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Ad van Rooij                                                  Roel Fonville 

 
 
Deskundigenrapport (tevens persbericht) geeft verklaring voor drie tot vier keer zoveel 
autismestoornissen onder kinderen rondom Eindhoven en daarmee onder de kinderen van 
werknemers van Philips Healthcare te Best.  
 
Met name de firma’s Gebr. van Aarle en Gebr. Smetsers uit Sint-Oedenrode zijn hoofdelijk 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor drie tot vier keer zoveel autismestoornissen onder kinderen 
rondom Eindhoven en daarmee de kinderen van de werknemers van Philips Healthcare te Best.  
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Liesbeth De Smedt 
Communicatie Manager / woordvoerder Philips Lighting 
Tel. +31 (0)40 2786157 / Mob. +31 6 11 348 365 
email: liesbeth.de.smedt@philips.com  

 
Geachte Philips Persvoorlichters, 
 
Vanuit mijn functie als Safety Manager Philips Healthcare te Best ben ik verantwoordelijk voor de 
veiligheid en gezondheid voor haar werknemers en hun kinderen. Gezien die feiten en deze 
omstandigheden ben ik genoodzaakt om vanuit België het hieronder bijgevoegde deskundigenrapport/ 
tevens persbericht wereldwijd te laten uitgaan.     
 
Recent las ik het volgende artikel in Elsevier:     

Meer kinderen met autisme in technologieregio Eindhoven 

Maandag 20 juni 2011 15:25 

Autisme komt drie tot vier keer vaker voor bij kinderen in de regio Eindhoven dan in de omgeving van 
Haarlem en Utrecht. Dit komt naar voren uit een onderzoek van het Autism Research Centre van de 
Universiteit van Cambridge.  

In de technische regio Eindhoven komt autisme vaker voor dan elders  

Wat is autisme?  
Mensen met een autismestoornis ondervinden problemen in de sociale interactie, communicatie of hebben 
neigingen tot gedrag dat zich steeds herhaalt. De stoornis is ongeneeslijk en al aanwezig voor de geboorte. 
Pas na het derde levensjaar kan autisme duidelijk zichtbaar worden.  
 
Autisme kan zich in vele verschillende vormen voordoen. Bepaalde mensen met een ernstige vorm van de 
stoornis kunnen niet zelfstandig leven, anderen die een lichte variant hebben merken er nauwelijks iets 
van. Er zijn nog maar weinig wetenschappelijk onderbouwde conclusies over autisme.  

Bij 229 op 10.000 kinderen is er autisme gediagnosticeerd onder schooljeugd in Eindhoven, Waalre en 
Veldhoven. De resultaten zijn maandag gepubliceerd in het Journal of Autism and Developmental 
Disorders en zijn gebaseerd op informatie van 62.505 Nederlandse kinderen op 369 scholen.  
 
Technische ouders 
De onderzoekers wilden testen of autisme vaker voorkomt in regio’s met veel technologische bedrijven en 
kenniswerkers. Eindhoven heeft met zijn dertig procent een aanzienlijk groter percentage banen in de ICT 
of techniek dan Haarlem of Utrecht. 
 
De resultaten ondersteunen de aanname dat ouders met technische banen meer kans lopen dat ze een 
kind krijgen met een autismestoornis. Uit eerder onderzoek bleek dat technische studenten meer 
autistische karaktertrekken hebben dan studenten in andere vakgebieden. In Eindhoven bevindt zich één 
van de drie Nederlandse Technische Universiteiten.  
 
Evolutionair 
Professor Simon Baron-Cohen, directeur van het Autism Research Centre, wijst erop dat autistische 
karaktereigenschappen zoals het willen doorgronden en controleren van systemen in het voordeel kunnen 
werken van werknemers binnen technische vakgebieden.  
 
'Dit zou ook kunnen verklaren waarom genen voor autisme in de populatie blijven voortbestaan: sommige 
van deze genen lijken gerelateerd te zijn aan evolutionair gezien gunstige eigenschappen,' zegt hij over de 
resultaten van het onderzoek.  
 
Rosa Hoekstra, één van de onderzoekers, gaf aan dat de resultaten vrij significant zijn. Niettemin wijst zij 
op het belang van vervolgonderzoek om alternatieve verklaringen uit te sluiten. Volgens Hoekstra is het 
bijvoorbeeld mogelijk dat autisme sneller wordt ontdekt in Eindhoven dan in Haarlem en Utrecht. 

http://www.newscenter.philips.com/nl_nl/standard/about/news/mediacontact/netherlands/
mailto:liesbeth.de.smedt@philips.com
http://www.hetechtenieuws.org/2009-09-15.php
http://www.gemeentebest.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/zeer-hoge-urgentie-omdat-er-sprake-is-van-een-misdrijf-waaruit.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2009-09-15.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-09-15.php
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Wetenschap/300429/Meer-kinderen-met-autisme-in-technologieregio-Eindhoven.htm?rss=true
http://www.autisme.nl/home.html?mnu=tmain100:shome&s=1&l=nl&t=1308578766
http://www.autismresearchcentre.com/arc/default.asp
http://www.autismresearchcentre.com/arc/default.asp
http://www.elsevier.nl/web/10200742/Nieuws/Internet-Gadgets/Technische-bedrijven-lokken-leerling-met-gratis-laptop.htm
http://www.elsevier.nl/web/10112776/Nieuws/Wetenschap/Genen-ontdekt-die-autisme-kunnen-veroorzaken.htm


 3 

Slimste regio 
De uitkomsten zouden een belangrijk verschil kunnen maken in de toekomstige loopbaan van 
gediagnosticeerde kinderen. Aan de hand van meer specifieke informatie over kinderen met een 
autismestoornis kunnen onderwijsmethoden en zorg beter op maat worden gemaakt.  
 
Hoekstra kondigde aan dat nader onderzoek in de drie regio’s nog moet worden uitgewerkt en minimaal 
vier jaar zal duren. Eerder deze maand werd Eindhoven uitgeroepen tot de slimste regio van de wereld 
door het Intelligent Community Form, een internationale denktank op het gebied van economie en sociale 
ontwikkeling die jaarlijks een ranglijst van slimme gemeenschappen maakt. 
 
In 2005 werd er al onderzoek gedaan naar autisme bij kinderen in de regio Eindhoven. Hieruit kwam naar 
voren dat rondom Eindhoven twee keer zoveel autistische kinderen op school zaten als in de rest van het 
land. 

Door Iris Dortland  

De firma’s  Gebr. van Aarle en Gebr. Smetsers uit Sint-Oedenrode hebben honderdduizenden 
kilogrammen arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) gedumpt in geïmpregneerde tuinhuisjes, 
kinderspeeltoestellen, picknicktafels, zwembadjes, zandbakken, etc en rondom Eindhoven verkocht.  
 

1. De rampzalige gevolgen van geïmpregneerd hout 

  

 

Ook Dat Nog uit 

1993 

 

   Slepende zaak 

v. Rooij 

 

Valse Hickson 

rapport 

 

Hout niet 

versnipperen 

 

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.  
  

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.  
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http://www.netwerk.tv/node/3003
http://www.elsevier.nl/web/Auteur.htm?dbid=1118&typeofpage=71806
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-07-20.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-30.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.mstsnl.net/video/ook-dat-nog.wmv
http://www.mstsnl.net/video/ook-dat-nog.wmv
http://www.mstsnl.net/video/ook-dat-nog.wmv
http://www.mstsnl.net/video/ook-dat-nog.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.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/2vandaag.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.mstsnl.net/video/brabant-tv.wmv
http://www.mstsnl.net/video/brabant-tv.wmv
http://www.mstsnl.net/video/brabant-tv.wmv
http://www.mstsnl.net/video/brabant-tv.wmv
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv


 4 

 
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. 
  

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: 

http://toel.nr/
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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)   
  
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.  
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“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. 
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*'. 
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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;   
 

Voor meer feitelijke onderbouw lees mijn bijgevoegd verzoekschrift (met deeplinks aan bewijzen) aan 
Raymond de Roon, voorzitter Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie in de Tweede Kamer. 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoek-tot-het-nemen-van-een-besluit-vaste-kamer-commissie-
justitie-8-april-2011.pdf 
  

2. Arseen en chroom VI veroorzaken autismestoornissen: 
 
Zware metalen als arseenzuur (arseen) en chroomtrioxide (chroom VI) kunnen al bij zeer lage 
concentraties autismestoornissen bij kinderen veroorzaken. Voor wetenschappelijke onderbouw lees 
ondermeer de volgende link:  
 

http://www.autisme-asperger.com/autisme-wat-is-de-oorzaak/  
 

 
 
3. Houtimpregneerbedrijven moeten de schade betalen: 

Bij besluit d.d. 19 augustus 1996 (kenmerk: IBP96040460) heeft voormalig milieuminister Margaretha de 
Boer beslist dat de Nederlandse houtimpregneerbedrijven (zijnde de vervuilers) deze triljoenen euro’s aan 
vergiftiging- en gezondheidsschade moeten betalen en niet kunnen afwentelen op de belastingbetalende 
Nederlanders. Als bewijs daarvoor vindt u betreffend besluit d.d. 19 augustus 1996 van voormalig 

http://www.sdnl.nl/embassy3.htm
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.autisme-asperger.com/autisme-wat-is-de-oorzaak/
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milieuminister De Boer hieronder ingelast. 

 

 

Voor de dieper liggende oorzaak lees de volgende links met deeplinks (vergeet daarbij met name de 
2Vandaag TV-uitzendingen en lezingen niet te bekijken). 
  
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
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/nederland-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-6-april-2011.pdf  
  
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juni-2011-pleitnotitie-den-bosch-dwangsom-nr-103400.pdf 
  
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-juni-2011-nvvk-en-pieter-van-vollenhoven.pdf 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-juni-2011-e-mail-nvvk-micha-kat.pdf 

 
Wanneer begint Philips Healthcare samen met de Staat der Nederlanden een civiele procedure tegen de 
firma’s Gebr. van Aarle en Gebr. Smetsers uit Sint-Oedenrode en overige betrokken Nederlandse 
houtimpregneerbedrijven (zijnde de vervuilers)?  
 

Gebruikte referenties:  
  

1. Veiligheidsinformatieblad van het bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co, toel.nr. 8228N, van 
Hickson Garantor Nederland B.V.  

2. Verslag chemisch onderzoek van superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. van de 
Keuringsdienst van waren te Groningen.  

3. Blz. 1, 52, 53, 54 en 55 uit het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990 van de 
Tweede Kamer der Staten Generaal vergaderjaar 1985 - 1986, 19204 nrs. 1-2 (5 pagina's).  

4. Voorblad, blz. 35 en 36 uit het Besluit kankerverwekkende stoffen en processen van 4 februari 
1994, stb 91 (3 pagina's).  

5. Voorblad, blz. 1, A2 en A3 uit de brochure "durf de dingen eens zwart in te zien, dan wordt alles 
rooskleurig" uitgegeven door het Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de Arbeid 
(België) in verband met hun nationale informatie campagne over de beroepskankers (4 pagina's).  

6. Voorblad, blz. 5 en blz. 28 uit het Reprotox achtergrond-document S138-1 van het ministerie van 
SZW (3 pagina's).  

7. Blz. 14 Nederlandse staatscourant nr. 170 van 6 september 2006 , inzake niet-limitatieve lijst van 
voor de voortplanting giftige stoffen, volgens criteria van bijlage VI bij Richtlijn nr. 67/548/EEG van 
de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 1967.   

8. Blz. 15 Nederlandse staatscourant nr. 170 van 6 september 2006 , SZW-lijst van mutagene stoffen 
die door de EU zijn ingedeeld als mutageen en zijn opgenomen in bijlage I bij Richtlijn nr. 
67/548/EEG.  

9. Voorblad, blz. 4 en blz. 5 uit het protocol "arsenicum" S30-21 van de inspectiedienst SZW (3 
pagina's).  

10. Voorblad, blz 18 en blz 21 uit de Nationale MAC-lijst 1996 (P145) van het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid 3 pagina's).  

11. Voorblad, blz 12 en blz 23 uit het rapport d.d. 23 februari 1999 van Stichting Hout Research 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.  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/nederland-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-6-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juni-2011-pleitnotitie-den-bosch-dwangsom-nr-103400.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-juni-2011-nvvk-en-pieter-van-vollenhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-juni-2011-e-mail-nvvk-micha-kat.pdf
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-07-20.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-30.php
http://toel.nr/
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19. Nederlandse bouwverordeningen volgens VNG-model bouwverordening, die van toepassing zijn 
binnen alle Nederlandse gemeenten. 

 
Ad van Rooij  
Safety Manager Philips Healthcare 
 
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com   
tel: 0032 (0)484749360  
 
Cc: j.l.m.vandertuuk-brand@utwente.nl, p.j.j.m.vanloon@utwente.nl, a.g.wennink@utwente.nl, 
r.j.bijleveld@utwente.nl, BureauFaculteitsdecaanMB@mb.utwente.nl, j.vanhillegersberg@utwente.nl, 
c.m.m.heijnen@utwente.nl, c.tennapel@utwente.nl, r.kabir@utwente.nl, c.p.l.souren@utwente.nl, 
c.g.m.roring@utwente.nl, c.huijs@utwente.nl, s.s.spuls@utwente.nl, r.hoppe@utwente.nl, 
m.h.denobel@utwente.nl, m.a.m.evertzen@utwente.nl, b.devroom@utwente.nl, a.kovac@utwente.nl, 
g.h.reussing@utwente.nl, m.j.ijzerman@utwente.nl, a.h.prins@utwente.nl, 
g.m.g.m.vanlieshout@utwente.nl, e.w.hans@utwente.nl, b.g.f.pol@utwente.nl, 
e.e.christochowitz@utwente.nl, m.j.m.tevaarwerk@utwente.nl, i.wilmink-voogstgeerd@utwente.nl, 
i.vanhaare@utwente.nl, s.zuidema@utwente.nl, s.j.smith@utwente.nl, h.l.m.martens@utwente.nl, 
j.a.lammersvantoorenburg@utwente.nl, l.vanicaityte@utwente.nl, j.d.vloon-haartman@utwente.nl, 
j.m.a.vollenbroek-timmerhuis@utwente.nl, o.a.m.fisscher@utwente.nl, h.w.hoving@utwente.nl, 
h.degroot@utwente.nl, c.regtuit@utwente.nl, j.i.m.halman@utwente.nl, s.hophmayer-tokich@utwente.nl, 
h.c.brouwer@utwente.nl, bpo@utwente.nl, m.iliohan@utwente.nl, j.g.m.vandenelshout@utwente.nl, 
study@mb.utwente.nl, m.vanhillegersberg@utwente.nl, s.velders@utwente.nl, l.m.vanwees@utwente.nl, 
a.h.m.krooshoop@utwente.nl, m.m.jannink-vanhetreve@utwente.nl, j.c.o.kleine@utwente.nl, 
e.j.m.vanderveen@utwente.nl, m.a.sonneveldt@utwente.nl, h.klaczynski@utwente.nl, 
g.rossini@utwente.nl, m.reindersfolmer@utwente.nl, h.j.luschen@utwente.nl, m.c.predery@utwente.nl, 
j.f.m.kuipers@utwente.nl, j.k.vanderwoude@utwente.nl, stehpssecretariaat@utwente.nl, 
j.h.sonneveldt@utwente.nl, a.klos@utwente.nl, m.f.clifford@utwente.nl, a.e.davidson@utwente.nl, 
a.g.h.westhoff@utwente.nl, iris.dortland@elsevier.nl 
 
 

http://www.hetechtenieuws.org/2009-09-15.php
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com

