haag-6-april-2011.pdf
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daarbij behorende hoge kosten van gevaarlijk afval. Vooraf aan het scheiden dient een 
gecertificeerd bureau onderzoek te verrichten wat er allemaal geïmpregneerd hout is 
(ook onder de verflaag beoordelen dus). Dit onderzoeksrapport behoort onderdeel uit te 
maken van een bouw- en/of sloopvergunning aanvraag en als zodanig te zijn 
voorgeschreven in de voorschriften van de bouw- en/of sloopvergunning (vergelijkbaar 
met asbest).  
 
2. Om al het hout dat vrijkomt uit sloopafval, waarvoor geen sloopvergunning of 
melding is vereist te scheiden en gescheiden te houden en overeenkomstig de Eural als 
gevaarlijk afval af te voeren aan een erkende afvalverwerker die het ook daadwerkelijk 
laat verwerken als gevaarlijk afval met de daarbij behorende hoge kosten van gevaarlijk 
afval.   

En wel op grond van de volgende wettelijke onderbouwing:  
 
Op 26 april 2002 heeft de ministerraad het Landelijk Afvalbeheersplan 2002-2012 (hierna LAP) 
vastgesteld. Om dit LAP te handhaven is het team “Bestuurlijk Landelijk Overleg Milieuwethandhaving 
(BLOM)” opgericht dat bestaat uit: a) de minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (voorz.); b) de Minister van Justitie; c) de minister van Verkeer en Waterstaat; d) de 
minister van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit; e) twee met handhavingstaken belaste 
gedeputeerden namens het Interprovinciaal Overleg; f). twee bestuurders namens de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten; g) een lid van het bestuur van de Unie van Waterschappen; h) de 
portefeuillehouder milieu van het College van procureurs-generaal; I) de Inspecteur-Generaal VROM.  
 
Op 21 mei 2006 bestond het BLOM uit de volgende leden:  
- Mevr. S.M. Dekker, minister van VROM 
- Dhr. drs. P.L.B.A. van Geel, staatssecretaris van VROM 
- Dhr. mr. J.P.H. Donner, minister van Justitie; 
- Dhr. dr. C.P. Veerman, minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid; 
- Mevr. drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, staatssecretaris van verkeer en waterstaat; 
- Dhr. mr. G.J.R. Wolters, namens de VROM-Inspectie;  
- Dhr. drs. P.H. Schoute, namens de Unie van Waterschappen;  
- Dhr. B. Koelewijn, burgemeester Rijssen-Holten, namens VNG; 
- Dhr. C.H.J. Lamers, burgemeester van Houten, namens VNG; 
- Dhr. mr. H.A.E. Uniken Venema, namens het OM, College van Procureurs-generaal; 
- Dhr. A. Moens, gedeputeerde provincie Noord-Holland, namens IPO; 
- Mevr. Drs. J.M.P. Moons, gedeputeerde provincie Noord Brabant, namens IPO; 
 
Op 3 september 2008 bestond het BLOM uit de volgende leden: 
- Mevr. Dr. J.M. Cramer, minister van VROM 
- Dhr. dr. E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie; 
- Mevr. G. Verburg, minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid; 
- Mevr. J.C. Huizinga-Heringa, staatssecretaris van verkeer en waterstaat; 
- Dhr. dr. Ir. H. Paul (wnd.), als voorzitter namens het ALOM; 
- Dhr. ir. G. Verwolf, namens de Unie van Waterschappen; 
- Dhr. B. Koelewijn, burgemeester Rijssen-Holten; 
- Dhr. C.H.J. Lamers, burgemeester van Houten; 
- Dhr. mr. H. J. Moraal, namens het OM, College van Procureurs-generaal; 
- Dhr. mr. F.D. van Heijningen, gedeputeerde provincie Zuid-Holland; 
- Dhr. G.J.H. Ranter, gedeputeerde provincie Overijssel; 
 
In het LAP (Landelijk afvalbeheerplan) staat letterlijk het volgende geschreven: 

De minimumstandaard voor onbehandeld (A-hout), geverfd, en 
verlijmd hout (B-hout) is nuttige toepassing. Voor CC-hout en 
gewolmaniseerd CCA-hout is de minimumstandaard storten.  

 

Deze voorschriften zijn geen minimum standaard en kunnen onmogelijk worden nageleefd op grond 
van de volgende feiten:  

http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/wetenschapsjournalist-ir-s-rozendaal-van
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-03.php
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- A-hout (is onbehandeld hout) 
- B-hout (is geverfd, gelakt of verlijmd hout) 
- C-hout (is verduurzaamd CCA-hout en CC-hout) 
 
Het 4-tal feiten waarop het LAP onmogelijk kan worden nageleefd zijn:  
 
1) CCA-hout bevat tussen de 2000 en 2600 mg/kg arseen, tussen de 1300 en 4800 mg/kg chroom VI 
en tussen de 800 en 2600 mg/kg koper en moet ingevolge de Europese afvalstoffenlijst (EURAL) als 
gevaarlijk afval worden verwijderd en verwerkt (voor bewijs, lees: http://www.sdnl.nl/epon-3.htm)     
2) In de afvalfase is zo‟n 50-80 % van het CCA-hout overgeverfd of gelakt, waarmee door een verf- of 
laklaag betreffend C-hout is omgetoverd tot B-hout.  
3) In de afvalfase heeft het overige CCA-hout dat niet is overgeverfd of gelakt, als gevolg van 
verwering, een gelijke grijze kleur als onbehandeld hout, waarmee door verwering het C-hout is 
omgetoverd tot A-hout.  
4) Met het niet gescheiden binnenkrijgen van afvalhout uit bouw- en sloopafval wordt het onzichtbare 
gevaarlijk afvalgedeelte (CCA-hout en CC-hout) verdund met het eveneens onzichtbare niet gevaarlijk 
afvalgedeelte (onbehandeld hout). Het op deze wijze verdunnen van enorme grote hoeveelheden 
gevaarlijk afval tot (mogelijk) onder de grens van gevaarlijk afval is wettelijk verboden.  
 
Op grond van bovengenoemd 4-tal feiten heeft de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State hierover bij uitspraak no‟s F03.98.0171, F03.98.0179, F03.98.0180, F03.98.0181, 
F03.98.0182, F03.98.0183 en F03.98.0184 op 19 augustus 1998 letterlijk het volgende beslist, kijk op 
internet webpagina: http://www.sdnl.nl/uit-rs01.htm en http://www.sdnl.nl/poppe-1.htm  

“Uit het door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak 
uitgebrachte deskundigenbericht is gebleken dat verduurzaamd hout 
niet visueel valt te onderscheiden van onbehandeld hout”.  

 

Deze uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is wetenschappelijk 
onderbouwd met een, in een deskundigenrapport vastgelegd, onderzoek van de Stichting Advisering 
Bestuursrechtspraak.  
 
Met het opnemen van een dergelijke minimumstandaard in het LAP en het uitvoering geven van het 
LAP door lagere overheden (gemeenten) schrijven gemeenten het verdunnen van gevaarlijk afval 
voor, ondanks de wetenschap dat een anti-mengclausule in het derde lid van artikel 4 van de Regeling 
Europese afvalstoffenlijst (Eural; Stcr. 17 augustus 2001, nr. 158, blz 9) het mengen van gevaarlijk 
afval met ander afval (zgn. verdunnen) verbiedt.  
 
Dat op de bouw- en sloopplaats het visueel niet te scheiden verduurzaamde bouw- en sloophout 
onder de codenummers: 170204* of 200137* ingevolge de Europese Eural als gevaarlijk afval moet 
worden verwijderd en verwerkt heeft het ministerie van VROM nota bene zelf berekend. Het feitelijk 
bewijs daarvoor vindt in de Handreiking Eural van augustus 2001 van het ministerie van VROM dat 
reeds in uw bezit is. Als conclusie staat daarin letterlijk het volgende geschreven:  

“Op basis van de beschikbare informatie wordt 

geconcludeerd dat de afvalstof „CCA-afvalhout‟” als 

gevaarlijk afval moet worden ingedeeld conform de Eural 

afhankelijk van de herkomst van deze afvalstof kan de 

stroom worden gecodeerd als 170204* of 200137*”.  

 
Deze Eural is in Nederland in werking getreden per 1 januari 2002 waarbij aan betrokken bedrijven 
een overgangsperiode is vergund tot 1 januari 2003. Als feitelijk bewijs vindt u de brief van minister 
J.P. Pronk van VROM, inzake inwerkingtreding Eural-regelgeving, met als nummer SAS/2001144547, 
aan de Colleges van gedeputeerde staten van de provincies en aan de colleges van burgemeester en 
wethouders van de gemeenten. Die brief is ook in uw bezit.  
 
In de gemeentelijke bouwverordening van de gemeente Rotterdam vindt u op de volgende webpagina:  

http://www.sdnl.nl/epon-3.htm
http://www.sdnl.nl/uit-rs01.htm
http://www.sdnl.nl/poppe-1.htm
http://raadvanstate.nl/
http://www.stab.nl/cms400/public/stab/generic/home/home.aspx
http://www.stab.nl/cms400/public/stab/generic/home/home.aspx
http://www.senternovem.nl/mmfiles/Handreiking%20EURAL_tcm24-344866.pdf


 52 

http://www.bds.rotterdam.nl/Gemeentebladen_Rotterdamse_regelgeving:115806/Geldende_reg
elgeving/Bouwverordening/Bouwverordening_Rotterdam_2010_Geconsolideerde_tekst  
 
Onder artikel 4.11 en artikel 8.4.1 van betreffende bouwverordening staat letterlijk het volgende 
voorgeschreven:  

Artikel 4.11 Bouwafval 

1 Het bouwafval moet op de bouwplaats ten minste worden 
gescheiden in de volgende fracties:  

1 de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 van de 
Afvalstoffenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst 
(EURAL; Stcr. 17 augustus 2001, nr. 158, blz. 9.); 

 

Artikel 8.4.1 Sloopafval algemeen 

1 Afval dat ontstaat door sloopwerkzaamheden waarvoor geen 
vergunning krachtens artikel 8.1.1, noch een melding krachtens 
artikel 8.2.1 is vereist, dient ten minste te worden gescheiden in de 
navolgende fracties: 

1 de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 van de 
afvalstoffenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst 
(EURAL stcr. 17 augustus 2001, nr. 158, blz. 9); 

 

 
Met het niet opnemen van voorschriften hierover in de te verlenen bouw- en sloopvergunningen 
overtreden alle betrokken gemeenten hun eigen bouwverordening en de daarin opgenomen Regeling 
Europese afvalstoffenlijst (EURAL; Stcr. 17 augustus 2001, nr. 158. blz.9).  
 
Voor extra onderbouwende informatie lees de artikelen “BEWIJS: Geïmpregneerd hout is gevaarlijk 
afval” uit het Echte Nieuws van 31 mei 2008 (zie: www.hetechtenieuws.org/2008-05-31.php ) en 
“BEWIJS: Omrin verwerkt gifhout voor energiecentrales en nieuwe producten” van 2 juni 2008 (zie: 
www.hetechtenieuws.org/2008-06-02.php )  
 
Op grond van bovengenoemde wettelijke en feitelijke onderbouwing zijn alle colleges van 
burgemeesters en wethouders in alle Nederlandse gemeenten en alle betrokken ambtenaren in al die  
Nederlandse gemeenten wettelijk verplicht:  

 

1. Om bij het verlenen van bouw- en/of sloopvergunningen overeenkomstig 
de gemeentelijke bouwverordening het geïmpregneerde hout dat vrijkomt 
als bouw- en sloopafval aan de bron (op de bouw- of sloopplaats) te 
scheiden en gescheiden te houden en overeenkomstig de Eural als 
gevaarlijk afval af te voeren aan een erkende afvalverwerker die het ook 
daadwerkelijk laat verwerken als gevaarlijk afval met de daarbij behorende 
hoge kosten van gevaarlijk afval. Vooraf aan het scheiden dient een 
gecertificeerd bureau onderzoek te verrichten wat er allemaal 
geïmpregneerd hout is (ook onder de verflaag beoordelen dus). Dit 
onderzoeksrapport behoort onderdeel uit te maken van een bouw- en/of 
sloopvergunning aanvraag en als zodanig te zijn voorgeschreven in de 
voorschriften van de bouw- en/of sloopvergunning (vergelijkbaar met 
asbest).  
 
2. Om al het hout dat vrijkomt uit sloopafval, waarvoor geen 
sloopvergunning of melding is vereist te scheiden en gescheiden te houden 
en overeenkomstig de Eural als gevaarlijk afval af te voeren aan een erkende 
afvalverwerker die het ook daadwerkelijk laat verwerken als gevaarlijk afval 
met de daarbij behorende hoge kosten van gevaarlijk afval.   

 

Voor de verdere wettelijke onderbouw lees de volgende deeplink:  

http://www.bds.rotterdam.nl/Gemeentebladen_Rotterdamse_regelgeving:115806/Geldende_regelgeving/Bouwverordening/Bouwverordening_Rotterdam_2010_Geconsolideerde_tekst
http://www.bds.rotterdam.nl/Gemeentebladen_Rotterdamse_regelgeving:115806/Geldende_regelgeving/Bouwverordening/Bouwverordening_Rotterdam_2010_Geconsolideerde_tekst
http://www.hetechtenieuws.org/2008-05-31.php
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http://www.mstsnl.net/ekc/doc/nederland-s-werelds-grootste-criminele-
organisatie-6-april-2011.doc   

Een wethouder moet op grond van artikel 41a van de Gemeentewet de volgende eed afleggen: 

Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen leggen de wethouders, in de vergadering 
van de raad, in handen van de voorzitter, de volgende eed (verklaring en belofte) af:  
Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch 
middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven 
of beloofd.  
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks 
noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.  
Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen 
en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen.  
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!  
(Dat verklaar en beloof ik!)  

Dit betekent dat u op grond van uw afgelegde eed wettelijk verplicht bent een positief besluit te nemen 
op dit verzoek tot het nemen van een besluit.   

Een gemeenteraadslid moet op grond van artikel 14 van de Gemeentewet de volgende eed afleggen: 

Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de leden van de raad in de 
vergadering, in handen van de voorzitter, de volgende eed (verklaring en belofte) af:  
Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch 
middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven 
of beloofd.  
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks 
noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.  
Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen 
en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.  
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!"  
(Dat verklaar en beloof ik!")  

Dit betekent dat alle gemeenteraadsleden van Den Haag wettelijk verplicht zijn om erop toe te zien dat 
het college van buregemeester en wethouders op grond van hun afgelegde eed wettelijk een positief 
besluit nemen op dit verzoek tot het nemen van een besluit.   

In afwachting van uw positief besluit op ons bovengenoemd verzoek tot het nemen van een besluit 
(gezien de urgentie in de volgende B&W vergadering), verblijven wij,   

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

Ter onderbouwing hiervan bekijk de volgende TV-uitzendingen:  

 

Ook Dat Nog uit 

1993 

 

   Slepende zaak 

v. Rooij 

 

Valse Hickson 

rapport 

 

Hout niet 

versnipperen 

 

Geïmpregneerd 

hout 
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Discussie bij 

RTL-4 

 

Oplossing is 

NUL-optie . 

 

Vos zwijgt over 

kennis 

 

Oude stort niet 

erfbaar 

 

Pikmeer-arrest  

weg 

 
Ad van Rooij, Ecologisch Kennis 

Centrum, gaf 

persconferentie over conflict met 

werkgever Philips 

 
Micha Kat onthult het grote 

financiële schandaal 
Parmalat-zwendel in Italië waarover 

iedereen zwijgt 

 
De gevolgen van het overtreden van de gemeentelijke bouwverordening en de Europese 
afvalstoffenlijst (EURAL) zijn dat alle Nederlandse gemeentebesturen (Staat der Nederlanden) onder 
aansturing van de opvolgende ministers van Justitie Piet Hein Donner (CDA), Ernst Hirsch Ballin 
(CDA) en Ivo Opstelten (VVD) samen met de Raad van State, de Hoge Raad, de Nederlandse 
Rechtbanken, het Openbaar Ministerie, het College van Procureurs-generaal, de Eerste en Tweede 
Kamer, de landelijke, provinciale en gemeentelijke bestuursorganen een grote criminele organisatie 
vormen die alle Nederlandse bedrijven en particulieren verplichten tot het plegen van sluipmoordende 
genocide (eco-terrorisme) op miljarden wereldbewoners vanuit Nederland met miljoenen/ miljarden 
kilogrammen valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en 
chroomtrioxide (chroom VI) in strijd met de Nationale wetgeving, Europese richtlijnen, verordeningen 
en Internationale verdragen. Onder de dekmantel van “duurzaamheid” wordt het plegen van deze 
sluipmoordende genocide op miljarden wereldbewoners door de Nederlandse Staat met vele miljarden 
euro‟s gesubsidieerd. Dit alles om de groot aandeelhouders van Shell/Billiton/Budelco, waaronder het 
Koninklijk Huis en de Staat der Nederlanden, met miljarden euro‟s onrechtmatig te verrijken: 

  
- Verbeek, Erik, Seovacki Put 43, KR-34550, Pakrac (Kroatie) 
- A.M.L. van Rooij, ‟t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- J.E.M. van Rooij van Nunen, ‟t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Camping en Pensionstal „Dommeldal‟ (VOF), gevestigd op ‟t Achterom 9-9a, 5491 XD, Sint-

Oedenrode;  
- Van Rooij Holding B.V., gevestigd op ‟t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op ‟t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode,  
- Philips Medical Systems Nederland B.V., namens deze safety manager A.M.L. van Rooij, 

Veenpluis 4-6, 5684 PC te Best: 
- Politieke partij De Groenen, namens deze A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van De Groenen in 

Sint-Oedenrode, ‟t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, 
- No Cancer Foundation, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt (België)  

 
hebben heden de centrale 'regering' van de rooms-katholieke Kerk (Heilige Stoel), NATO; Europees 
Parlement; Kroatië; Servië; China; Cuba; Indonesië; Japan en Rusland verzocht tot het starten 
van een strafrechtelijk onderzoek naar deze feitelijk bewezen gesubsidieerde sluipmoordende 
genocide (eco-terrorisme) op miljarden wereldbewoners vanuit Nederland en België. Voor de 
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inhoud van betreffende strafaangiftes (met deeplinks aan wettelijke en feitelijke onderbouw) in de 
Nederlandse taal lees hieronder: https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/request-to-
start-a-criminal-investigation-from-the-central-government  
 
In hoeverre ligt hier een relatie met de verantwoordelijkheid van de World Health Organization (WHO) 
met betrekking tot het ingrijpen in de aangesloten landen, zoals dat gebeurde bij de vaccinaties tegen 
de Maxicaanse griep. Voor feitelijke onderbouw LEES HIER, HIER, HIER, HIER en HIER 
  
Ad van Rooij talks freely about the systematic poisoning for profit of the world as a safety manager 
with Royal Dutch Philips. He warns the World Health Organisation and all countries on the planet 
against poisoning by carcinogenic products which are impregnated containing heavy metals as arsenic 
and chromium-VI. Topics about this danger for our health, including poisoning of the environment  
and the globe with illegal substances:  (in English) - Ad van Rooij shows his concern, November 
2009 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13    
 
Kopie hiervan hebben wij verstuurd aan: 
- alle leden en plaatsvervangend leden van de  Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie   
 
Om te voorkomen dat niet nog langer miljarden wereldbewoners vanuit Nederland aan 
miljoenen/ miljarden kilogrammen valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende 
stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) in strijd met de gemeentelijke 
bouwverordeningen, Europese afvalstoffenlijst (EURAL), overige Europese richtlijnen, 
verordeningen en Internationale verdragen worden blootgesteld richten wij aan alle leden en 
plaatsvervangend leden van de  Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie het nadrukkelijke 
verzoek tot het nemen van een Tweede Kamer besluit om alle Nederlandse gemeenten 
dwingend voor te schijven dat geïmpregneerd hout in de afvalfase moet worden verwijderd en 
verwerkt als gevaarlijk afval overeenkomstig de gemeentelijke bouwverordening en Europese 
afvalstoffenlijst (EURAL).   
 
In afwachting van uw zo spoedig mogelijk besluit daarop, verblijven wij 

Hoogachtend; 

 
Lijsttrekker ing. Ad van Rooij voor De Groenen in Sint-Oedenrode 
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Aantekenen en per e-mail   

 
Aan Staat der Nederlanden 
namens deze verantwoordelijk minister  
Melanie Schultz van Haegen  
Rijnstraat 8 
2515 XP Den Haag 
 
 

                   

Van links naar rechts: 

- Melanie Schultz van Haegen (VVD), huidig Minister van I&M (Infrastructuur en Milieu); 
- Margreeth de Boer (PvdA), Minister van VROM 1994-1998   
- Hans Alders (PvdA), Minister van VROM 1989-1994 
- Ed Nijpels (VVD), Minister van VROM 1986-1989      

            
               
 

Sint-Oedenrode, 14 maart 2010 
 
 
Ons kenmerk: C&P/140311/VZ 
 
 
Betreft: 

- A.M.L. van Rooij, ‟t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- A.M.L. van Rooij, als acoliet voor de RK Kerk H. Martinus Olland (Sint-Oedenrode);    
- J.E.M. van Rooij van Nunen, ‟t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Camping en Pensionstal „Dommeldal‟ (VOF), gevestigd op ‟t Achterom 9-9a,                             

5491 XD, Sint-Oedenrode;  
- Van Rooij Holding B.V., gevestigd op ‟t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op ‟t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode,  
- Politieke partij De Groenen, namens deze A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van De Groenen 

in Sint-Oedenrode, ‟t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, 
 
Sommatieverzoek tot het nemen van een besluit:  

1. dat uw meest corrupte vordering van € 11.859,81 en meest corrupte aangezegde 
executieprocedure om alle eigendommen van Ad en Annelies van Rooij met hun agrarische 
bedrijf camping en Pensionstal „Dommeldal‟, waarin ook Van Rooij Holding B.V., het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. en het secretariaat van de politieke partij De Groenen, 
afdeling Sint-Oedenrode zijn gevestigd vóór uiterlijk 21 maart 2011 is ingetrokken;  
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2. dat bij buurman hout(impregneer)bedrijf Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159, met de oplegging 

van een dwangsom van € 10.000,- per dag en het verzegelen van zijn gehele bedrijventerrein 
de bedrijfswerkzaamheden vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn stilgelegd. Dit omdat Gebr. van 
Aarle haar bedrijf van meet af aan (1987) in werking heeft gehad en nog steeds in werking 
heeft in strijd met het bestemmingsplan buitengebied; op sterk verontreinigde grond zonder 
voorafgaande sanering en derhalve in strijd met de bouwverordening; zonder een vereiste 
Wvo-vergunning van het waterschap De Dommel en zonder een vereiste Milieuvergunning 
voor de gebruiks- en afvalfase van het door Gebr. van Aarle geproduceerde geïmpregneerde 
hout of houten producten daarvan. Als gevolg daarvan zijn de omliggende gronden 
(waaronder die van Ad en Annelies van Rooij) tot op 250 meter vanuit het bedrijf Gebr. van 
Aarle sterk verontreinigd met valselijk geëtiketteerd arseenzuur in strijd met de rechtstreeks 
aan lidstaat Nederland opgelegde Europese Verordening (EG) nr. 142/97. Sanering ervan zal 
miljoenen euro‟s gaan kosten. Als gevolg daarvan zijn ook geheel Sint-Oedenrode en 
omliggende gemeenten vergiftigd met honderdduizenden kilogrammen valselijk geëtiketteerd 
arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI). Daardoor zullen er duizenden inwoners van Sint-
Oedenrode en omliggende gemeenten vroegtijdig sterven aan kanker of andere 
vergiftigingsverziekte. De schade als gevolg daarvan is met geen miljarden euro‟s te betalen. 
De Staat der Nederlanden is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al die schade; 

3. dat bij alle Nederlandse houtimpregneerbedrijven op grond van de feitelijke inhoud van onze 
bij brief d.d. 27 februari 2011 (kenmerk: NCF/EKC/270211/AG) gedane strafaangifte bij het 
Landelijk Parket Rotterdam, t.a.v. de Hoofdofficier van Justitie mr. G.W. van der Brug, 
Posthumalaan 74, 3072 AG Rotterdam, met de oplegging van een dwangsom van € 10.000,- 
per dag en het verzegelen van al hun bedrijventerreinen de bedrijfswerkzaamheden vóór 
uiterlijk 21 maart 2011 zijn stilgelegd;   

4. dat aan de rechtspersonen Ad van Rooij, Annelies van Rooij, Camping en Pensionstal 
„Dommeldal‟ (VOF), Van Rooij Holding B.V., Ecologisch Kennis Centrum B.V., een materiële 
en immateriële schadevergoeding van totaal € 50.000.000,- zal worden betaald, verhoogd met 
€ 10.000,- per dag vanaf 21 maart 2011 in geval aan bovengenoemd 3-tal verzoeken tot het 
nemen van een besluit door verantwoordelijk minister Melanie Schultz van Haegen (VVD) van 
Infrastructuur en Milieu geen uitvoering is gegeven.  

5. dat aan de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, een schadevergoeding van   
€ 200.000,- zal worden betaald als gevolg van het onrechtmatig handelen van de Staat der 
Nederlanden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010, waardoor De Groenen in 
maart 2010 niet in de gemeenteraad zijn gekomen en door toedoen van de Staat der 
Nederlanden niet heeft kunnen meedoen aan de provinciale verkiezingen van 2 maart 2011 
voor Noord-Brabant.  

  
Geachte verantwoordelijk minister Schultz van Haegen,  
 
Bijgevoegd vindt u:  
 

A. onze bij brief d.d. 27 februari 2011 (kenmerk: NCF/EKC/270211/AG) gedane strafaangifte bij 
het Landelijk Parket Rotterdam, t.a.v. de Hoofdofficier van Justitie mr. G.W. van der Brug, 
Posthumalaan 74, 3072 AG Rotterdam (95 blz.)(zie productie 1). Deze strafaangifte met 
bijbehorende deeplinks aan feitelijke onderbouwing kunt u op internet vinden op het volgende 
adres: http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf  of op de 
website van No Cancer Foundation: www.nocancerfoundation.org.    

 
B. het bezwaarschrift d.d. 8 maart 2011 (kenmerk: Groenen/080311/bzwb) van Ad van Rooij 

vanuit de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, bij het centraal stembureau 
van de provincie Noord-Brabant t.a.v. voorzitter Ton Rombouts (16 blz.)(zie productie 2).         
Dit bezwaarschrift met bijbehorende deeplinks aan feitelijke onderbouwing kunt u op internet 
vinden op het volgende adres: http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/bezwaarschrift-tegen-de-
weigering-te-beschikken-8-maart-2011-r1.pdf of op de website van No Cancer Foundation: 
www.nocancerfoundation.org.    

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaalt en ingelast te 
beschouwen en tevens aan u gericht.  
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Op grond van die inhoud richten wij aan u het nadrukkelijke verzoek om uiterlijk op 21 maart 2011 de 
volgende 12 besluiten (art. 3:1 Awb) te nemen:  
 

1. dat uw meest corrupte vordering van € 11.859,81 en meest corrupte aangezegde 
executieprocedure om alle eigendommen van Ad en Annelies van Rooij met hun agrarische 
bedrijf camping en Pensionstal „Dommeldal‟, waarin ook Van Rooij Holding B.V., het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. en het secretariaat van de politiekek partij De Groenen, 
afdeling Sint-Oederode zijn gevestigd vóór uiterlijk 21 maart 2011 is ingetrokken;  

 
2. dat bij buurman hout(impregneer)bedrijf Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159, met de oplegging 

van een dwangsom van € 10.000,- per dag en het verzegelen van zijn gehele bedrijventerrein 
de bedrijfswerkzaamheden vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn stilgelegd. Dit omdat Gebr. van 
Aarle haar bedrijf van meet af aan (1987) in werking heeft gehad en nog steeds in werking 
heeft in strijd met het bestemmingsplan buitengebied; op sterk verontreinigde grond zonder 
voorafgaande sanering en derhalve in strijd met de bouwverordening; zonder een vereiste 
Wvo-vergunning van het waterschap De Dommel en zonder een vereiste Milieuvergunning 
voor de gebruiks- en afvalfase van het door Gebr. van Aarle geproduceerde geïmpregneerde 
hout of houten producten daarvan. Als gevolg daarvan zijn de omliggende gronden 
(waaronder die van Ad en Annelies van Rooij) tot op 250 meter vanuit het bedrijf Gebr. van 
Aarle sterk verontreinigd met valselijk geëtiketteerd arseenzuur in strijd met de rechtstreeks 
aan lidstaat Nederland opgelegde Europese Verordening (EG) nr. 142/97. Sanering ervan zal 
miljoenen euro‟s gaan kosten. Als gevolg daarvan zijn ook geheel Sint-Oedenrode en 
omliggende gemeenten vergiftigd met honderdduizenden kilogrammen valselijk geëtiketteerd 
arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI). Daardoor zullen er duizenden inwoners van Sint-
Oedenrode en omliggende gemeenten vroegtijdig sterven aan kanker of andere 
vergiftigingsverziekte. De schade als gevolg daarvan is met geen miljarden euro‟s te betalen. 
De Staat der Nederlanden is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al die schade; 

 
3. dat bij alle Nederlandse houtimpregneerbedrijven op grond van de feitelijke inhoud van onze 

bij brief d.d. 27 februari 2011 (kenmerk: NCF/EKC/270211/AG) gedane strafaangifte bij het 
Landelijk Parket Rotterdam, t.a.v. de Hoofdofficier van Justitie mr. G.W. van der Brug, 
Posthumalaan 74, 3072 AG Rotterdam, met de oplegging van een dwangsom van € 10.000,- 
per dag en het verzegelen van al hun bedrijventerreinen de bedrijfswerkzaamheden vóór 
uiterlijk 21 maart 2011 zijn stilgelegd;   

 
4. dat aan de rechtspersonen Ad van Rooij, Annelies van Rooij, Camping en Pensionstal 

„Dommeldal‟ (VOF), Van Rooij Holding B.V., Ecologisch Kennis Centrum B.V., een materiële 
en immateriële schadevergoeding van totaal € 50.000.000,- zal worden betaald, verhoogd met 
€ 10.000,- per dag vanaf 21 maart 2011 in geval aan bovengenoemd 3-tal verzoeken tot het 
nemen van een besluit door verantwoordelijk minister Melanie Schultz van Haegen (VVD) van 
Infrastructuur en Milieu geen uitvoering is gegeven.  

 
5. dat aan de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, een schadevergoeding van   

€ 200.000,- zal worden betaald als gevolg van het onrechtmatig handelen van de Staat der 
Nederlanden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010, waardoor De Groenen in 
maart 2010 niet in de gemeenteraad zijn gekomen en door toedoen van de Staat der 
Nederlanden niet heeft kunnen meedoen aan de provinciale verkiezingen van 2 maart 2011 
voor Noord-Brabant.  

  
De houtimpregneerder is zelf verantwoordelijk voor zijn met zwarte lijst stoffen volgeperste hout.  
Dat heeft voormalig milieuminister Margreeth de Boer (PvdA) in haar brief d.d. 19 augustus 1996 aan 
houtimpregneerder Carl Tissen beslist. Als bewijs daarvoor lees hieronder de inhoud van betreffende 
brief. Daarin staat letterlijk het volgende geschreven:  
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Voor aanvullende feitelijke onderbouw lees het artikel “BEWIJS: Volgens Minister van VROM zijn 
houtimpregneerders zelf aansprakelijk voor hun giftige hout” in het Echte Nieuws van 14 oktober 
2007 (http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-14.php)    
 
Ondanks deze beslissing van voormalig milieuminister Margreeth de Boer (PvdA) weigert de Staat der 
Nederlandenbetreffende Nederlandse houtimpregneerbedrijven aansprakelijk te stellen voor de totale 
vergiftiging van Nederland, en vanuit Nederland ook België en andere landen in de wereld met 
honderden miljoenen kilogrammen valselijk geëtiketteerd arseenzuur en chroom VI, waarmee ook nog 
de rechtstreeks aan de lidstaten van de Europese Unie opgelegde Europese Verordening (EG) nr. 
142/97 op wereldschaal wordt overtreden. Daarmee is de Staat der Nederlanden onmiskenbaar 
aansprakelijk voor het vanaf 21 april 1962 plegen van sluipmoordende Holocaust op haar eigen 
inwoners, de inwoners van België en de wereldbewoners, waaruit binnen nu en 15 jaar miljarden 
kankerdoden zullen ontstaan.        
 

Wat de gevolgen zijn van deze massale vergiftiging met honderden miljoenen kilogrammen 
arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) kunt u hieronder lezen in het Eindhovens Dagblad van 
2000. Daarin staat letterlijk het volgende geschreven:  
      

 

 
 

Ondanks deze voorkennis en wetenschap licht het Eindhovens Dagblad haar lezers over de massale 
arsenicum vergiftiging met honderden miljoenen kilogrammen arseenzuur en chroomtrioxide (chroom 
VI) opzettelijk onjuist voor.  
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Als bewijs daarvoor lees lees het artikel “BEWIJS: Eindhovens dagblad schrijft tegenstrijdig over 
kankerverwekkend Arseen” in het Echte Nieuws van 10 oktober 2007 
(http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php).  
 
Daarmee is benevens de Staat der Nederlanden ook het Eindhovens Dagblad onmiskenbaar 
aansprakelijk voor het vanaf 21 april 1962 plegen van sluipmoordende Holocaust op haar eigen 
inwoners, de inwoners van België en de wereldbewoners, waaruit binnen nu en 15 jaar miljarden 
kankerdoden zullen ontstaan.        
  
 

PERSBERICHT      DE OPPOSITIE 
 

De landelijke politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, eist een schadevergoeding van   
€ 200.000,- bij de Staat der Nederlanden, vanwege de schade die zij bij deze politieke partij hebben 
aangericht bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 en bij de verkiezingen van de 
leden voor provinciale staten van Noord-Brabant op 2 maart 2011  
 
De bedrijven Camping en Pensionstal „Dommeldal‟ (VOF), Van Rooij Holding B.V., Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. en de natuurlijke rechtspersonen Ad en Annelies van Rooij eisen van de Staat der 
Nederlanden een schadevergoeding van € 50.000.000,- voor de vanaf 1987 (24 jaar lang) bij hen 
aangerichte materiële en immateriële schade ten gunste van het plegen van sluipmoordende 
genocide (Holocaust) op alle Nederlanders (via o.a. hun dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle) en vanuit 
Nederland van alle Belgen en alle wereldbewoners, waaruit binnen nu en 15 jaar miljarden mensen 
zullen sterven aan kanker of andere ernstige vergiftigingziekten en de daarmee samenhangende 
samenspannende al vanaf 1987 voortdurende misdaad en coruptie van de meest ergste soort op: 

- A.M.L. van Rooij, ‟t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- A.M.L. van Rooij, als acoliet voor de RK Kerk H. Martinus Olland (Sint-Oedenrode);    
- J.E.M. van Rooij van Nunen, ‟t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Camping en Pensionstal „Dommeldal‟ (VOF), gevestigd op ‟t Achterom 9-9a,                             

5491 XD, Sint-Oedenrode;  
- Van Rooij Holding B.V., gevestigd op ‟t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op ‟t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode,  
- Politieke partij De Groenen, namens deze A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van De Groenen 

in Sint-Oedenrode, ‟t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, 
- Philips Medical Systems Nederland B.V., namens deze safety manager A.M.L. van Rooij, 

Veenpluis 4-6, 5684 PC te Best: 
- Verbeek, Erik, Seovacki Put 43, KR-34550, Pakrac (Kroatie) 
- No Cancer Foundation, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt (België)  

 
Door toedoen van de opvolgende ministers van VROM: 

- Ed Nijpels (VVD), Minister van VROM 1986-1989      
- Hans Alders (PvdA), Minister van VROM 1989-1994 
- Margreeth de Boer (PvdA), Minister van VROM 1994-1998 
- Jan Pronk (PvdA), Minister van VROM 1998-2002  
- Henk Kamp (VVD), Minister van VROM 2002- 2003 
- Sybilla Dekker (VVD), Minister van VROM 2003- 2006 
- Pieter Winsemius (VVD), Minister van VROM 2006-2007   
- Jacqueline Cramer, Minister van VROM 2007- 2010  
- Tineke Huizinga (ChristenUnie), Minister van VROM, 23 februari 2010 - 14 oktober 2010 
- Melanie Schultz van Haegen (VVD), huidig Minister van I&M (Infrastructuur en Milieu) 

hebben Ad en Annelies van Rooij jegens haar buurman houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle te 
maken met een meer dan 24 jaar lang voortdurende terreur, vernieling, onaangekondigde razzia-
achtige Gestapo binnenvallen met politie in de aanslag en zelfs gepleegde zeer gewelddadige 
pogingen tot doodslag op Ad van Rooij en zijn moeder. Hiervan zijn intussen wel 50 tot 100 
strafaangiften gedaan bij de politie en justitie maar worden door toedoen van de opvolgende ministers 
van Justitie:  

- Minister van Justitie, Frits Korthals Altes (VVD), Kabinet-Lubbers II 
- Minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin (CDA), Kabinet-Lubbers III 
- Minister van Justitie, Aad Kosto (PvdA), Kabinet-Lubbers III 
- Minister van Justitie, Winnie Sorgdrager (D66), Kabinet-Kok I 
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- Minister van Justitie, Benk Korthals (VVD), Kabinet-Kok II 
- Minister van Justitie, Piet Hein Donner (CDA), Kabinet-Balkenende I 
- Minister van Justitie, Piet Hein Donner (CDA), Kabinet-Balkenende II 
- Minister van Justitie, Piet Hein Donner (CDA), Kabinet-Balkenende III 
- Minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin (CDA), Kabinet-Balkenende IV 
- Minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten (VVD), Kabinet-Rutte 

nooit strafrechtelijk onderzocht. Om door toedoen van bovengenoemde opvolgende ministers van 
Justitie niet te worden vermoord heeft Ad van Rooij vanaf 22 april 2010 naar België moeten vluchten, 
daar politiek asiel moeten aanvragen en tegen zeer hoge kosten al bijna een jaar lang gescheiden 
moeten leven van zijn vrouw, gezin en moeder. Omdat bovengenoemde ministers van Justitie Ernst 
Hirsch Ballin en Piet Hein Donner van het Christen-Democratisch Appèl (CDA) daarmee hebben 
gehandeld overeenkomstig de volgende 10 verboden van de Rooms-katholieke kerk:  
 

1.     Het CDA vereert en aanbid de grootste afgod “het geld” voor persoonlijke verrijking 
boven het leefbaar houden van de aarde voor de volgende generaties. 
2.     Het CDA misbruikt in hun benaming de naam van Christus om daarmee de 10 
geboden van God te kunnen overtreden. 
3.     Het CDA vervloekt de dag des Heren. 
4.     Het CDA hebben hun vader en moeder verraden met het overtreden van de 10 
geboden van God.   
5.     Het CDA vergiftigt miljarden wereldburgers tot de dood erop volgt. 
6.     Het CDA misbruikt kinderen. 
7.     Het CDA steelt als de raven.  
8.     Het CDA geeft valse getuigenissen af. 
9.     Het CDA helpt pedofielen. 
10.  Het CDA jaagt rechtvaardige Nederlanders, na eerst alles van hen te hebben 
afgenomen, het land uit.  

 
heeft Ad van Rooij vanuit zijn functie als acoliet in de Rooms-katholieke kerk Heilige Martinus te 
Olland (Sint-Oedenrode) kopiehouder Mgr. W.J. Eijk, aartsbisschop Nederland (pers@aartsbisdom.nl) 
verzocht om dit sommatieverzoek onverwijld door te sturen aan Paus Benedictus XVI met het verzoek 
daarop door de Paus het besluit te laten nemen dat de Nederlandse politieke partij de CDA op grond 
van bovengenoemde feiten niet langer de naam Christen-Democratisch Appèl mag voeren. Dit des te 
meer anders de Rooms-katholieke kerk daarmee medeplichtig wordt aan de in dit verzoekschrift al 
maar liefst 24 jaar lang voortdurende meest criminele handelwijze van de politieke partij CDA (de 
ministers Ernst Hirsch Ballin en Piet Hein Donner) op Ad en Annelies van Rooij met zijn gezin en de 
feitelijk onderbouwde sluipmoordende genocide op miljarden wereldbewoners als gevolg daarvan.  

  
Voor de inhoud van dit sommatieverzoek tot het nemen van een 5-tal besluiten, LEES HIER 
 
Voor onderliggend bezwaarschrift d.d. 8 maart 2011 van Ad van Rooij vanuit de politieke partij De 
Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, bij het centraal stembureau van de provincie Noord-Brabant,  
LEES HIER  
 
Voor onderliggende strafaangifte d.d. 27 februari 2011 bij de Hoofdofficier van Justitie mr. G.W. van 
der Brug van het Landelijk Parket te Rotterdam, LEES HIER 
 
In geval u vóór uiterlijk 21 maart 2011 geen inhoudelijk gemotiveerd besluit (art. 1:3 Awb) hebt 
genomen op bovengenoemd 5-tal sommatieverzoeken tot het nemen van een besluit dan is hier zeer 
nadrukkelijk sprake van zeer boze opzet en zal daarvan onverwijld aanvullende strafaangifte worden 
gedaan bij  de Hoofdofficier van Justitie mr. G.W. van der Brug van het Landelijk Parket te Rotterdam 
waarbij ter onderbouwing daarvan een afschrift van dit schrijven zal worden overlegd.   
 
In afwachting van uw inhoudelijk gemotiveerd voor beroep vatbaar besluit op bovengenoemd  
5-tal sommatieverzoeken, vóór uiterlijk 21 maart 2011, verblijven wij;  
 
Hoogachtend,    

- A.M.L. van Rooij, ‟t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- A.M.L. van Rooij, als acoliet voor de RK Kerk H. Martinus Olland (Sint-Oedenrode);    
- J.E.M. van Rooij van Nunen, ‟t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
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- Camping en Pensionstal „Dommeldal‟ (VOF), gevestigd op ‟t Achterom 9-9a,                             
5491 XD, Sint-Oedenrode;  

- Van Rooij Holding B.V., gevestigd op ‟t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op ‟t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode,  
- Politieke partij De Groenen, namens deze A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van De Groenen 

in Sint-Oedenrode, ‟t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, 
Voor deze allen ondertekend; 
 
Bijlage: 
Dit sommatieverzoekschrift bevat een 2-tal producties,te weten: 

- Productie 1 (95 pagina‟s) 
- Productie 2 (16 pagina‟s)  

 
Een kopie van dit bezwaarschrift hebben wij verstuurd aan:  

- Mgr. W.J. Eijk, aartsbischop Nederland (pers@aartsbisdom.nl);  

- Koningin Beatrix, als Voorzitter van Raad van State en als Staatshoofd. 
- Paul Freriks, Landelijk Voorzitter De Groenen (p.freriks@chello.nl) 
- Landelijke politieke partij De Groenen (info@degroenen.nl),  
- P.M. van Dijk en H. Fitters, De Groenen, afdeling Heusden;  
- Erik Vermeer, No Cancer Foundation (nocancerfoundation@gmail.com)   

- A.L.M. Hermans, bisschop bisdom ‟s-Hertogenbosch Ned.(info@bisdomdenbosch.nl); 
- Deken. Rik Palmans, dekenaat Tongeren België (rik.palmans@skynet.be); 
- Mgr. Patrick Hoogmartens, bisschop bisdom Hasselt, België 

(augustin.champagne@bisdomhasselt.be en yvan.smolders@bisdomhasselt.be);  
- Mgr. Godfried Danneels, aartsbischop België (aartsbisdom@kerknet.be); 
- Frans Hofstede, SNS-bank (frans.hofstede@sns.nl, info@snsbank.nl)   

- Deurwaarderskantoor Pruijn & van den Bergh (dossier@pruijn.nl, info@pruijn.nl)  
- Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
- Provinciale Staten van Noord-Brabant 
- Ine Veen, schrijfster boek „Alarm u wordt vergiftigd‟ (ine.veen@quicknet.nl)     
- Wieteke van Dort, bekende Nederlander (wieteke@wietekevandort.nl)  
- Henk Rijkers, Katholiek Nieuwsblad (henk@katholieknieuwsblad.nl)     

- Mark Wallet, Reformatorisch Dagblad (mwallet@refdag.nl)    
- Gert-Jan van Beijnum, Kleintje Muurkrant (kleintje@stelling.nl) 
- Julius Vischjager, Daily Invisible (julius601@hotmail.com)  
- Redactie Midden Brabant, Sint-Oedenrode (info@middenbrabant.nl) 
- Redactie MooiRooi, Sint-Oedenrode (info@mooirooi.nl) 

- Redactie TV-Meierij Sint-Oedenrode (bestuur@tvmeierij.nl) 
- Redactie Omroep Brabant Eindhoven (info@omroepbrabant.nl) 
- Rob Brockhus, Sociale Databank Nederland (sdn@planet.nl)   
- Henk Niggebrugge, Het Echte Nieuws (nieuws@hetechtenieuws.org) 
- Micha Kat, Klokkenluideronline (rsmkat@yahoo.com) 
- Arend Zeevat, Argusoog (arend@argusoog.org) 
- Bas Heijmen, Platform Herstel Rechtsorde (info@platformherstelrechtsorde.nl)  
- Gerard Beukeveld, Eurostaete, eurostaete@eurostaete.eu)  
- Gerard Kucharek, slachtoffer schietende advocaat Eric Kuijpers (kucharek0@gmail.com)   
- Andre Fleere, slachtoffer kindermisbruik (a.fleere@chello.nl)    
- CDA-fractievoorzitter Wiel Sporken Sint-Oedenrode (w.sporken@chello.nl) 
- Loes en Jan Pasterkamp, Raad van State gifslachtoffers (info@gifgrondopurk.nl) 
- Peter Teesink, Raad van State gifslachtoffer (p.teesink@hccnet.nl)   
- Robert Kahlman, Raad van State gifslachtoffer (r.kahlman@quicknet.nl) 
- Jikke Jager, Raad van State gifslachtoffer (info@jikkejager.nl) 
- Miep Bos, Raad van State gifslachtoffer (miep@miepbos.nl) 
- Bas Heijmen, Raad van State gifslachtoffer (bas.heijmen@groepzuid.nl) 
- Ad en Annelies van Rooij, Raad van State gifslachtoffers (a.vanrooij1@chello.nl)           
- Francis Capelle, achter het nieuws, achterhetnieuws@hotmail.com     
- Karel de Werd, overheidsmisdaad slachtoffer (kareldewerd@kpnmail.nl)                 
- Raadslid Etienne El Baidun-Kensdell Sint-Oedenrode (kensdell@yahoo.co.uk)   
- Overige niet nader te benoemen personen, organisaties en instanties  
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Afgegeven met ontvangstbevestiging  
 

Aan burgemeester en wethouders  
van Sint-Oedenrode 
Postbus 44 
5490 AA Sint-Oedenrode 

 
 

    
 
Van links naar rechts: 

- Burgemeester Peter Maas (CDA); 

- Wethouder, tevens 1
e
 locoburgemeester, Henriëtte van den Berk-van de Laar (CDA); 

- Wethouder, tevens 1
e
 locoburgemeester, René Dekkers (VVD); 

- Wethouder, Jeanne Hendriks-van Kemenade (HvR/PvdA);      
 
                   Sint-Oedenrode, 10 maart 2010 
 
Ons kenmerk: C&P/100311/VZ 
 
 
Betreft: 

- A.M.L. van Rooij, ‟t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- A.M.L. van Rooij, als acoliet voor de RK Kerk H. Martinus Olland (Sint-Oedenrode);    
- J.E.M. van Rooij van Nunen, ‟t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Camping en Pensionstal „Dommeldal‟ (VOF), gevestigd op ‟t Achterom 9-9a,                             

5491 XD, Sint-Oedenrode;  
- Van Rooij Holding B.V., gevestigd op ‟t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op ‟t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode,  
- Politieke partij De Groenen, namens deze A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van De Groenen 

in Sint-Oedenrode, ‟t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, 
  
Sommatieverzoek tot het nemen van een besluit:  

6. dat alle vanaf 22 juli 2010 aangebrachte verzegelingen op kamers en douches bij camping en 
pensionstal “Dommeldal” vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn verwijderd; 

7. dat het vanaf  1 december 2010 opgelegde executoriaal beslag op alle eigendommen van Ad 
en Annelies van Rooij en Camping en pensionstal “Dommeldal” voor een bedrag van € 8.859,- 
in opdracht van burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode in samenspraak met de 
Rabobank van Sint-Oedenrode-Schijndel vóór uiterlijk 21 maart 2011 is ingetrokken; 

8. dat de vanaf 27 april 2010 door burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouders bij Camping 
en pensionstal “Dommeldal” opgelegde meest corrupte dwangsommen van in het totaal                
€ 50.000,- vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn ingetrokken; 

9. dat alle overige door burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouders nog lopende meest 
corrupte dwangsommen vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn ingetrokken; 

10. dat alle door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode alle tegen Ad en Annelies van 
Rooij en Camping en pensionstal “Dommeldal” opgestarte procedures bij de rechtbank                 
s‟-Hertogenbosch en de Afdeling bestuurrechtspraak van de Raad van State vóór uiterlijk          
21 maart 2011 zijn ingetrokken; 

https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/klokkenluider
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11. dat de door burgemeester P.M. Maas (CDA) gedane valse strafaangifte van “Smaad” tegen 
Ad van Rooij, als lijsttrekker van de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode vóór 
uiterlijk 21 maart 2011 is ingetrokken; 

12. dat door burgemeester P.M. Maas en/of de gemeente Sint-Oedenrode alle overige gedane 
strafaangiften tegen Ad en Annelies van Rooij en Camping en pensionstal “Dommeldal” bij 
politie en/of justitie vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn ingetrokken; 

13. dat de illegale bouwwerkzaamheden bij buurman Joan van Gorkum op de locatie 
Ollandseweg 165, waarop een burgerlijke woonbestemming rust, ten behoeve van het 
oprichten van een woonboerderij met paardenhotel met daarin een 3-tal vakantiewoningen 
met een 2-tal grote ontspanningsruimten, een minicamping met 25 kampeerplaatsen en een 
grote schuur (waarin zo´n 20 paarden kunnen worden gehouden) in strijd met het 
bestemmingsplan Buitengebied 1997 zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning met de 
oplegging van een dwangsom van € 10.000,- per dag en het verzegelen van de bouwplaats 
vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn stilgelegd; 

14. dat de illegale bewoning bij buurman Mies van den Biggelaar op het adres ‟t-Achterom 5a, in 
strijd met het bestemmingsplan Buitengebied 1997 met de oplegging van een dwangsom van 
€ 10.000,- per dag en het verzegelen van de toegangsdeuren van die woning vóór uiterlijk         
21 maart 2011 is beeindigd; 

15. dat bij buurman hout(impregneer)bedrijf Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159, met de oplegging 
van een dwangsom van € 10.000,- per dag en het verzegelen van zijn gehele bedrijventerrein 
de bedrijfswerkzaamheden vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn stilgelegd. Dit omdat Gebr. van 
Aarle haar bedrijf van meet af aan (1987) in werking heeft gehad en nog steeds in werking 
heeft in strijd met het bestemmingsplan buitengebied; op sterk verontreinigde grond zonder 
voorafgaande sanering en derhalve in strijd met de bouwverordening; zonder een vereiste 
Wvo-vergunning van het waterschap De Dommel en zonder een vereiste Milieuvergunning 
voor de gebruiks- en afvalfase van het door Gebr. van Aarle geproduceerde geïmpregneerde 
hout of houten producten daarvan. Als gevolg daarvan zijn de omliggende gronden 
(waaronder die van Ad en Annelies van Rooij) tot op 250 meter vanuit het bedrijf Gebr. van 
Aarle sterk verontreinigd met valselijk geëtiketteerd arseenzuur in strijd met de rechtstreeks 
aan lidstaat Nederland opgelegde Europese Verordening (EG) nr. 142/97. Sanering ervan zal 
miljoenen euro‟s gaan kosten. Als gevolg daarvan zijn ook geheel Sint-Oedenrode en 
omliggende gemeenten vergiftigd met honderdduizenden kilogrammen valselijk geëtiketteerd 
arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI). Daardoor zullen er duizenden inwoners van Sint-
Oedenrode en omliggende gemeenten vroegtijdig sterven aan kanker of andere 
vergiftigingsverziekte. De schade als gevolg daarvan is met geen miljarden euro‟s te betalen. 
De gemeente Sint-Oedenrode is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al die schade.  

16. dat aan de rechtspersonen Ad van Rooij, Annelies van Rooij, Camping en Pensionstal 
„Dommeldal‟ (VOF), Van Rooij Holding B.V., Ecologisch Kennis Centrum B.V., een totale 
materiële en immateriële schadevergoeding van totaal € 50.000.000,- zal worden betaald, 
verhoogd met € 10.000,- per dag vanaf 21 maart 2011 in geval aan bovengenoemd 10-tal 
verzoeken tot het nemen van een besluit door burgemeester en wethouders geen uitvoering           
is gegeven: 

17. dat aan de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, een schadevergoeding van   
€ 200.000,- zal worden betaald als gevolg van het onrechtmatig handelen van burgermeester 
en wethouders tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010, waardoor De Groenen 
in maart 2010 niet in de gemeenteraad zijn gekomen en het door toedoen van burgemeester 
en wethouders niet heeft kunnen meedoen aan de provinciale verkiezingen van 2 maart 2011 
voor Noord-Brabant.  

    
 
Geacht college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
 
Bijgevoegd vindt u:  
 

C. onze bij brief d.d. 27 februari 2011 (kenmerk: NCF/EKC/270211/AG) gedane strafaangifte bij 
het Landelijk Parket Rotterdam, t.a.v. de Hoofdofficier van Justitie mr. G.W. van der Brug, 
Posthumalaan 74, 3072 AG Rotterdam (95 blz.)(zie productie 1). Deze strafaangifte met 
bijbehorende deeplinks aan feitelijke onderbouwing kunt u op internet vinden op het volgende 
adres: http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf  of op de 
website van No Cancer Foundation: www.nocancerfoundation.org.    

http://www.dommeldal.eu/
http://www.sint-oedenrode.nl/Home.aspx
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-waarheid
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf
http://www.nocancerfoundation.org/
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D. het bezwaarschrift d.d. 8 maart 2011 (kenmerk: Groenen/080311/bzwb) van Ad van Rooij 

vanuit de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, bij het centraal stembureau 
van de provincie Noord-Brabant t.a.v. voorzitter Ton Rombouts (16 blz.)(zie productie 2).         
Dit bezwaarschrift met bijbehorende deeplinks aan feitelijke onderbouwing kunt u op internet 
vinden op het volgende adres: http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/bezwaarschrift-tegen-de-
weigering-te-beschikken-8-maart-2011-r1.pdf of op de website van No Cancer Foundation: 
www.nocancerfoundation.org.    

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaalt en ingelast te 
beschouwen en tevens aan u gericht.  
 
Op grond van die inhoud richten wij aan u het nadrukkelijke verzoek om uiterlijk op 21 maart 2011 de 
volgende 12 besluiten (art. 3:1 Awb) te nemen:  
 

6. dat alle vanaf 22 juli 2010 aangebrachte verzegelingen op kamers en douches bij camping en 
pensionstal “Dommeldal” vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn verwijderd; 

 
7. dat het vanaf  1 december 2010 opgelegde executoriaal beslag op alle eigendommen van Ad 

en Annelies van Rooij en Camping en pensionstal “Dommeldal” voor een bedrag van € 8.859,- 
in opdracht van burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode in samenspraak met de 
Rabobank van Sint-Oedenrode-Schijndel vóór uiterlijk 21 maart 2011 is ingetrokken; 

 
8. dat de vanaf 27 april 2010 door burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouders bij Camping 

en pensionstal “Dommeldal” opgelegde meest corrupte dwangsommen van in het totaal                
€ 50.000,- vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn ingetrokken; 

 
9. dat alle overige door burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouders nog lopende meest 

corrupte dwangsommen vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn ingetrokken; 
 
10. dat alle door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode tegen Ad en Annelies van 

Rooij en Camping en pensionstal “Dommeldal” opgestarte procedures bij de rechtbank                 
s‟-Hertogenbosch en de Afdeling bestuurrechtspraak van de Raad van State vóór uiterlijk          
21 maart 2011 zijn ingetrokken; 

 
11. dat de door burgemeester P.M. Maas (CDA) gedane valse strafaangifte van “Smaad” tegen 

Ad van Rooij, als lijsttrekker van de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode vóór 
uiterlijk 21 maart 2011 is ingetrokken; 

 
12. dat door burgemeester P.M. Maas en/of de gemeente Sint-Oedenrode overige gedane 

strafaangiften tegen Ad en Annelies van Rooij en Camping en pensionstal “Dommeldal” bij 
politie en/of justitie vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn ingetrokken; 

 
13. dat de illegale bouwwerkzaamheden bij buurman Joan van Gorkum op de locatie 

Ollandseweg 165, waarop een burgerlijke woonbestemming rust, ten behoeve van het 
oprichten van een woonboerderij met paardenhotel met daarin een 3-tal vakantiewoningen 
met een 2-tal grote ontspanningsruimten, een minicamping met 25 kampeerplaatsen en een 
grote schuur (waarin zo´n 20 paarden kunnen worden gehouden) in strijd met het 
bestemmingsplan Buitengebied 1997 zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning met de 
oplegging van een dwangsom van € 10.000,- per dag en het verzegelen van de bouwplaats 
vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn stilgelegd; 

 
14. dat de illegale bewoning bij buurman Mies van den Biggelaar op het adres ‟t-Achterom 5a, in 

strijd met het bestemmingsplan Buitengebied 1997, met de oplegging van een dwangsom van 
€ 10.000,- per dag en het verzegelen van de toegangsdeuren van die woning vóór uiterlijk         
21 maart 2011 is beëindigd; 

 
 
 
 

http://www.degroenen.nl/
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/bezwaarschrift-tegen-de-weigering-te-beschikken-8-maart-2011-r1.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/bezwaarschrift-tegen-de-weigering-te-beschikken-8-maart-2011-r1.pdf
http://www.nocancerfoundation.org/
https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/klokkenluider
http://www.dommeldal.eu/
http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/sint-oedenrodeschijndel/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
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15. dat bij buurman hout(impregneer)bedrijf Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159, met de oplegging 

van een dwangsom van € 10.000,- per dag en het verzegelen van zijn gehele bedrijventerrein 
de bedrijfswerkzaamheden vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn stilgelegd. Dit omdat Gebr. van 
Aarle haar bedrijf van meet af aan (1987) in werking heeft gehad en nog steeds in werking 
heeft in strijd met het bestemmingsplan; op sterk verontreinigde grond zonder voorafgaande 
sanering en derhalve in strijd met de bouwverordening; zonder een vereiste Wvo-vergunning 
van het waterschap De Dommel en zonder een vereiste Milieuvergunning voor de gebruiks- 
en afvalfase van het door Gebr. van Aarle geproduceerde geïmpregneerde hout of houten 
producten daarvan. Als gevolg daarvan zijn de omliggende gronden (waaronder die van              
Ad en Annelies van Rooij) tot op 250 meter vanuit het bedrijf Gebr. van Aarle sterk 
verontreinigd met valselijk geëtiketteerd arseenzuur in strijd met de rechtstreeks aan lidstaat 
Nederland opgelegde Europese Verordening (EG) nr. 142/97. Sanering ervan zal miljoenen 
euro‟s gaan kosten. Als gevolg daarvan zijn ook geheel Sint-Oedenrode en omliggende 
gemeenten vergiftigd met honderdduizenden kilogrammen valselijk geëtiketteerd arseenzuur 
en chroomtrioxide (chroom VI). Daardoor zullen er duizenden inwoners van Sint-Oedenrode 
en omliggende gemeenten vroegtijdig sterven aan kanker of andere vergiftigingsverziekte.   
De schade als gevolg daarvan is met geen miljarden euro‟s te betalen. De gemeente Sint-
Oedenrode is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al die schade.  

 
16. dat aan de rechtspersonen Ad van Rooij, Annelies van Rooij, Camping en Pensionstal 

„Dommeldal‟ (VOF), Van Rooij Holding B.V., Ecologisch Kennis Centrum B.V., een totale 
materiële en immateriële schadevergoeding van totaal € 50.000.000,- zal worden betaald, 
verhoogd met € 10.000,- per dag vanaf 21 maart 2011 in geval aan bovengenoemd 10-tal 
verzoeken tot het nemen van een besluit door burgemeester en wethouders geen uitvoering           
is gegeven: 

 
17. dat aan de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, een schadevergoeding van   

€ 200.000,- zal worden betaald als gevolg van het onrechtmatig handelen van burgermeester 
en wethouders tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010, waardoor De Groenen 
in maart 2010 niet in de gemeenteraad zijn gekomen en het door toedoen van burgemeester 
en wethouders niet heeft kunnen meedoen aan de provinciale verkiezingen van 2 maart 2011 
voor Noord-Brabant. 

 
Mede om veiligheidsredenen van Ad en Annelies van Rooij hebben wij hierover het volgende 
persbericht laten uitgaan:  
 

PERSBERICHT 
  
De landelijke politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, eist een schadevergoeding van   
€ 200.000,- bij burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode vanwege de schade die zij bij deze 
politieke partij hebben aangericht bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 en bij de 
verkiezingen van de leden voor provinciale staten van Noord-Brabant op 2 maart 2011  
 
De bedrijven Camping en Pensionstal „Dommeldal‟ (VOF), Van Rooij Holding B.V., Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. en de natuurlijke rechtspersonen Ad en Annelies van Rooij eisen van burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode een schadevergoeding van  € 50.000.000,- voor de vanaf 1987  
(24 jaar lang) bij hen aangerichte materiële en immateriële schade ten gunste van het plegen van 
sluipmoordende genocide op duizenden inwoners van Sint-Oedenrode en omliggende gemeenten, 
waaruit voor de Staat der Nederlanden miljarden euro‟‟s aan (toekomstige) schade is (zal) ontstaan en 
waarvoor miljoenen euro‟s aan Roois gemeenschapsgeld zijn misbruikt. Daarboven op wordt geëist 
dat vanwege ondermeer het jarenlang overtreden het Bestemmingsplan Buitengebied 1997, Wet 
milieubeheer, etc:   

- bij buurman hout(impregneer)bedrijf Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159, die deze 
sluipmoordende genocide op duizenden inwoners van Sint-Oedenrode en omliggende 
gemeenten heeft gepleegd, met de oplegging van een dwangsom van € 10.000,- per dag en het 
verzegelen van zijn gehele bedrijventerrein de bedrijfswerkzaamheden vóór uiterlijk 21 maart 
2011 zijn stilgelegd;  

 

http://www.sint-oedenrode.nl/Home.aspx
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-waarheid
http://www.degroenen.nl/
http://www.sdnl.nl/groenen-ad-van-rooij.htm
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- bij buurman Joan van Gorkum op de locatie Ollandseweg 165, waarop een burgerlijke 

woonbestemming rust, ten behoeve van het oprichten van een woonboerderij met paardenhotel 
met daarin een 3-tal vakantiewoningen met een 2-tal grote ontspanningsruimten, een 
minicamping met 25 kampeerplaatsen en een grote schuur (waarin zo´n 20 paarden kunnen 
worden gehouden) met de oplegging van een dwangsom van € 10.000,- per dag en het 
verzegelen van de bouwplaats vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn stilgelegd; 

- bij buurman Mies van den Biggelaar op het adres ‟t-Achterom 5a, in strijd met het 
bestemmingsplan Buitengebied 1997 met de oplegging van een dwangsom van € 10.000,- per 
dag en het verzegelen van de toegangsdeuren van die woning vóór uiterlijk 21 maart 2011 
wordt beëindigd; 

 
Bovengenoemde al maar liefst 24 jaar lang voortdurende ongelijke behandeling van Ad en Annelies 
van Rooij jegens haar buren, waardoor er voor die buurtbewoners (met name door toedoen van 
burgemeester Maas (CDA) en 1

e
 locoburgemeester Henriëtte van den Berk-van de Laar (CDA)) met 

misbruik van miljoenen euro‟s aan gemeenschapsgeld een onrechtmatige verrijking van miljoenen 
euro‟s is ontstaan. Dit heeft tot gevolg gehad een meer dan 24 jaar lang voortdurende terreur, 
vernieling, onaangekondigde razzia-achtige Gestapo binnenvallen met politie in de aanslag en zelfs 
gepleegde zeer gewelddadige pogingen tot doodslag op Ad van Rooij en zijn moeder. Hiervan zijn 
intussen wel 50 tot 100 strafaangiften gedaan bij de politie en justitie maar worden door toedoen van 
eerst burgemeester Piet Schriek (CDA) en later door burgemeester Peter Maas (CDA), als hoofd van 
de politie, nooit strafrechtelijk onderzocht. Om door toedoen van burgemeester Peter Maas (CDA) en 
1

e
 locoburgemeester Henriëtte van den Berk-van de Laar (CDA) op deze wijze niet te worden 

vermoord heeft Ad van Rooij vanaf 22 april 2010 naar België moeten vluchten, daar politiek asiel 
moeten aanvragen en tegen zeer hoge kosten al bijna een jaar lang gescheiden moeten leven van zijn 
vrouw, gezin en moeder. Omdat het Christen-Democratisch Appèl (CDA) daarmee hebben gehandeld 
overeenkomstig de volgende 10 verboden van de Rooms-Katholieke kerk:  
 

1.     Het CDA vereert en aanbid de grootste afgod “het geld” voor persoonlijke verrijking 
boven het leefbaar houden van de aarde voor de volgende generaties. 
2.     Het CDA misbruikt in hun benaming de naam van Christus om daarmee de 10 
geboden van God te kunnen overtreden. 
3.     Het CDA vervloekt de dag des Heren. 
4.     Het CDA hebben hun vader en moeder verraden met het overtreden van de 10 
geboden van God.   
5.     Het CDA vergiftigt miljarden wereldburgers tot de dood erop volgt. 
6.     Het CDA misbruikt kinderen. 
7.     Het CDA steelt als de raven.  
8.     Het CDA geeft valse getuigenissen af. 
9.     Het CDA helpt pedofielen. 
10.  Het CDA jaagt rechtvaardige Nederlanders, na eerst alles van hen te hebben 
afgenomen, het land uit.  

 
heeft Ad van Rooij vanuit zijn functie als acoliet in de Rooms-katholieke kerk Heilige Martinus te 
Olland (Sint-Oedenrode) kopiehouder Mgr. W.J. Eijk, aartsbisschop Nederland (pers@aartsbisdom.nl) 
verzocht om dit sommatieverzoek onverwijld door te sturen aan Paus Benedictus XVI met het verzoek 
daarop door de Paus het besluit te laten nemen dat de Nederlandse politieke partij de CDA op grond 
van bovengenoemde feiten niet langer de naam Christen-Democratisch Appèl mag voeren. Dit des te 
meer anders de Rooms-katholieke kerk daarmee medeplichtig wordt aan de in dit verzoekschrift al 
maar liefst 24 jaar lang voortdurende meest criminele handelwijze van de politieke partij CDA (uit de 
gemeente Sint-Oedenrode) op Ad en Annelies van Rooij met zijn gezin en de feitelijk onderbouwde 
sluipmoordende genocide op miljarden wereldbewoners als gevolg daarvan.  

  
Voor de inhoud van dit sommatieverzoek tot het nemen van een 12-tal besluiten, LEES HIER 
 
Voor onderliggend bezwaarschrift d.d. 8 maart 2011 van Ad van Rooij vanuit de politieke partij De 
Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, bij het centraal stembureau van de provincie Noord-Brabant,  
LEES HIER  
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Christen-Democratisch_Appèl
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Martinus
http://www.sintmartinusparochie.nl/info.shtml
http://www.sintmartinusparochie.nl/
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Voor onderliggende strafaangifte d.d. 27 februari 2011 bij de Hoofdofficier van Justitie mr. G.W. van 
der Brug van het Landelijk Parket te Rotterdam, LEES HIER 
 
In geval u vóór uiterlijk 21 maart 2011 geen inhoudelijk gemotiveerd besluit (art. 1:3 Awb) hebt 
genomen op bovengenoemd 12-tal sommatieverzoeken tot het nemen van een besluit dan is hier zeer 
nadrukkelijk sprake van zeer boze opzet en zal daarvan onverwijld aanvullende strafaangifte worden 
gedaan bij  de Hoofdofficier van Justitie mr. G.W. van der Brug van het Landelijk Parket te Rotterdam 
waarbij ter onderbouwing daarvan een afschrift van dit schrijven zal worden overlegd.   
 
In afwachting van uw inhoudelijk gemotiveerd voor beroep vatbaar besluit op bovengenoemd  
12-tal sommatieverzoeken, vóór uiterlijk 21 maart 2011, verblijven wij;  
 
Hoogachtend, 
    

- A.M.L. van Rooij, ‟t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- A.M.L. van Rooij, als acoliet voor de RK Kerk H. Martinus Olland (Sint-Oedenrode);    
- J.E.M. van Rooij van Nunen, ‟t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Camping en Pensionstal „Dommeldal‟ (VOF), gevestigd op ‟t Achterom 9-9a,                             

5491 XD, Sint-Oedenrode;  
- Van Rooij Holding B.V., gevestigd op ‟t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op ‟t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode,  
- Politieke partij De Groenen, namens deze A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van De Groenen 

in Sint-Oedenrode, ‟t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, 
Voor deze allen ondertekend; 
 
Bijlage: 
Dit sommatieverzoekschrift bevat een 2-tal producties,te weten: 

- Productie 1 (95 pagina‟s) 
- Productie 2 (16 pagina‟s)  

 
Een kopie van dit bezwaarschrift hebben wij verstuurd aan:  

- Mgr. W.J. Eijk, aartsbischop Nederland (pers@aartsbisdom.nl);  

- Koningin Beatrix, als Voorzitter van Raad van State en als Staatshoofd. 
- Paul Freriks, Landelijk Voorzitter De Groenen (p.freriks@chello.nl) 
- Landelijke politieke partij De Groenen (info@degroenen.nl),  
- P.M. van Dijk en H. Fitters, De Groenen, afdeling Heusden;  
- Erik Vermeer, No Cancer Foundation (nocancerfoundation@gmail.com)   

- A.L.M. Hermans, bisschop bisdom ‟s-Hertogenbosch Ned.(info@bisdomdenbosch.nl); 
- Deken. Rik Palmans, dekenaat Tongeren België (rik.palmans@skynet.be); 
- Mgr. Patrick Hoogmartens, bisschop bisdom Hasselt, België 

(augustin.champagne@bisdomhasselt.be en yvan.smolders@bisdomhasselt.be); 
- Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
- Provinciale Staten van Noord-Brabant 
- Ine Veen, schrijfster boek „Alarm u wordt vergiftigd‟ (ine.veen@quicknet.nl)     
- Wieteke van Dort, bekende Nederlander (wieteke@wietekevandort.nl)  
- Henk Rijkers, Katholiek Nieuwsblad (henk@katholieknieuwsblad.nl)     

- Mark Wallet, Reformatorisch Dagblad (mwallet@refdag.nl)    
- Gert-Jan van Beijnum, Kleintje Muurkrant (kleintje@stelling.nl) 
- Julius Vischjager, Daily Invisible (julius601@hotmail.com)  
- Redactie Midden Brabant, Sint-Oedenrode (info@middenbrabant.nl) 
- Redactie MooiRooi, Sint-Oedenrode (info@mooirooi.nl) 

- Redactie TV-Meierij Sint-Oedenrode (bestuur@tvmeierij.nl) 
- Redactie Omroep Brabant Eindhoven (info@omroepbrabant.nl) 
- Rob Brockhus, Sociale Databank Nederland (sdn@planet.nl)   
- Henk Niggebrugge, Het Echte Nieuws (nieuws@hetechtenieuws.org) 
- Micha Kat, Klokkenluideronline (rsmkat@yahoo.com) 
- Arend Zeevat, Argusoog (arend@argusoog.org) 
- Bas Heijmen, Platform Herstel Rechtsorde (info@platformherstelrechtsorde.nl)  
- Gerard Beukeveld, Eurostaete, eurostaete@eurostaete.eu)  
- Gerard Kucharek, slachtoffer schietende advocaat Eric Kuijpers (kucharek0@gmail.com)   
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http://www.sdnl.nl/kath-nb2.htm
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mailto:mwallet@refdag.nl
http://www.stelling.nl/kleintje/376/Vanrooij.htm
mailto:kleintje@stelling.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Julius_Vischjager
mailto:julius601@hotmail.com
http://www.middenbrabant.nl/
mailto:info@middenbrabant.nl
http://www.mooirooi.nl/
mailto:info@mooirooi.nl
http://www.tvmeierij.nl/
mailto:bestuur@tvmeierij.nl
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- Andre Fleere, slachtoffer kindermisbruik (a.fleere@chello.nl)    
- CDA-fractievoorzitter Wiel Sporken Sint-Oedenrode (w.sporken@chello.nl) 
- Loes en Jan Pasterkamp, Raad van State gifslachtoffers (info@gifgrondopurk.nl) 
- Peter Teesink, Raad van State gifslachtoffer (p.teesink@hccnet.nl)   
- Robert Kahlman, Raad van State gifslachtoffer (r.kahlman@quicknet.nl) 
- Jikke Jager, Raad van State gifslachtoffer (info@jikkejager.nl) 
- Miep Bos, Raad van State gifslachtoffer (miep@miepbos.nl) 
- Bas Heijmen, Raad van State gifslachtoffer (bas.heijmen@groepzuid.nl) 
- Ad en Annelies van Rooij, Raad van State gifslachtoffers (a.vanrooij1@chello.nl)           
- Francis Capelle, achter het nieuws, achterhetnieuws@hotmail.com     
- Karel de Werd, overheidsmisdaad slachtoffer (kareldewerd@kpnmail.nl)                 
- Raadslid Etienne El Baidun-Kensdell Sint-Oedenrode (kensdell@yahoo.co.uk)   
- Overige niet nader te benoemen personen, organisaties en instanties 

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

 
 
Aantekenen  

 
Aan het Landelijk Parket Rotterdam 
T.a.v. mr. G.W. van der Brug 
Hoofdofficier van Justitie  
Posthumalaan 74, 3072 AG Rotterdam 

Datum: 27 februari 2011  
 
Ons kenmerk: NCF/EKC/270211/AG  
  
 
Betreft: 

- A.M.L. van Rooij, ‟t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- A.M.L. van Rooij, als acoliet voor de RK Kerk H. Martinus Olland (Sint-Oedenrode);    
- J.E.M. van Rooij van Nunen, ‟t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Camping en Pensionstal „Dommeldal‟ (VOF), gevestigd op ‟t Achterom 9-9a,                             

5491 XD, Sint-Oedenrode;  
- Van Rooij Holding B.V., gevestigd op ‟t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op ‟t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode,  
- Philips Medical Systems Nederland B.V., namens deze safety manager A.M.L. van Rooij, 

Veenpluis 4-6, 5684 PC te Best: 
- Politieke partij De Groenen, namens deze A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van De Groenen 

in Sint-Oedenrode, ‟t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, 
- Verbeek, Erik, Seovacki Put 43, KR-34550, Pakrac (Kroatie) 
- No Cancer Foundation, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt (België)  

  
Strafaangifte tegen:  

- de Raad van State met Vice-President H.D. Tjeenk Willink 
- de Staat der Nederlanden als rechtspersoon 
- Frank Houben (CDA), kamerheer en persoonlijke vriend van Koningin Beatrix;     
- alle huidige ministers in Kabinet-Rutte, waaronder met name Minister P.H. Donner (CDA) 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
- alle nog in leven zijnde ministers en staatsecretarissen vanaf kabinet De Quay (21 april 

1962) tot op heden Kabinet Rutte.  
- alle voormalige en huidige betrokken ministers, staatssecretarissen, vertegenwoordigers 

van VROM-inspectie, Unie van Waterschappen, Vereniging van de Nederlandse 
Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Openbaar Ministerie, College van Procureurs-
generaal die zich hebben verenigd in het BLOM.  

- alle leden van Gedeputeerde Staten in Nederland, waaronder alle commissarissen van de 
koningin,  

- alle leden van het dagelijks bestuur van de waterschappen, waaronder alle dijkgraven;     
- alle college van burgemeesters en wethouders van Nederland, waaronder alle 

burgemeesters en met name burgemeester P.M. Maas van Sint-Oedenrode;  
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- alle Nederlandse politieke partijen, waaronder met name CDA , VVD en PvdA, 
uitgezonderd de politieke partijen die nooit vertegenwoordigd zijn geweest in de Tweede 
Kamer.    

- de Belgische Staat, alle betrokken Belgische ministers, gouverneurs, burgemeesters en  
Schepenen  vanaf 21 april 1962 tot op heden;  

- alle nog levende personen, bedrijven, banken, instellingen e.d. die een of meerdere keren 
hebben deelgenomen aan de geheime Bilderberg Conferenties vanaf de oprichting, 
waaronder Philips President Gerard Kleisterlee; 

- alle nog levende voorzitters en bestuursleden van het Wereld Natuur Fons (WWF, WNF) 
vanaf de oprichting waaronder Ed Nijpels en Ruud Lubbers; 

- alle nog levende voorzitters, bestuursleden en ereleden van de Club van Rome die ooit 
hebben meegedaan aan overleg binnen de Club van Rome, waaronder Ruud Lubbers en 
Peter Blom van de Triodos Bank.  

- alle betrokken personen en landen binnen de NAVO, waaronder de nog levende 
opvolgende secretaris-generaal vanaf het moment van oprichting, waaronder Jaap de Hoop 
Scheffer (CDA) en Willy Claes; 

- alle Nederlandse en Belgische houtimpregneerbedrijven, waaronder houtimpregneerbedrijf 
Gebr. Van Aarle te Sint-Oedenrode. 

- Burgemeester en wethouders van de Gemeente Sint-Oedenrode en alle betrokken 
ambtenaren binnen de gemeente Sint-Oedenrode, die vanaf 1987 tot op heden zich 
schuldig hebben gemaakt aan de in deze strafaangifte beschreven mensonterende 
geldafnemende corruptie tegen Ad en Annelies van Rooij, hun gezin, vader en moeder.      

- Philips Medial Systems Nederland B.V. (Philips Healthcare), Veenpluis 4-6, 5684 PC Best 
en alle betrokken personen die verantwoordelijk zijn voor het 100% arbeidsongeschikt 
(geestesziek) houden van hun safety manager A.M.L. van Rooij, waaronder voormalig 
directe leidinggevende Jan Oerlemans, voormalig bedrijfsdirecteur Roel Fonville, voormalig 
HRM manager Patrick Wertelaers, Philips President Gerard Kleisterlee en advocaat mr. 
A.A.B. Gaalman van advocatenkantoor AKD Prinsen Van Wijmen die Philips Healthcare 
daarmee heeft geholpen en het niet doorbetalen van salaris tijdens ziekte aan hun safety 
manager A.M.L. van Rooij vanaf 25 oktober 2007.  

- Achmea-Vitale, Rijnzathe 12. 3454 PV De Meern en al degenen die betrokken zijn geweest 
met het voor 100% arbeidsongeschikt (geestesziek) maken en houden van A.M.L. van 
Rooij, waaronder bedrijfsarts Harry Mol, hoofdjurist Iman Boot en directievoorzitter Jack 
Buckens, vanaf 24 september 2007.    

- IAK Verzekeringen B.V. Beukenlaan 70 te Eindhoven en al degenen die betrokken zijn met 
het bestelen van A.M.L. van Rooij van Ziektekostenpremies, waaronder algemeen directeur 
F.A.J. Kraakman en mr. H.G.J. Jacobs van Jacobs Advocaten te Waalre;     

- Het UWV, postbus 69254, 1060 CH Amsterdam met voormalig verantwoordelijk minister 
J.P.H. Donner (huidig minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties) die A.M.L. 
van Rooij als werknemer van Van Rooij Holding B.V., werkzaam voor het Ecologisch 
Kennis  Centrum B.V., opzettelijk voor 100 % arbeidsongeschikt (geestesziek) houdt zodat 
in Nederland nooit meer betaald werk kan worden verricht, zonder betaling van een WIA-
uitkering en het stelen van alle inkomsten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en Van 
Rooij Holding B.V. vanaf 1 augustus 2008.  

- F.S.M. (Frans) Hofstede van de SNS bank, Postbus 70053, 5201 DZ ‟s-Hertogenbosch 
samen met deurwaarderskantoor Pruijn & van den Bergh te Delft en huidig minister Melane 
Schultz van Haegen ( VVD) van Infrastructuur en Milieu die A.M.L. van Rooij, zijn vrouw en 
92-jarige moeder  met afpersing van € 11.859,81 met een executieprocedure willen 
uitkopen en op straat willen dumpen.  

- Federaal Secretaris Tony Coonen van het Nationaal Verbond van Socialistische 
Mutualiteiten (NVSM) te België die zonder enige juridische titel de uitbetaling van de 
invaliditeitsuitkering voor Erik Verbeek vanaf 1 maart 2010 heeft stopgezet 

- Federaal Secretaris Tony Coonen van het Nationaal Verbond van Socialistische 
Mutualiteiten (NVSM) te België die met vervalsingen van rechtspersonen en rapporten 
37.664,22 EUR. wil stelen bij Erik Verbeek en hem daarop strafrechtelijk wil laten 
vervolgen. 

- alle overige betrokken personen, bedrijven, banken, instellingen, stichtingen, verenigingen, 
e.d. vanuit de gehele wereld die hierbij een betrokkenheid hebben of hebben gehad;           

van het plegen van sluipmoordende genocide (Holocaust) op alle Nederlanders, alle Belgen en alle 
wereldbewoners, waaruit binnen nu en 15 jaar miljarden mensen zullen sterven aan kanker of andere 
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ernstige vergiftigingziekten en de daarmee samenhangende samenspannende al vanaf 1987 
voortdurende misdaad en coruptie van de meest ergste soort op: 

- A.M.L. van Rooij, ‟t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- A.M.L. van Rooij, als acoliet voor de RK Kerk H. Martinus Olland (Sint-Oedenrode);    
- J.E.M. van Rooij van Nunen, ‟t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Camping en Pensionstal „Dommeldal‟ (VOF), gevestigd op ‟t Achterom 9-9a,                             

5491 XD, Sint-Oedenrode;  
- Van Rooij Holding B.V., gevestigd op ‟t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op ‟t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode,  
- Philips Medical Systems Nederland B.V., namens deze safety manager A.M.L. van Rooij, 

Veenpluis 4-6, 5684 PC te Best: 
- Politieke partij De Groenen, namens deze A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van De Groenen 

in Sint-Oedenrode, ‟t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, 
- Verbeek, Erik, Seovacki Put 43, KR-34550, Pakrac (Kroatie) 
- No Cancer Foundation, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt (België)  

 
 
Geacht Verantwoordelijk Hoofdofficier mr. G.W. van der Brug,                

Naast de arrondissements- en ressortsparketten is er nog een twintigste parket: het Landelijk Parket, 
gevestigd in Rotterdam. Dit parket is, net als het Functioneel Parket, niet gekoppeld aan een 
rechtbank of gerechtshof. Het Landelijk Parket houdt zich in het bijzonder bezig met de bestrijding van 
(internationaal) georganiseerde misdaad en terrorisme. Daarvoor bent u als hoofdofficier van justitie 
voor verantwoordelijk.   

Deze strafaangifte gaat over de grootste wereldwijd vertakte terroristische organisatie die de wereld 
ooit heeft gekend. Voor de eindconclusie van deze strafaangifte (tevens Persbericht) lees hieronder 
gevolgd met een inhoudelijk onderbouwde strafaangifte, voorzien van deeplinks met feitelijke 
onderbouw, zowel schriftelijk, als wel met video-materiaal en geluidsopnames onderbouwd. Wij richten 
aan u dan ook het nadrukkelijk verzoek om een e-mail adres door te geven waarnaar deze 
strafaangifte met deeplinks aan feitelijk onderbouwde informatie kan worden verstuurd, zodat u ook 
kunt beschikken over de feitelijke inhoud van die deeplinks.  
 
Op grond van de in deze strafaangifte genoemde feiten richten ondergetekenden aan de Hoofdofficier 
van Justitie mr. G.W. van der Brug van het Landelijk Parket Rotterdam het nadrukkelijke verzoek om 
deze strafaangifte ter afhandeling over te dragen aan Paus Benedictus XVI, de titel Plaatsbekleder 
van Jezus Christus op Aarde, de opvolger van Sint Petrus om het te laten berechten door de wetten 
van het Vaticaan, zijnde de wetten van Jezus Christus, en ondergetekenden dat binnen acht dagen na 
ontvangst van deze strafaangifte schriftelijk te bevestigen.   
 
 
Eindconclusie strafaangifte bij het Landelijk Parket Rotterdam t.a.v. mr. G.W. van der Brug 
Hoofdofficier van Justitie, Posthumalaan 74, 3072 AG Rotterdam (tevens Persbericht)   
 
‟S-Werelds grootste terroristische organisatie is de Nederlandse Raad van State waarvoor 
onmiskenbaar de opvolgende Vice-Presidenten van de Raad van State 
- 1959 - 1972, Louis Joseph Maria Beel (KVP) 
- 1973 – 1980, Marinus Ruppert (ARP) 
- 1980 – 1997, Willem Scholten (CHU en CDA) 
- 1997 – heden, Herman Diederik Tjeenk Willink (PvdA)   
en daarmee ook de politieke partijen CDA en PvdA de hoofdverantwoordelijke personen zijn.  
Zij hebben als hoogste adviseur van de regering op 21 april 1962 positief advies uitgebracht aan de 
kroon (Ministerraad en HM Koningin als staatshoofd) op de Bestrijdingsmiddelenwet die geen 
rekening houdt met:   
- de nadelige gevolgen van deze bestrijdingmiddelen 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: 
en dit tot op heden ( 2011) in stand gehouden.   
 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Landelijk_Parket&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Georganiseerde_misdaad
http://nl.wikipedia.org/wiki/Terrorisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Benedictus_XVI
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vaticaanstad
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_vicepresidenten_van_de_Raad_van_State_(Nederland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Raad_van_State_(Nederland)
http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vg09lkxtgnws
http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vg09ll6av4zs
http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vg09ll7ugozu
http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vg09lloxcmz0


 72 

Voorzien van positief advies van dr. L.J.M. Beel (KVP) als Vice-President van de Raad van State (art. 
73 Grondwet) is deze Bestrijdingsmiddelenwet voorgelegd aan de Kroon en hebben Hare Majesteit 
Koningin Juliana en de ministerraad bestaande uit de ministers,  
- Minister-president, minister van Algemene Zaken, dr. Jan de Quay (KVP) 
- Viceminister-president, drs. Henk Korthals (VVD) 
- Minister van Buitenlandse Zaken, mr. Joseph Luns (KVP) 
- Minister van Justitie, mr. Albert Christiaan Willem Beerman (CHU) 
- Minister van Binnenlandse Zaken, mr. Edzo Toxopeus (VVD) 
- Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, mr. Jo Cals (KVP) 
- Minister van Financiën, prof. dr. Jelle Zijlstra (ARP) 
- Minister van Defensie ir. Simon Hendrik Visser (VVD),   
- Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, mr. Johannes van Aartsen (ARP) 
- Minister van Verkeer en Waterstaat, drs. Henk Korthals (VVD) 
- Minister van Economische Zaken, drs. Jan Willem de Pous (CHU) 
- Minister van Landbouw en Visserij, mr. Victor Marijnen (KVP) 
- Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid mr. V.G.M. (Victor) Marijnen (KVP),    
- Minister van Maatschappelijk Werk, mw. dr. Marga Klompé (KVP) 
- Minister voor coördinatie van aangelegenheden Suriname en de Nederlandse Antillen, Drs. H.A. 

Korthals (VVD); 
van de politieke partijen KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en VVD die bovengenoemde tekortkomingen 
in de Bestrijdingsmiddelenwet hebben goedgekeurd.  
 
Dit betekent dat met behulp van deze ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet de 
Multinationale ondernemingen als Billiton, Shell, AKZO, Philips, Unilever, Corus (voorheen: 
Hoogovens), DSM, Dow Chemical, Hoechst, Dupont, Monsanto, elk soort levensgevaarlijk kunnen 
omzetten tot het product bestrijdingsmiddel met toevoeging van de werkzame stof(fen). In geval van  
Roundup Evolution is dat 360 g/l glyfosaat, waaruit Monsanto de wereldmacht over genetische 
manipulatie en daarmee over de „met Roundup (onbekende zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke 
stoffen) vergiftigde’ voeding van de wereldbewoners in handen heeft gekregen.          
 
Het zijn daarmee onmiskenbaar bovengenoemde opvolgende Vice-Presidenten van de Raad van 
State en de politieke partijen CDA, VVD en PvdA die verantwoordelijk zijn voor sluipmoordende 
genocide op miljarden mensen met miljarden kilogrammen valselijk geëtiketteerd arseenzuur, 
chroomtrioxide e.d. en andere onbekende zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stoffen (de niet 
werkzame stoffen) via (hout)impregneerbedrijven, gemeentebedrijven, loonbedrijven e.d. als 
dekmantel. Dit heeft er ook ervoor gezorgd dat de door de Koningin vanaf 21 april 1962 tot op heden 
(2011) beëdigde en/of benoemde Ministers (op landelijk niveau), Commissarissen van de koningin (op 
provinciaal niveau) en Burgemeesters (op gemeentelijk niveau) aan de eisen van deze in  
samenspanning werkende vergiftigingsmisdaad moesten voldoen, ten dienste van de onrechtmatige 
honderden miljarden euro‟s verrijking van het Koninklijk Huis, de Koninklijke adel en de Staat der 
Nederlanden vanuit hun aandelen bij multinationale bedrijven, zonder dat de hieronder genoemde 
opvolgende ministers van Justitie daartegen strafrechtelijk mogen optreden:  
- mr. Albert Christiaan Willem Beerman (CHU), Kabinet De Quay  
- mr. Y. Scholten (CHU), Kabinet Marijnen 
- dr. Ivo Samkalden (PvdA)¸ Kabinet-Cals 
- Minister van Justitie, mr. Carel Polak (VVD), Kabinet-De Jong 
- Minister van Justitie, Dries van Agt (KVP), Kabinet-Biesheuvel I 
- Minister van Justitie, Dries van Agt (KVP), Kabinet-Biesheuve II 
- minister van Justitie, Dries van Agt (KVP), Kabinet-Den Uyl   
- minister van Justitie, Wilhelm Friedrich de Gaay Fortman (ARP), Kabinet-Den Uyl   
- Minister van Justitie, Job de Ruiter (CDA), Kabinet-Van Agt I 
- Minister van Justitie, Job de Ruiter (CDA), Kabinet-Van Agt II  
- Minister van Justitie, Job de Ruiter (CDA), Kabinet-Van Agt III 
- Minister van Justitie, Frits Korthals Altes (VVD), Kabinet-Lubbers I 
- Minister van Justitie, Frits Korthals Altes (VVD), Kabinet-Lubbers II  
- Minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin (CDA), Kabinet-Lubbers III 
- Minister van Justitie, Aad Kosto (PvdA), Kabinet-Lubbers III 
- Minister van Justitie, Winnie Sorgdrager (D66), Kabinet-Kok I  
- Minister van Justitie, Benk Korthals (VVD), Kabinet-Kok II 
- Minister van Justitie, Piet Hein Donner (CDA), Kabinet-Balkenende I 
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- Minister van Justitie, Piet Hein Donner (CDA), Kabinet-Balkenende II 
- Minister van Justitie, Piet Hein Donner (CDA), Kabinet-Balkenende III 
- Minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin (CDA), Kabinet-Balkenende IV 
- Minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten (VVD), Kabinet-Rutte 
Daarmee heeft ook het Nederlandse Openbaar Ministerie vanaf 21 april 1962 tot op heden, in 49 jaar 
tijd, kunnen uitgroeien tot ‟s-Werelds grootste criminele organisatie. Lees voor tussengedeelte de 
volgende link met dieplinks:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf  
 
Hieronder vindt u de e-mail die A.M.L. van Rooij op 19 februari 2010 heeft laten uitgaan aan 
aartsbisschop Mgr. W.J.Eijk, Aartsbisschop in Nederland. Daarin staat letterlijk het volgende 
geschreven:         
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 19 februari 2011 17:55 
Onderwerp: Vraag aan Mgr. W.J. Eijk, Aartsbisschop in Nederland, hoelang Wiel Sporken nog Lector 
in de Rooms-Katholieke kerk mag blijven in de Heilige Martinus te Olland (Sint-Oedenrode) en 
hoelang het CDA nog Christen-Democratisch Appèl mag worden genoemd? 
Aan: pers@aartsbisdom.nl, w.sporken@chello.nl 
De Groenen Sint-Oedenrode / Heusden   
 
Politieke Partij De Groenen 
www.sdnl.nl/groenen.htm    
 
Vraag aan Mgr. W.J. Eijk, Aartsbisschop in Nederland, hoelang Wiel Sporken nog Lector in de 
Rooms-Katholieke kerk mag blijven in de Heilige Martinus te Olland (Sint-Oedenrode) en 
hoelang het CDA nog Christen-Democratisch Appèl mag worden genoemd?       
 
Aan:   

- Wiel Sporken, Lector in Katholieke Martinus kerk Olland (w.sporken@chello.nl) en 
- Mgr. W.J. Eijk, Aartsbisschop in Nederland (pers@aartsbisdom.nl)  

 

 

 
 

 
Wiel Sporken – fractievoorzitter 
CDA- Sint-Oedenrode   
 
Den Dries 1 
5491 ZH Sint-Oedenrode  
0413 - 490560 
 
Wiel Sporken, tevens  
Adviseur – bestuurslid  
CDA- Sint-Oedenrode 
 
Wiel Sporken, tevens 
Lector in de Rooms-Katholieke kerk 
Heilige Martinus te Olland (Sint-
Oedenrode) waar Ad van Rooij medio 
2010 precies 50 jaar Acoliet was, maar 
dit feest daar niet heeft kunnen vieren 
omdat Ad van Rooij vanaf 22 april 201O 
naar België heeft moeten vluchten om 
door toedoen van de CDA in Sint-
Oedenrode, onder voorzitterschap van 
Wiel Sporken, als 50 jarige Acoliet in de 
Ollandse Martinuskerk niet te worden 
vermoord. Voor bewijs lees  
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bijgevoegde asielaanvraag van Ad van 
Rooij in België; lees hier, lees hier en 
lees hier.   
 
 
 
Hoelang vindt Mgr. W.J. Eijk, 
aartsbisschop in Nederland 
(pers@aartsbisdom.nl), het nog goed  

- dat Wiel Sporken Lector mag 
blijven in de Rooms-Katholieke 
kerk de Heilige Martinus te 
Olland (Sint-Oedenrode)? 

dat het CDA het Christen-Democratisch 
Appèl mag worden genoemd?   

 
 

 
 
 
 
 
 
Runway ----- 
Ad van Rooij 
 

 

DE GROENEN 

 

 -  
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Een op de drie wereldburgers krijgt kanker, met dank aan de Bilderbelgers. Strafaangifte aan 
federaal procureur des Konings Johan Delmulle van sluipmoordende genocide misdrijven op 
de gehele wereldbevolking, waaronder alle Belgen en alle Nederlanders. Voor Bewijs LEER 
HIER en LEES HIER.  
 
Nederland is dank het CDA en Philips 1000 maal failliet met miljoenen kankerdoden als gevolg.    
 
De Groenen hebben ‟s-werelds grootste vergiftigingsschandaal ooit met als kopstukken Philips 
President Gerard Kleisterlee, voormalig Minister-President Jan Peter Balkenende (CDA), huidig 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties J.P.H. Donner (CDA) en burgemeester P.M. 
Maas (CDA) van Sint-Oedenrode volledig ontmanteld. Voor bewijs lees de brief d.d. 17-juli-2008 van 
Europees erkend Philips Safety manager Ad van Rooij aan Philips-President Gerard Kleisterlee 
(blz-1-15) (blz-16-30) (blz-31-43) met bijbehorend 35-tal tabs aan bijlagen (tab-1) (tab-2) (tab-3) (tab-
4-1) (tab-4-2) (tab-4-3) (tab-5) (tab-6) (tab-7) (tab-8) (tab-9) (tab-10) (tab-11-1) (tab-11-2) (tab-11-3) 
(tab-12) (tab-13) (tab-14) (tab-15) (tab-16) (tab-17) (tab-18) (tab-19) (tab-20) (tab-21) (tab-22) (tab-
23) (tab-24) (tab-25) (tab-26) (tab-27-1) (tab-27-2) (tab-27-3) (tab-27-4) (tab-27-5) (tab-28-1) (tab-
28-2) (tab-29) (tab-30-1) (tab-30-2) (tab-30-3) (tab-30-4) (tab-30-5) (tab-31) (tab-32) (tab-33) (tab-
34) (tab-35) LEES VERDER in samenhang met de volgende artikelen in Het Echte Nieuws: 
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php  
 
De Staat der Nederlanden zal alle vergiftigingsschade moeten betalen. Voor bewijs lees: 
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-08.php  
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-03.php  
   
Daarmee is Nederland dank zij het CDA en Philips 1000 maal failliet met miljoenen kankerdoden als 
gevolg.      
  
Ad van Rooij is in Nederland Lijsttrekker van De Groenen in Sint-Oedenrode; 
http://www.sdnl.nl/groenen-ad-van-rooij.htm    
 
Ad van Rooij kan door toedoen van Philips President Gerard Kleisterlee, voormalig Minister-President 
Jan Peter Balkenende (CDA), huidig minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties J.P.H. 
Donner (CDA) en huidig burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode niet meedoen als 
lijsttrekker voor De Groenen bij de provinciale verkiezingen van 2 maart 2011 voor Noord-Brabant. 
Voor bewijs: LEES HIER en LEES HIER. Dit noemen ze in Nederland vrije verkiezingen?  
 
Voor De Groenen uit Heusden (Nederland) loopt hiertegen vanuit het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
als gemachtigde reeds een verzetschrift d.d. 11 februari 2011 in zaaknummer: 201008727/2/H1 bij 
voorzitter Mr. J.E.M. Polak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onder 
voorzitterschap van Hare Majesteit Koningin Beatrix waarop door voorzitter Mr. J.E.M. Polak nog een 
beslissing moet worden genomen. Voor de inhoud van dit vezetschrift d.d. 11 februari 2011; LEES 
HIER. Vergeet daarin ook de deeplinks niet te lezen.       
 
Hoever de Nederlandse overheid (UWV) gaat met het stelen van geld bij mensen die zij bewust 
hebben vergiftigd, zoals ook bij Verbeek Erik in België (lees hier) en Ad van Rooij in Nedeland (lees 
hier) het geval is, kunt u lezen op de Sociale Databank Nederland (lees hier, hier, hier, hier, hier) en 
de Julius Vischjager weblog van Ruud Rietveld (lees hier, hier, hier, hier).  
 
Met deze “Bilderberg-Vergiftiging” waarover veel te vinden is bij Klokkenluideronline van Micha Kat 
(LEES HIER) hangt ook de moord op Pim Fortuyn en John F. Kennedy zeer nauw mee samen. Voor 
bewijs: DLEES HIER en LEES HIER en LEES HIER. De mensen achter deze “Bilderberg-Vergiftiging” 
zijn zodanig ernstig fout dat mensen als Rob Brockhus, Micha Kat, Gerard Kucharek, Karel de Werd, 
Andre Fleeré, Paul Freriks (Landelijk voorzitter van De Groenen en Voorzitter Henry George & 
Edward Bellamy Institude), Ad van Rooij en alle andere klokkenluiders door de eerst schietende en 
dan pas pratende advocaat Eric Kuypers als Al Qaida terroristen worden weggezet. Voor bewijs: 
LEES HIER en LEES HIER. Voor meer eerlijke informatie hierover lees vooral de Nieuwe Media 
(LEES HIER).           
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Hierop kreeg Ad van Rooij het volgende antwoord van Wiel Sporken  
 

Van: Wiel Sporken <w.sporken@chello.nl> 
Datum: 19 februari 2011 12:53 
Onderwerp: RE: Een op de drie wereldburgers krijgt kanker, met dank aan de 
Bilderbelgers. Strafaangifte aan federaal procureur Johan Delmulle van genocide 
misdrijven op de gehele wereldbevolking, waaronder alle Belgen en alle Nederlanders. 
Aan: "A,M,L Van Rooij" <ekc.avanrooij@gmail.com> 
 
Beste Ad van Rooij, 
Ik ben net als velen niet geïnteresseerd in al dat geschrijf van u. 
Dus graag geen mails meer. 

  
Wiel Sporken 

 
Wiel Sporken is fractievoorzitter CDA- Sint-Oedenrode, wonende aan Den Dries 1 
5491 ZH Sint-Oedenrode (tel: 0413 – 490560)  
 
Wiel Sporken is tevens Adviseur – bestuurslid CDA- Sint-Oedenrode  
 
Wiel Sporken, is tevens Lector in de Rooms-Katholieke kerk Heilige Martinus te Olland (Sint-
Oedenrode) waar Ad van Rooij medio  2010 precies 50 jaar Acoliet was, maar dit feest daar niet heeft 
kunnen vieren omdat Ad van Rooij vanaf 22 april 201O naar België heeft moeten vluchten om door 
toedoen van de CDA in Sint-Oedenrode, onder voorzitterschap van Wiel Sporken, als 50 jarige Acoliet 
in de Ollandse Martinuskerk niet te worden vermoord. Voor bewijs lees bijgevoegde Politieke 
Asielaanvraag van Ad van Rooij van de “Europese politieke partij” De Groenen in België; lees 
hier, lees hier en lees hier.   
 
Aan Mgr. W.J. Eijk, aartsbisschop in Nederland (pers@aartsbisdom.nl), heb ik dan ook de 
volgende vragen:  
 
Hoelang vindt u, zijnde Mgr. W.J. Eijk aartsbischop in Nederland (pers@aartsbisdom.nl), het 
nog goed  

- dat Wiel Sporken Lector mag blijven in de Rooms-Katholieke kerk Heilige Martinus te 
Olland (Sint-Oedenrode)? 

- dat het CDA het Christen-Democratisch Appèl mag worden genoemd?   
 
In afwachting van uw spoedig antwoord daarop verblijf ik;   
 
Ad van Rooij 
Lijsttrekker van De Groenen in Sint-Oedenrode; 
http://www.sdnl.nl/groenen-ad-van-rooij.htm    
 
Een kopie van dit schrijven (persbericht) heb ik laten uitgaan aan ondermeer: 

- Erik Verbeek, No Cancer Foundation (nocancerfoundation@gmail.com)    

- Mgr. W.J. Eijk, aartsbischop Nederland (pers@aartsbisdom.nl);  
- Deken. Rik Palmans, dekenaat Tongeren België (rik.palmans@skynet.be); 
- Mgr. Patrick Hoogmartens, bisschop bisdom Hasselt, België 

(augustin.champagne@bisdomhasselt.be en yvan.smolders@bisdomhasselt.be); 
- Landelijke politieke partij De Groenen (info@degroenen.nl),  

 
Met die inhoud is feitelijk komen vast te staan dat: 

- Wiel Sporken – fractievoorzitter, CDA- Sint-Oedenrode is;  
- Wiel Sporken, tevens Adviseur – bestuurslid CDA- Sint-Oedenrode is;  
- Wiel Sporken, tevens Lector in de Rooms-Katholieke kerk Heilige Martinus te Olland (Sint-

Oedenrode) waar Ad van Rooij medio 2010 precies 50 jaar Acoliet was, maar dit feest daar 
niet heeft kunnen vieren omdat Ad van Rooij vanaf 22 april 201O naar België heeft moeten 
vluchten om door toedoen van de CDA in Sint-Oedenrode, onder voorzitterschap van Wiel 
Sporken, als 50 jarige Acoliet in de Ollandse Martinuskerk niet te worden vermoord.  
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Voor bewijs lees bijgevoegde asielaanvraag van Ad van Rooij in België; lees hier, lees hier en 
lees hier. Dit omdat Ad van Rooij al 23 jaar lang strijd tegen de bewuste sluipmoordende 
genocide, waardoor er binnen nu en 15 jaar miljarde wereldbewoners onnodig zullen sterven 
aan kanker of andere erntige vergiftigingziekten. Dit alles is ingezet vanuit de vrijmetselarij.  

=Het Christendom=  

Geen enkele godsdienst heeft zoveel invloed en macht uitgeoefend op de gehele westerse cultuur als 
het christendom. De invloed strekt zich uit over alle terreinen van het menselijk leven. Het christendom 
is nog steeds zichtbaar aanwezig in het openbare culturele leven. Denk maar aan het christelijk 
onderwijs, de christelijke omroep, de christelijke politiek en de christelijke feestdagen. En ieder dorp 
en iedere stad heeft we een kerk, parochie of gemeente.    

  

Visie op Jezus  
Boeddhisten beroepen zich op Boeddha. Communisten beroepen zich op Marx. Christenen beroepen 
zich op Jezus van Nazareth. Nederland heeft de meeste christelijke kerken en afgesplitste groepen. 
Een groot aantal mensen staat op de burgerlijke stand ingeschreven als „Rooms – katholiek‟, 
„Nederlands hervormd‟of „Gereformeerd‟. Ze zijn allen lid van een christelijke kerk.  
 
Eigentijdse visie  
Over Jezus van Nazareth is in de loop der eeuwen veel geschreven en in onze tijd worden films en 
musicals aan Hem gewijd. Bepaalde stromingen kijken reikhalzend uit naar zijn wederkomst op aarde. 
Andere groepen geloven dat hij al onder de mensen is. Sommigen zien Jezus als een tragisch 
slachtoffer, anderen als goddelijke overwinnaar. Het lijkt soms of mensen zich een beeld maken, dat 
aansluit bij hun behoefte. Duidelijk is wel dat Jezus een historisch figuur is geweest. In het nieuwe 
testament vertellen de vier evangelisten over het leven van Jezus wie Hij was en wat Hij deed.  
   
De boodschap van Jezus  
De kern van het christendom is de verering van Jezus Christus als Zoon van God, de unieke 
openbaring van het heil van God voor de mensen. De evangelist Marcus vat de boodschap van Jezus 
als volgt samen: De joden geloofden dat Gods Messias (Christus) zou komen om het Koninkrijk Gods 
op aarde te vestigen. Daarmee wordt bedoeld een „rijk‟ waarin vrijheid, vrede en rechtvaardigheid 
heerst. Met Jezus kwam dat Rijk Gods een stuk dichterbij getuige de vele wonderen die Hij verrichte. 
Om het Koninkrijk Gods binnen te gaan is een radicale ommekeer van de levenswijze noodzakelijk 
(wedergeboorte). In de Bergrede ontvouwde Jezus zijn revolutionair programma hoe het koninkrijk 
Gods eruit zal zien en hoe je dit kunt binnen gaan.  
 
Jezus en de wet  
Jezus durfde de schriftgeleerden te zeggen dat hij gekomen was om de wet van Mozes te vervullen. In 
de Bergrede legde Jezus de bedoeling van de wet uit. Jezus verving de duizenden voorschriften van 
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de wet door beginselen. Hij verlangde geen absolute gehoorzaamheid aan de wet, maar wel „meer 
dan het gewone‟ te doen. De thora (joodse wet) leert vergelding: „oog om oog, tand om tand‟ terwijl 
Jezus zegt: „weersta de boze niet, doch wie jou een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de 
ander toe‟. De joodse wet zegt: „heb uw naaste lief‟, maar Jezus verlangt meer: „Heb uw vijanden lief 
en bidt voor wie jou vervolgen‟.  
 
De zaligsprekingen  
De zaligsprekingen verwijzen naar het koninkrijk Gods en de mensen die daar van deel uit zullen 
maken. Zalig de armen van geest, want zij zullen Gods Koninkrijk binnen gaan.  
Jezus houdt ons de armen voor tot voorbeeld. De rijken zullen het koninkrijk niet beërven. Over 
rijkdom zegt Jezus: „Gij kunt niet God dienen en Mammon‟. Mammon is de god van het geld.  
 
Regels om na te leven  
Na Jezus dood verwachtten de eerste christenen dat  het koninkrijk Gods zou aanbreken en dat het 
eindoordeel zou worden geveld.  De wederopkomst van Christus bleef echter uit. De voorschriften van 
Jezus hoe als christenen te leven kregen daarom een meer permanent karakter.  
Deze regels houden in:   

- De tien geboden, Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles 
beminnen, Gij zult de Naam van de Heer, Uw God niet misbruiken, Gij zult de dag des Heren 
heiligen, eer uw vader en moeder, Gij zult niet doden, Gij zult geen overspel plegen, Gij zult 
niet stelen, Gij zult uw naaste niet vals getuigen, Gij zult geen onkuisheid begeren, Gij zult 
niet begeren wat uw naaste toehoort.  

- De gulden regel, Wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat  ook de ander niet.  
- Het grote gebod, Heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf.  

=Rooms-katholicisme versus vrijmetselaars= 

 

 
 

De katholieke Kerk verbood al vroeg het lidmaatschap van haar leden in elke organisatie van  

De katholieke Kerk verbood al vroeg het lidmaatschap van haar leden in elke organisatie van 
vrijmetselaars, op basis van de tegenstellingen tussen de dogmatische geloofsleer en de afwijkende 
standpunten van de vrijmetselarij. De sanctie voor haar leden is de auto-excommunicatie of 
eigenhandige uitsluiting van lidmaatschap van de kerk. 

De eerste encyclieken daarover hadden weinig succes, want tot in het begin van de negentiende 
eeuw waren ook bisschoppen en geestelijken vrijmetselaar. Na de restauratie van 1815, toen het 
verbod op lidmaatschap door de Katholieke kerk herbevestigd werd, begon dit te verminderen. In 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
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België verdween het vanaf 1838. Op het einde van de 19e eeuw en gedurende de 20e eeuw was er 
wel sprake van clandestien lidmaatschap van clerici binnen de vrijmetselarij. Eén van de prominentste 
personen die hiervan verdacht werd is aartsbisschop Annibale Bugnini. 

[3]
 
[4]

 

Het verbod op lidmaatschap van de vrijmetselaars werd in het begin gemotiveerd door de bezorgdheid 
over de politieke en maatschappelijke invloed van de vrijmetselaars en hun geheime genootschappen. 
Zwaartepunt van de katholieke kritiek was en is echter het afwijzen van een expliciet geloof in een 
persoonlijke God en Schepper als noodzaak voor verlossing, van de dogmatische en uitsluitende 
waarheidsaanspraken vanwege de kerk, en van de aanvaarding van andere godsdiensten op voet van 
gelijkheid met de katholieke Kerk zoals de diverse protestantse strekkingen, het judaïsme, de islam, 
het zoroastrisme en zelfs het hindoeïsme. 

Dat is steeds het standpunt gebleven van de katholieke Kerk, ondanks het feit dat vanaf eind jaren 
zestig tot begin tachtig van de 20e eeuw er vanwege die hiërarchie niet langer gesanctioneerd werd, 
of individuele leden van de clerus tegengestelde uitspraken deden. 

De meest actuele verwoording vanwege de Katholieke Kerk stamt uit 1983. Toen heeft de prefect van 
de Congregatie voor de Geloofsleer, Joseph kardinaal Ratzinger, nu paus Benedictus XVI, de 
verklaring Quaesitum est ('Er werd gevraagd') gepubliceerd. 

[5]
 Dit document herbevestigde de leer 

met betrekking tot het lidmaatschap van katholieken van een vrijmetselaarsorganisatie. Het is een 
verdere uitwerking van het enkele jaren voordien gepubliceerde document getiteld Clarification 
concerning status of Catholics becoming Freemasons (Opheldering betreffende de status van 
katholieken die vrijmetselaar worden) gericht aan de bisschoppenconferentie van de Verenigde Staten 
van Amerika uit 1981. 

[6]
 

"De gelovigen, die lid worden van een vrijmetselaarsvereniging bevinden zich in een staat van 
doodzonde en mogen de Heilige Communie niet ontvangen." 

Het document verheldert de nieuwe editie van het Kerkelijk Wetboek van 1983. 
[7]

 In tegenstelling tot 
canon 2335 van de voorgaande editie van 1917 werd vrijmetselarij niet meer afzonderlijk veroordeeld 
en bestraft met excommunicatie, maar werd het met andere voormalige afzonderlijke veroordelingen 
ondergebracht onder een algemene, meer abstracte veroordeling, nu opgenomen in canon 1374. 
Zowel door sommige modernisten binnen de Katholieke Kerk als door de vrijmetselarij zelf werd dit 
aangegrepen om te spreken van een "wijziging van het standpunt van de Kerk". Het voornoemde 
document stelt klaar en duidelijk dat deze interpretatie ontoelaatbaar is.  

A.M.L. (Ad) van Rooij die door toedoen van Wiel Sporken, tevens Lector in de Rooms-Katholieke 
kerk Heilige Martinus te Olland (Sint-Oedenrode) waar Ad van Rooij medio 2010 precies 50 jaar 
Acoliet was, maar dit feest daar niet heeft kunnen vieren omdat Ad van Rooij vanaf 22 april 201O naar 
België heeft moeten vluchten om door toedoen van de CDA in Sint-Oedenrode, onder voorzitterschap 
van Wiel Sporken, als 50 jarige Acoliet in de Ollandse Martinuskerk niet te worden vermoord, heeft 
recht op een proces binnen de wetgeving van het  Vaticaan. Dit omdat de regels van het Rooms- 
Katholiek geloof zijn: 

- Gij zult niet doden,  
- Gij zult niet stelen,  
- Gij zult uw naaste niet vals getuigen,  
- Gij zult niet begeren wat uw naaste toehoort.  
- De gulden regel, Wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat  ook de ander niet.  

en Ad van Rooij zijn 50 jaar acoliet zijn in zijn geboorteplaats Olland niet heeft kunnen meemaken en 
heeft moeten vluchten naar België vanwege overtreding van die regels door Wiel Sporken, Lector in 
de Rooms-Katholieke kerk Heilige Martinus te Olland (Sint-Oedenrode) waar Ad van Rooij samen met 
de pastoor op het altaar stonden.    
 
Dit omdat de overtreding van bovengenoemde regels komen vanuit de vrijmetselarij waarover de 
Rooms-Katholieke kerk letterlijk het volgende heeft beslist:     

"De gelovigen, die lid worden van een vrijmetselaarsvereniging bevinden zich in een 
staat van doodzonde en mogen de Heilige Communie niet ontvangen." 
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Op grond van bovengenoemde feiten richten ondergetekenden aan de Hoofdofficier van Justitie  
mr. G.W. van der Brug van het Landelijk Parket Rotterdam het nadrukkelijke verzoek om deze 
strafaangifte ter afhandeling over te dragen aan Paus Benedictus XVI, de titel Plaatsbekleder van 
Jezus Christus op Aarde, de opvolger van Sint Petrus om het te laten berechten door de wetten van 
het Vaticaan, zijnde de wetten van Jezus Christus, en ondergetekenden dat binnen acht dagen na 
ontvangst van deze strafaangifte schriftelijk te bevestigen. 
 
Deze strafaangifte, met bijbehoorde deeplinks aan feitelijke onderbouwing, wordt gepubliceerd bij  
No Cancer Foundation op internet (www.nocancerfoundation.org)       
 
In afwachting van uw beslissing op bovengenoemd verzoek binnen acht dagen na heden, verblijven 
wij:  
 
Hoogachtend, 
    

- A.M.L. van Rooij, ‟t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- A.M.L. van Rooij, als acoliet voor de RK Kerk H. Martinus Olland (Sint-Oedenrode);    
- J.E.M. van Rooij van Nunen, ‟t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Camping en Pensionstal „Dommeldal‟ (VOF), gevestigd op ‟t Achterom 9-9a,                             

5491 XD, Sint-Oedenrode;  
- Van Rooij Holding B.V., gevestigd op ‟t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op ‟t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode,  
- Philips Medical Systems Nederland B.V., namens deze safety manager A.M.L. van Rooij, 

Veenpluis 4-6, 5684 PC te Best: 
- Politieke partij De Groenen, namens deze A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van De Groenen 

in Sint-Oedenrode, ‟t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, 
- Verbeek, Erik, Seovacki Put 43, KR-34550, Pakrac (Kroatie) 
- No Cancer Foundation, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt (België)  

Voor deze allen ondertekend; 
 
Een kopie van deze strafaangifte hebben wij laten uitgaan aan ondermeer: 

- A.L.M. Hurkmans, bisschop bisdom ‟s-Hertogenbosch Ned.(info@bisdomdenbosch.nl); 
- Mgr. W.J. Eijk, aartsbischop Nederland (pers@aartsbisdom.nl);  
- Mgr. W.J. Eijk, aartsbischop Nederland (pers@aartsbisdom.nl);  
- Deken. Rik Palmans, dekenaat Tongeren België (rik.palmans@skynet.be); 
- Mgr. Patrick Hoogmartens, bisschop bisdom Hasselt, België 

(augustin.champagne@bisdomhasselt.be en yvan.smolders@bisdomhasselt.be); 
- Henk Rijkers, journalist bij het Katholiek Nieuwsblad (henk@katholieknieuwsblad.nl)  

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Lijsttrekker Otto ter Haar geeft voor TROS-radio het standpunt van 'de Groenen' weer !  
Wat betreft de kredietcrisis, bekijk video I, video II en video III voor u gaat stemmen! 

 

DE GROENEN 

Foto's van het congres van de Groenen in Utrecht op 2 feb. 2008 
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De kandidaten voor de gemeenten Sint-Oedenrode en Heusden  

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

http://www.sdnl.nl/groenen-sint-oedenrode.htm
http://www.sdnl.nl/groenen-heusden.htm
http://www.sdnl.nl/groenen-ad-van-rooij.htm
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Ing. Ronald van Uden geeft de visie van veel burgers in Heusden  

 
Lisette van Rooij laat er geen gras over groeien in Sint-Oedenrode  
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De nummers twee, drie en zeven van de lijst in SintOedenrode  

 
Marjo van den Heuvel vindt eeerlijkheid in de politiek belangrijk  
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Robert Jan Vlemmings wil aandacht voor de jeugd in Sint-

Oedenrode  

 
Bianca van Dijk is voor de Groenen de lijsttrekker in Heusden  
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Franka van den Heuvel wil een beter leefmilieu in de gemeente  

 
Bergen van vuile grond waarmee niets gebeurt in Sint-Oedenrode  
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De Groenen in Heusden en Sint-Oedenrode eisen een legale politiek  

De poster van De Groenen in de gemeente Sint-Oedenrode  
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Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 7 augustus 2011 16:21 
Onderwerp: Bericht van Ad van Rooij aan Hare Majesteit Koningin Beatrix persoonlijk. 
Aan: voorlichting@raadvanstate.nl 
 
 

mailto:voorlichting@raadvanstate.nl
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Aan Hare Majesteit Koningin Beatrix  
Als Voorzitter van de Raad van State en als Staatshoofd.  

(e-mail: voorlichting@raadvanstate.nl)  
  
 
Lieve Koningin,  
 
Via uw zeer gewaardeerde persvoorlichters mr. Wendy van der Sluijs en mr. Sabine Heijstek-van 
Leussen laat ik (Ad van Rooij) u het volgende bericht toekomen:     

  
Jan Donner (grootvader), André Donner (vader) en huidig verantwoordelijk minister Piet Hein 
Donner (zoon) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zijn verantwoordelijk voor artikel 120 in 
de Nederlandse Grondwet (vanaf 1983) en artikel 60 in de Grondwet (vanaf 1953) en daarmee 
verantwoordelijk voor alle chemische dumpingen vanuit agrarische (o.a. Monsanto) en niet agrarische 
(o.a wolmanzouten) bestrijdingsmiddelen vanaf 1962 tot heden (49 jaar lang) waaruit sluipmoordende  
genocide is ontstaan en nog zal ontstaan (in de vorm van het krijgen van kanker of andere ernstige 
vergiftiging ziekten) op miljarden wereldbewoners. Voor feitelijke en wettelijke onderbouw lees onze 
brief d.d. 7 augustus 2011 aan het Gerecht van de Europese Unie t.a.v. griffier Emmanuel Coulon, 
Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg (lees: http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-
augustus-2011-brief-aan-gerecht-europese-unie.pdf)  

  
Wanneer moet verantwoordelijk minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties daarvoor verantwoording afleggen tegenover koningin Beatrix als 
voorzitter van de Raad van State en als Staatshoofd?  

 
Graag vernemen ik van spoedig uw antwoord daarop:  
 
Mijn lieve Groet 
Ad van Rooij   
 
Op grond van bovengenoemde feitelijke informatie kan het in geding zijnde standpunt van deze 
hieronder met foto zichtbare gemeenteraad van Sint-Oedenrode nooit in stand blijven.   

   

Peter Maas (CDA)(vz)      M. van Els (sec)         Raadslid                  Raadslid          Raadslid (VVD) 

 

 Raadslid (VVD)  Raadslid (PvdA) Raadslid (PvdA)    Raadslid           Raadslid (VVD) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_der_Nederlanden
mailto:voorlichting@raadvanstate.nl
http://www.raadvanstate.nl/pers/pers_contacten/
http://www.raadvanstate.nl/pers/pers_contacten/
http://www.raadvanstate.nl/pers/pers_contacten/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Donner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Donner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_Donner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_Donner
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://nl.wikipedia.org/wiki/Genocide
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-2011-brief-aan-gerecht-europese-unie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-2011-brief-aan-gerecht-europese-unie.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_Donner
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk
http://www.hetechtenieuws.org/2007-02-21.php
http://www.raadvanstate.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staatshoofd
https://sites.google.com/site/ncfactueel/europees-erkend-safety-manager


 89 

 

  Raadslid (VVD)  Raadslid (CDA)       Raadslid          Raadslid (CDA)  Raadslid (CDA)     

 

      Raadslid          Raadslid (VVD)   Raadslid (PvdA)   Raadslid 
 
 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Wij richten aan u dan ook hierop de volgende raadsbesluiten te nemen:  
 

1. te beslissen dat de woning op het adres Vresselseweg 16a, 5491PC, te Sint-Oedenrode in het 
nieuwe bestemmingsplan Buitengebied wordt opgenomen als zelfstandige bedrijfswoning; 

 
2. te beslissen dat het bestemmingsvlak aan de achterzijde van het perceel Vresselseweg 14 

niet wordt beperkt tot aan de rand van het bouwvlak, zoals is voorgesteld.     
 

3. te beslissen dat aan cliënt M.R.G.W. van den Heuvel een schadevergoeding wordt betaald 
van € 1.000.000,- (1 miljoen euro) ter compensatie van de bij cliënt geleden veel grotere 
schade die de machtsmisbruikende vriendjespolitieke CDA, PvdA en VVD raadsleden van 
Sint-Oedenrode bij cliënt in 24 jaar tijd heeft aangericht.    

 
Ten slotte verzoeken wij u ondergetekende A.M.L. van Rooij hierover in ieder geval te horen in België 
daar de hierboven feitelijk bewezen al maar liefst 24 jaar lang voortdurende machtsmisbruikende 
mens- en milieuvernietigende CDA, PvdA en VVD vriendjespolitiek van Sint-Oedenrode tot gevolg 
heeft gehad dat A.M.L. van Rooij vanaf 22 april 2010 heeft moeten vluchten naar België en daar 
politiek asiel heeft moeten aanvragen om door toedoen van de Rooise mens- en milieuvernietigende 
CDA, PvdA en VVD vriendjespolitiek niet te laten gebeuren wat Pim Fortuyn is overkomen (lees: 
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm en http://www.ineveen.nl/iv16.htm)    
 
Een kopie van deze zienswijzen hebben wij onder meer verstuurd aan aan Hare Majesteit Koningin 
Beatrix als Voorzitter van de Raad van State en als Staatshoofd met het nadrukkelijke verzoek om in 
Sint-Oedenrode onmiddellijk persoonlijk in te grijpen en niet te wachten totdat de honderdduizenden 
inwoners van Sint-Oedenrode en omliggende gemeenten als gevolg van bovengenoemde 
machtsmisbruikende mens- en milieuvernietigende CDA, PvdA en VVD vriendjespolitiek allemaal 
vroegtijdig zullen sterven aan de sluipmoordende vergiftigingsziekte kanker.       .  
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De machtiging van cliënt vindt u bijgevoegd (zie bijlage).  
  
In afwachting van het raadsbesluit hierop, na daarover gehoord te zijn in België, verblijven wij;  
 
Hoogachtend, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
voor deze, 
 
 
 
 
 
Ing. A.M.L. van Rooij,  
directeur. 
 
 
Bijlage: 
Machtiging van M.R.G.W. van den Heuvel (1 pagina).   
 
 

 

 
      

      
 


