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Verstuurd per fax 070-3651380 
en per e-mail voorlichting@raadvanstate.nl  

 
Aan: de Raad van State 
Afdeling bestuursrechtspraak  
t.a.v. Voorzitter Mr. J.E.M. Polak 
Postbus 20019, 2500 EA Den-Haag   

                
                                                                                    

                           
 

Zonhoven 24 augustus 2012 
 Uw zaaknummer: 200807464/1/H3 
 

 
Met een kopie aan de nieuwe politieke partij SOPN:  
 
Deze nieuwe partij doet met 76 kandidaten mee aan de 
Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012. 
Voor meer informatie kijk op de volgende website:     

                 www.sopn.nl 
 

        
 
Geachte heer Polak.  
 
Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. heeft op 20 mei 2009 onder zaaknummer: 200807464/1/H3 van 
voormalig minister mr. J.P.H. Donner (CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rechtszaak 
gewonnen over het gebruik van giftig kankerverwekkend gewolmaniseerd hout voor 
kinderspeeltoestellen op basisschool EBS Online te Eindhoven.  
 
In deze zaak heeft een meervoudige kamer onder voorzitterschap van huidig voorzitter mr. J.E.M. 
Polak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State letterlijk de volgende 
onherroepelijke beslissing genomen:  
 

Zaaknummer: 200807464/1/H3 
 

Datum uitspraak: 20 mei 2009 

AFDELING 
BESTUURSRECHTSPRAAK 

Uitspraak op het hoger beroep van: 

[appellant], wonend te [woonplaats], 

tegen de uitspraak van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 21 augustus 2008 in zaak 
nr. 07/3657 in het geding tussen: 

[appellant] 

en 

de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (J.P.H. Donner). 

 

mailto:voorlichting@raadvanstate.nl
http://www.hetechtenieuws.org/2009-05-27-uitspraak-raad-van-state-in-zaaknummer-200807464-van-20-mei-2009.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=1AN09RexqE0&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=wr7a5RJaUho&feature=youtu.be
http://www.sopn.nl/over-sopn/192-kandidatenlijst-sopn.html
http://www.sopn.nl/
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
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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. 

2.11. De minister dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden 
veroordeeld. 

3. Beslissing 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

Recht doende in naam der Koningin: 

I. verklaart het hoger beroep ongegrond; 

II. verklaart het beroep tegen het besluit van 10 november 2008 gegrond; 

III. vernietigt het besluit van 10 november 2008; 

IV. veroordeelt de minister tot vergoeding van bij [appellant] in verband met de 
behandeling van het beroep tegen het besluit van 10 november 2008 opgekomen 
proceskosten tot een bedrag van € 355,10 (zegge: driehonderdvijfenvijftig euro en tien 
cent), waarvan een deel groot € 322,00 is toe te rekenen aan door een derde 
beroepsmatig verleende rechtsbijstand; het dient door de Staat der Nederlanden 
(Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan [appellant] onder vermelding 
van het zaaknummer te worden betaald. 

Aldus vastgesteld door mr. J.E.M. Polak, voorzitter, en mr. W. Konijnenbelt en mr. 
W.D.M. van Diepenbeek, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.A.M.J. Graat, ambtenaar 
van Staat. 

w.g. Polak w.g. Graat 
Voorzitter ambtenaar van Staat 

Uitgesproken in het openbaar op 20 mei 2009 

Dit betekent dat voormalig minister J.P.H. Donner van Sociale Zaken en werkgelegenheid ingevolge 
de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na deze onherroepelijke uitspraak (vóór 2 juli 
2009) een nieuw besluit had moeten nemen waarin de risico-inventarisatie en evaluatie d.d. 8 
februari 2007 van Europees erkend safety manager A.M.L. van Rooij volledig is betrokken:  
 
In deze risico-inventarisatie en evaluatie  staat geschreven dat de grote zandbak (en al het andere 
geïmpregneerde hout) op het schoolplein is geïmpregneerd te 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.  

http://www.hetechtenieuws.org/2007-04-02-Ri-&e-rapport-BH-(1)-8-februari-2006.pdf
http://www.sdnl.nl/ekc-sommatie-gezondheidsraad.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2007-04-02-Ri-&e-rapport-BH-(1)-8-februari-2006.pdf
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Daarop zijn in deze risico-inventarisatie en evaluatie de volgende veiligheids- en 
gezondheidskundige aanbevelingen gedaan:  

 

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).  

 

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 

http://www.hetechtenieuws.org/2007-04-02-Ri-&e-rapport-BH-(1)-8-februari-2006.pdf
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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.  

 
Heden (na maar liefst ruim 3 jaar) heeft voormalig minister J.P.H. Donner (CDA) van Sociale Zaken 
en Werkgelegengheid aan deze door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. gewonnen onherroepelijke 
uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak nog steeds geen uitvoering gegeven, met als gevolg 
dat Swaay Hout in Schijndel en Harlingen tot op de dag van vandaag heeft kunnen doorgaan met de 
levering van met Celfix OX geïmpregneerd hout aan houtverwerkende bedrijven als Gebr. Smetsers in 
Sint-Oedenrode die er geïmpregneerde houten kinderspeeltoestellen, picknicktafels, pergula’s, 
tuinhuisjes e.d. van maakt en met valselijk opgemaakte advertenties verkoopt aan scholen, 
kindercrèches, particulieren. etc.  
 
Ook onze buurman Gebr. van Aarle B.V. Ollandseweg 159, 5491 XD in Sint-Oedenrode, evenals 
andere Nederlandse houtimpregneerbedrijven hebben als gevolg daarvan steeds kunnen doorgaan 
met het impregneren van hout om daarvan uiterst giftige kankerverwekkende kinderspeeltoestellen 
picknicktafels, pergula’s, tuinhuisjes e.d. te maken of te laten maken en te verkopen in Nederland, 
België en andere Europese landen, wat vanwege de open grenzen geen enkel probleem is.  
 
Met het al ruim drie jaar lang geen uitvoering geven aan deze onherroepelijke uitspraak van de Raad 
van State maakt voormalig minister J.P.H. Donner (CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
namens de Staat der Nederlanden, zich onmiskenbaar schuldig aan chemische genocide op 
miljoenen kinderen, waardoor in Europa miljoenen kinderen vroegtijdig zullen sterven aan kanker of 
andere vergiftigingsziekten.  
 
Op grond van deze door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. gewonnen onherroepelijke uitspraak 
kunnen alle Europese kinderen die zijn blootgesteld aan dit uiterst giftig kankerverwekkend gif tot 
veertig jaar na de eerste blootstelling alle schade verhalen op de Nederlandse Staat en op de politieke 
partij CDA omdat voormalig CDA minister J.P.H. Donner daarmee in zeer ernstige mate heeft 
gehandeld in strijd met de statuten van zijn CDA.  
 
Als een andere inwoner van Nederland ruim drie jaar lang geen uitvoering geeft aan een dergelijk 
gewonnen onherroepelijke uitspraak bij de Nederlandse Raad van State dan gaat hij/zij daarvoor 
levenslang de gevangenis in. Voor J.P.H. Donner geldt dat niet. Hem levert dat de volgende promoties 
op na vanaf 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te 
zijn geweest: 

- van 14 oktober 2010 tot 16 december 2011, minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties.   

- van 1 februari 2012 tot heden Vice-President bij de Nederlandse Raad van State.  
 
A.M.L. van Rooij was, ondanks zijn gedegen sollicitatie, niet geschikt voor de functie van Vice-
President van de Raad van State. 
 
Wat dit alles voor gevolg heeft gehad voor A.M.L. van Rooij, zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V. en 
zijn gezin onder aansturende verantwoordelijkheid van voormalig minister J.H.P. Donner (CDA) van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kunt u lezen in ons 
wrakingsverzoek d.d. 22 augustus 2012 van de wrakingskamer bestaande uit de staatraden mr. 
J.A.W. Scholten-Hinloopen (voorz.), mr. C.J. Borman en mr. M.A.A. Mondt-Schouten in zaaknummer:  
201205174/5/R3, welke u in de volgende link vindt bijgevoegd:  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-augustus-2012-wraking-wrakingskamer-bestemming.pdf  
 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan u gericht.     
 
Daarin kunt u lezen dat het resultaat van deze op 7 februari 2007 gestarte en op 20 mei 2009 van 
voormalig minister mr. J.P.H. Donner (CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gewonnen 

http://www.vanswaay.nl/
http://www.houthandelsmetsers.nl/
http://www.mstsnl.net/video/brabant-tv.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-07-20.php
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-augustus-2012-wraking-wrakingskamer-bestemming.pdf
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rechtszaak voor A.M.L. van Rooij als safety manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V. , 
voor A.M.L. van Rooij als directeur van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., voor A.M.L. van Rooij als 
vennoot van Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ VOF en voor zijn vrouw en gezin tot gevolg heeft 
gehad dat onder aansturing van huidig vice-president mr. J.P.H Donner in samenspanning met Philips 
Medical Systems Nederland B.V., burgemeester P.M. Maas van Sint-Oedenrode en de politieke partij 
CDA zijn opponent A.M.L. van Rooij  vanaf 24 september 2007 tot op heden (reeds 5 jaar lang) voor 
100% arbeidsongeschikt (geestesziek) wordt gehouden:  

- zonder doorbetaling van salaris tijdens ziekte vanaf 25 oktober 2007 tot heden (5 jaar lang) 
vanuit Philips Medical Systems Nederland B.V.  

- zonder inkomen vanuit het Ecologisch Kennis Centrum B.V. vanaf 1 augustus 2008 tot heden 
(4 jaar lang).  

- zonder inkomen vanuit Van Rooij Holding B.V. vanaf 1 augustus 2008 tot heden (4 jaar lang).  

- onder de condities van voortdurende meest corrupte executoriale beslagleggingen, 
honderdduizenden euro’s aan dwangsommen, verzegelingen van bedrijfsgebouwen, wat een 
schade voor de paardenhouderij (thans: camping en pensionstal ’Dommeldal’) van Ad en 
Annelies van Rooij tot gevolg heeft gehad van miljoenen euro’s  

 
 
Als gevolg van het al ruim 3 jaar lang overtreden van de op 20 mei 2009 onder zaaknummer: 
200807464/1/H3 gewonnen uitspraak door voormalig minister mr. J.P.H. Donner (CDA) van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid heeft A.M.L. van Rooij op 22 april 2010 naar België moeten vluchten en 
daar politiek asiel moeten aanvragen om in Nederland niet te worden vermoord in navolging van Pim 
Fortuyn. Huidig Vice-President mr. J.P.H Donner (CDA) van de Raad van State is dan ook degene die 
heeft veroorzaakt dat A.M.L. van Rooij om persoonlijk levensbehoud al 2,5 jaar lang tegen dubbele 
woonlasten gescheiden moet wonen van zijn vrouw en gezin om in Nederland niet te worden 
vermoord. 
 
Het moge u duidelijk zijn dat als huidig Vice-President mr. J.P.H. Donner (CDA) van de Raad van 
State drie jaar lang geen uitvoering behoeft te geven aan de op hem als minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid gewonnen uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State niemand van de 17 miljoen Nederlanders nog uitvoering behoeft te geven aan uitspraken van de 
Nederlandse Raad van State, Rechtbanken en Gerechtshoven en dat alle 17 miljoen Nederlanders, 
vanwege het overtreden ervan, evenals huidig Vice-President mr. J.P.H. Donner recht hebben op 
eenzelfde jaarsalaris, betaald vanuit de Nederlandse Staat.  
 
Mr. J.E.M. Polak. U bent voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De 
heer J.P.H. Donner (CDA) is als Vice-President thans uw hogere leidinggevende. U bent en blijft 
verantwoordelijk voor de door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. op 20 mei 2009 gewonnen 
uitspraak in zaaknummer: 200807464/1/H3 op voormalig mr. J.P.H. Donner van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Wij richten aan u dan ook het nadrukkelijke verzoek om uw baas mr. J.P.H. Donner 
hierover aan te spreken en hem te sommeren dat hij ervoor moet zorgen dat zijn ambtsopvolger huidig 
minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarop binnen 14 dagen na heden een 
nieuw besluit moet hebben genomen en dat alle bij A.M.L. van Rooij, zijn gezin en bedrijven 
aangerichte miljoenen schade moet worden vergoed door de Staat der Nederlanden.  
 
Dit verzoekschrift aan mr. J.E.M. Polak, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de  
Nederlandse Raad van State, zal als nader onderbouwing worden toegestuurd aan:  

- de SNS-Bank met het verzoek onze hyptheekrente, die door toedoen van mr. J.P.H. Donner 
niet meer kan worden betaald, op de Staat der Nederlanden te verhalen. 

- Belgisch Grondwettelijk Hof in de zaak met rolnummer: 5464  

- federaal magistraat Lieve Pellens, Openbaar Ministerie federaal parket, te Brussel (België) in 
de zaak met referte FD30.99.15-12 LP-mv.  

 
Om in navolging van uw baas Vice-President J.P.H. Donner niet medeplichtig te worden aan: 

- sluipmoordende chemische genocide op miljoenen kinderen; 
- het nog meer stelen van geld en eigendommen bij A.M.L. van Rooij, Ecologisch Kennis 

Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V. en Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’. 
sommeren wij voorzitter Mr. J.E.M. Polak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State om uiterlijk op 27 augustus 2012 op dit verzoekschrift te hebben beslist: 
 

http://www.hetechtenieuws.org/2009-05-27-uitspraak-raad-van-state-in-zaaknummer-200807464-van-20-mei-2009.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay
http://www.hetechtenieuws.org/2009-05-27-uitspraak-raad-van-state-in-zaaknummer-200807464-van-20-mei-2009.pdf
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In afwachting van de hierboven verzochte beslissing op uiterlijk 27 augustus 2012, verblijven wij;   
 
Hoogachtend, 
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze 

 
 
 
 

Ing. A.M.L. van Rooij 
Directeur 
 

Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 

Datum: 24 augustus 2012 23:59 

Onderwerp: Verzoek aan Voorzitter mr. J.E.M. Polak om zijn baas Vice-President J.P.H. 
Donner van de Raad van State te sommeren uitvoering te geven aan de van hem gewonnen 

uitspraak van de Raad van State 

Aan: Raad van State Voorlichting <voorlichting@raadvanstate.nl> 

Cc: EKC a.vanrooij1@chello.nl 

 
 
Dit verzoekschrift zal met een voorafgaand persbericht ook wereldwijd worden verspreid.   
 

mailto:a.vanrooij1@chello.nl

