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Renata Camps zal fungeren als 
liaison tussen beleid en organisatie 
in het provinciehuis. Ze is als 
manager/secretaris het hoofd van 
het personeel, coördineert de 
juridische knowhow in het 
provinciebestuur en bereidt de 
dossiers voor. 'Een vrouw als 
griffier op een kantelmoment in de 
geschiedenis van Limburg, dit is 
een hoogdag,' concludeerde 
gouverneur Stevaert.  
 
 

 

Limburgs Provinciegriffier Renata Camps  

Voorheen:  

 Vice President- Department Head Trade Capture at 
The Bank of New York Mellon 

 Manager at The Bank of New York Mellon 
Corporation 

 Teamleader at The Bank of New York Mellon 
Corporation 

Vanaf 1 maart 2008 komt Renata Camps aan het hoofd van 
1.100 koppen sterke ambtenarenleger. Na gouverneur Steve 
Stevaert wordt ze de belangrijkste persoon aan de 
Universiteitslaan 1. 

Na haar studie solliciteerde Renata voor zowat elke 
betrekking waarvoor ze in aanmerking dacht te komen, als 
ze vanuit Leuven maar vlot te bereiken was. De betrekking 
bij de Bank of New York in Brussel sprak haar het meest 
aan. Ze geeft toe dat ze de banksector steeds interessant 
heeft gevonden. 

Renata bleek meteen in aanmerking te komen voor een 
functie in het Amerikaanse bedrijf: een universitair diploma 
was de belangrijkste vereiste om aangenomen te worden. 
Na enkele selectiegesprekken met afdelingshoofden kon ze 
aan de slag in het global custody team. Renata vertelt dat ze 
pas tijdens haar werk heeft ontdekt wat die term precies 
inhoudt. Global custody houdt zich bezig met het bewaren 
en organiseren van de aandelen van grote klanten zoals 
banken en verzekeringsinstellingen. Renata ontplooide 
zich in de Bank of New York Brussels tot een echt 
organisatietalent en klom er geleidelijk op tot vicepresident. 
Nadat ze op twaalf jaar tijd op vijf verschillende afdelingen 
van het bedrijf had gewerkt, besloot ze echter dat het tijd 
was voor iets nieuws. Ze was al een tijdje aan het uitkijken 
naar een nieuwe job toen ze in de krant de vacature voor 
provinciegriffier zag.  

 
Betreft:  
Vragen en (Wob-)verzoek aan Limburgs Provinciegriffier Renata Camps inzake 
Milieuvergunningaanvraag klasse 1-nv H.Essers Logistics Company  
 
Geachte mevrouw Camps, 
 
In het bijzijn van mensen die zich inzetten voor No Cancer Foundation hebben wij moeten 
constateren dat het onmogelijk is om een kopie te krijgen van het onder uw verantwoordelijkheid in de 
gemeente Genk ter inzage gelegde dossier inzake Milieuvergunningaanvraag klasse 1-nv H.Essers 
Logistics Company. Na inzage van het dossier mocht onder uw regie zelfs niet één blaadje uit 
betreffend dossier worden gekopieerd. Gemeentesecretaris Rudi Haeck van de gemeente Genk heeft 
mij mondeling bevestigd dat hij over de binnen zijn gemeente ter inzage gelegde dossier niets te 
vertellen heeft omdat u ook binnen de Gemeente Genk de regie bepaald. Dat is zeer opmerkelijk te 
noemen en kan wettelijk niet, dit des te meer het bezwaarschrift van deze door de gemeente Genk ter 
inzage gelegde stukken moet worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen van 
Genk en niet aan gedeputeerde staten van de provincie Limburg.  

http://be.linkedin.com/company/bny-mellon?trk=ppro_cprof
https://sites.google.com/site/uflaatsteactueelnieuws/home
http://www.vvbb.be/prijs/prijs2008.html
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Hieronder vindt u de het organisatieschema waarin u als provinciegriffier staat genoemd.    
 

 

Met dit organisatieschema is feitelijk komen vast te staan dat u helemaal niets te vertellen heeft over 
stukken die binnen de gemeente Genk ter inzage worden gelegd en waartegen bij burgemeester en 
schepenen van Genk een bezwaarschrift kan worden ingediend. Naar aanleiding daarvan hebben wij 
dan ook de volgende vraag:  
 

Vraag 1.  
Op grond van welke wettelijke regeling heeft u aan gemeentesecretaris Rudi Haeck van 
Genk het dictaat kunnen opleggen dat aan No Cancer Foundation geen kopie mag 
worden verstrekt van het ter inzage gelegdde dossier.   

  
Bekend is dat de afvalmaffia het product “chemicaliën” gebruiken om daarin hoogproblematisch 
afval van SHELL, AKZO, DSM, Dupont de Nemours, Hoechst, Hoogovens, Shell, Unilever en Dow 
Chemical, Philips, Monsanto, etc. te dumpen om het als zodanig met grote winsten te verkopen in 
plaats van eeuwig duur te laten opslaan of tegen zeer hoge kosten veilig te verwerken, hetgeen 
wettelijk moet. De aandeelhouders van deze bedrijven, waaronder het Nederlandse koninklijke huis en 
de Staat der Nederlanden, verkrijgen hieruit honderden miljarden euro’s aan onrechtmatige inkomsten 
ten koste van het voortbestaan van het leven op onze aarde voor 6,5 miljard wereldbewoners. Hoever 
daarmee wordt gegaan kunt u lezen in de hieronder ingelaste sollicitatiebrief van A.M.L. (Ad) van 
Rooij voor de functie van vice-president van de Raad van State in Nederland, met bijbehorende video 
en artikelen in het Echte Nieuws en Argusoog.  
 
(sollicitatiebrief) http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-
van-state.pdf  
 
(video sollicitatie) http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-
9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay 

(artikel Echte Nieuws) http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php  

(artikel Argusoog) http://www.argusoog.org/2011/11/klokkenluider-van-rooij-solliciteert-naar-de-
vacature-vice-president-raad-van-state/   

http://www.vvbb.be/prijs/prijs2008.html
http://www.libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay
http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.argusoog.org/2011/11/klokkenluider-van-rooij-solliciteert-naar-de-vacature-vice-president-raad-van-state/
http://www.argusoog.org/2011/11/klokkenluider-van-rooij-solliciteert-naar-de-vacature-vice-president-raad-van-state/
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Wij verzoeken u kennis te nemen van de volledige inhoud (ook de inhoud van bijbehorende links en 
deeplinks), die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht. Naar 
aanleiding daarvan hebben wij aan u de volgende vraag.  
      

Vraag 2.  
U hebt ruim 12 jaar lang (tot 2008) in hoge functies gewerkt gehad voor de The Bank of 
New York Mellon. Uw werkzaamheden waren het bewaren en organiseren van de 
aandelen van grote klanten zoals banken en verzekeringsinstellingen. De 
grootaandeelhouders van SHELL zijn met name het Nederlandse Koninklijke huis en de 
Staat der Nederlanden. Deze aandeelhouders van SHELL hebben met de hulp van de 
politiek met het dumpen van hoogproblematisch gevaarlijk afval in chemicaliën met 
daarin miljoenen/ miljarden kilogrammen  valselijk geëtiketteerd zeer giftige 
kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) honderden 
miljarden euro’s aan onrechtmatige inkomsten ontvangen via de aan (dekmantel) 
bedrijven verleende milieuvergunningen, zoals Unilin te Wielsbeke (provincie West 
Vlaanderen) en Remo-stort te Houthalen-Helchteren, Group Machiels te Hasselt en 
Essers te Genk (provincie Limburg). Welke werkzaamheden verricht The Bank of New 
York Mellon voor SHELL?    
 

U bent als griffier (hoogste leidinggevende) binnen de provincie Limburg verantwoordelijk voor zo’n 
1100 ambtenaren. U bent dan ook hoofdelijk verantwoordelijk voor:  

- het overtreden van de wetgeving door bedrijven waaraan de onder u vallende ambtenaren 
opdrachten hebben verstrekt; 

- het overtreden van de wetgeving door bedrijven waaraan op advies van de onder u vallende 
ambtenaren door gedeputeerde staten van Limburg milieuvergunning is verleend.   

 Naar aanleiding daarvan hebben wij de volgende vragen aan u: 
 

Vraag 3.  
De rechtbank van Koophandel heeft ons kenbaar gemaakt dat de provincie Limburg als 
bedrijf, waarvan provinciegriffier Renata Camps de hoogste leidinggevende is, enkel 
maar een nummer van inschrijving heeft, maar niet als rechtspersoon staat 
ingeschreven bij de kamer van koophandel. Dit betekent dat u als natuurlijk persoon 
verantwoordelijk bent voor alle wetsovertredingen van alle bedrijven die het gevolg zijn 
van door uw ambtenaren verstrekte opdrachten aan bedrijven en/of door Gedeputeerde 
Staten verleende milieuvergunningen aan bedrijven op de door uw ambtenaren 
verstrekte adviezen. Bent u het hiermee eens? Zo nee, kunt u ons een uittreksel van de 
kamer van koophandel verstrekken waaruit blijkt dat het bedrijf “Provincie Limburg” 
wel over een rechtspersoonlijkheid beschikt?  
 
Vraag 4.      
Met het verlenen van de door H. Essers Logistics Company aangevraagde 
milieuvergunning verplicht u het bedrijf H. Essers Logistics Company tot het plegen 
van zware misdrijven omdat u op grond van die verleende Milieuvergunning het bedrijf 
H. Essers Logistics Company verplicht tot het overtreden van onder meer de 
Welzijnswet/ARAB (in Nederland Arbeidsomstandighedenwet), Wet Milieugevaarlijke 
stoffen, de Europese Afvalstoffenlijst (EURAL), Europese arresten, verordeningen en 
richtlijnen. Bent u voor deze door bedrijf H. Essers Logistics Company gepleegde 
misdrijven, gepleegd overeenkomstig de verleende wettelijk voorgeschreven 
Milieuvergunning, dan verantwoordelijk en aansprakelijk: ja of nee? Zo nee, geef 
daarvoor de wettelijke onderbouw,   

Als gevolg van artikel 120 in de Nederlandse Grondwet en het niet hebben van een Grondwettelijk Hof 
in Nederland, worden vanuit Nederland met behulp van Belgische dekmantelbedrijven als Remo-stort 
te Houthalen-Helchteren, Group Machiels te Hasselt, Essers te Genk en Unilin te Wielsbeke 
nagenoeg alle artikelen uit de Belgische Grondwet en het Europese Verdrag van Lissabon overtreden 
met het vooropgezette doel om zo’n 6,5 miljard wereldbewoners (waaronder 11 miljoen Belgen) via 
Belgische dekmantelbedrijven als Remo-stort te Houthalen-Helchteren, Group Machiels te Hasselt, 
Essers te Genk en Unilin te Wielsbeke te vergiftigen met onder meer miljoenen/ miljarden 
kilogrammen  valselijk geëtiketteerde zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en 

http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-11-19-gazet-van-antwerpen-belg-bedrijf-verwerkt-giftig-hout-uit-nl.pdf
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://www.machiels.com/
http://www.essers.com/nl/
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://www.machiels.com/
http://www.essers.com/nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-11-19-gazet-van-antwerpen-belg-bedrijf-verwerkt-giftig-hout-uit-nl.pdf
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://www.machiels.com/
http://www.essers.com/nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-11-19-gazet-van-antwerpen-belg-bedrijf-verwerkt-giftig-hout-uit-nl.pdf
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
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
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chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name 
Billiton/Shell waarin het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat veel aandelen hebben.  

De Belgische federale Ministers en Staatssecretarissen, zijn als volksvertegenwoordigers, hiervoor 
persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk en zijn dan ook wettelijk verplicht hieraan een einde te 
maken door de Staat der Nederlanden voor het Belgisch Grondwettelijke Hof te dagen. Wij hebben bij 
brief d.d. 21 november 2011 (5 ordners) de Belgische regering, via verantwoordelijk minister Annemie 
Turtelboom van Binnenlandse Zaken, daarom dan ook verzocht. Betreffend verzoekschrift met 
ontvangstbevestiging d.d. 22 november 2011 en bijbehorende video vindt u hieronder bijgevoegd: 

(verzoekschrift) http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-november-2011-federale-regering-
grontwettelijk-hof.pdf  
 
(ontvangstbevestiging verzoekschrift)  http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-november-2011-
ontvangstbevestiging-federaal.pdf  
 
(video bij verzoekschrift) http://www.youtube.com/watch?v=rVFjQ7cO-
BU&list=PL4E5406001A5496F1&feature=plpp_play_all    
 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de volledige inhoud (ook de inhoud van bijbehorende links en 
deeplinks), die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht. Naar 
aanleiding daarvan hebben wij aan u de volgende vragen:  

 
Vraag 5.  
Met uw weigering om aan No Cancer Foundation een kopie te verstrekken van het in het 
gemeentehuis van Genk ter inzage dossier heeft u volgens deskundigen in ernstige 
mate in strijd met de Europese wet- en regelgeving gehandeld. Dit omdat u op grond 
van Europese regelgeving u wettelijk verplicht bent om de ter inzage gelegde 
Milieuvergunning voor iedereen via internet toegankelijk te maken.  
Is dat Juist: ja of nee? Zo nee, op grond van welke wetgeving baseert u dat.    
 
Vraag 6.  
De vrachtauto’s van H.Essers Logistics Company rijden over geheel Europa, waarmee 
dat bedrijf in geval van een ongeluk of brand, als gevolg van de door de provincie 
Limburg verleende milieuvergunning, in alle Europese landen de wet overtreden en 
chemische rampen kunnen veroorzaken. Bent u bereid om op vrijdag 25 november 2011 
aan No Cancer Foudation gratis een kopie te verstrekken van een 100% gelijk dossier 
als dat in Genk voor eenieder ter inzage heeft gelegen en welk No Cancer Foundation 
nodig heeft om namens vele bezorgde Europeanen (waaronder Belgen) tijdig 
inhoudelijk bezwar te kunnen maken: Ja of Nee? Zo Nee, op grond van welke wetgeving 
baseert u dat?             

 
Kopie hiervan hebben wij verstuurd aan: 

- No Cancer Foundation; 
- nv H.Essers Logistics Company; 
- de Federale Belgische regering; 
- de Vlaamse regering;  
- de provincieraad van Limburg t.a.v. het Vlaams belang; 
- burgemeester en schepenen van Genk;  
- Dienst Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling van Genk;    
- burgemeester en schepenen van Zonhoven;  

 
Overeenkomstig hetgeen u ons gisteren hebt toegezegd, verzoeken wij u om morgen op 25 november 
2011 bovengenoemd 6-tal vragen eenduidig te beantwoorden.  
 
Hoogachtend 
 
No Cancer Foundation,  
Namens deze, 
 

http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-02.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Annemie_Turtelboom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Annemie_Turtelboom
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-november-2011-federale-regering-grontwettelijk-hof.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-november-2011-federale-regering-grontwettelijk-hof.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-november-2011-ontvangstbevestiging-federaal.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-november-2011-ontvangstbevestiging-federaal.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=rVFjQ7cO-BU&list=PL4E5406001A5496F1&feature=plpp_play_all
http://www.youtube.com/watch?v=rVFjQ7cO-BU&list=PL4E5406001A5496F1&feature=plpp_play_all
https://sites.google.com/site/uflaatsteactueelnieuws/home
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Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Namens deze. 
 
Ing. A.M.L. (Ad) van Rooij 
Europees Erkend Safety Manager 
 
Voor meer informatie kunt u mij telefonisch bereiken op 0032/ (0)4-84749360  
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 24 november 2011 21:02 
Onderwerp: Beloofde 6 vragen aan Limburgs Provinciegriffier Renata Camps inzake 
Milieuvergunningaanvraag klasse 1-nv H.Essers Logistics Company 
Aan: info@limburg.be, rcamps@raadlimburg.be, griffie@limburg.be 
Cc: erik.bas@limburg.be, vbartels@raadlimburg.be, hans.cnudde@essers.com, 
hilde.essers@essers.com, andre.rutten@ocmwzonhoven.be, henna.suliman@minbzk.nl, 
burgemeester@zonhoven.be, secretaris@zonhoven.be, bennyroosen@hotmail.com, 
jules.achten@telenet.be, kristien.smets@telenet.be, hendrikx.brandstoffen@scarlet.be, 
burgemeester@genk.be, michael.dhoore@genk.be, luc.Dullers@genk.be, 
Geert.Swartenbroekx@genk.be, Annita.Laporte@genk.be, Ali.Caglar@genk.be, 
Anniek.Nagels@genk.be, Erik.Gerits@genk.be, kathleen.parthoens@genk.be, 
guido.vandebrouck@genk.be, secretariaat@genk.be, leefmilieu@genk.be, info@premier.fed.be, 
contact@ckfin.minfin.be, info@laurette-onkelinx.be, steven.vanackere@diplobel.fed.be, 
milquet@milquet.belgium.be, info@vanhengel.info, michel.daerden@minsoc.fed.be, 
stefaan.declerck@just.fgov.be, info@laruelle.fgov.be, kabinet@mod.mil.be, info@magnette.fgov.be, 
info@vervotte.fed.be, info@quickonomie.be, min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, 
olivier.chastel@diplobel.fed.be, info@schouppe.fed.be, info@devlies.fed.be, 
kabinet.clerfayt@ckfin.minfin.be, info@wathelet.fed.be, sec.delizee@minsoc.fed.be, 
courard@minsoc.fed.be, kabinet.peeters@vlaanderen.be, kabinet.lieten@vlaanderen.be, 
kabinet.schauvliege@vlaanderen.be, kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be, 
kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be, kabinet.crevits@vlaanderen.be, 
kabinet.smet@vlaanderen.be, kabinet.muyters@vlaanderen.be, kabinet.bourgeois@vlaanderen.be, 
No cancer Foundation <nocancerfoundation@gmail.com> 
  
 

  
 
 

http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
https://sites.google.com/site/ncfactueel/europees-erkend-safety-manager

