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               Aantekenen  

              
   Mr. J.E.M. Polak (persoonlijk) 

            Voorzitter van de Raad van State 
            Afdeling bestuursrechtspraak 
             Postbus 20019, 2500 EA Den Haag 
Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
In ballingschap werkend vanuit  
Adres: Hazendansweg 36A,  

3520 te Zonhoven 

Zonhoven 25 maart 2013  
Uw Nummer: 201206691/3/A4 
Ons kenmerk: EKC/04032013/VZ 

 
Reactie op uw brief d.d. 7 maart 2013 naar aanleiding van ons verzetschrift d.d. 4 maart 2013 

tegen de uitspraak d.d. 11 januari 2013 (nummer: 201206691/2/A4) vastgesteld door mr. N. 
Verheij, lid van de enkelvoudige kamer, onder verantwoordelijkheid van Voorzitter mr. J.E.M. 

Polak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake Camping en 
Pensionstal ‘Dommeldal’ gevestigd te Sint-Oedenrode, en A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij 

van Nunen tegen Gedeputeerde Staten van Noord Brabant. 
((bevat 45 pagina’s met de producties 1 t/m 41 (464 blz.) aan bijlagen op internet)) 

 
 
Geachte Voorzitter mr. J.E.M. Polak  
 
Mede namens Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9a, 5491 
XD te Sint-Oedenrode met als rechtsvorm eenmanszaak (vestigingsnummer: 000015269639), welke 
wordt gedreven door A.M.L. van Rooij, als politiek vluchteling vanaf 21 april 2010 onafgebroken 
verblijvend in België en vanaf 21 december 2010 wonende op zijn domicilie adres Hazendansweg 
36A, 3520 te Zonhoven (België) bevestigen wij de ontvangst van uw door behandelend ambtenaar 
G.E.M. Leupen ontvangen brief d.d. 7 maart 2013 op ons verzetschrift d.d. 4 maart 2013 waarin het 
volgende wordt bericht:  
  

Overschrijding termijn. 
 

De geldende termijn voor het indienen van uw verzetschrift is overschreden. U moet er daarom 
rekening mee houden dat uw verzetschrift niet-ontvankelijk wordt verklaard. Heeft u een reden 
voor deze termijnoverschrijding, dan kunt u deze tot en met 4 april 2013 schriftelijk aan de 
Afdeling meedelen. 

 
De reden van termijnoverschrijding zit hem in het simpele feit dat uw secretaris mr. H.H.C. Visser de 
uitspraak d.d. 11 januari 2013 (nummer: 201206691/2/A4) niet naar mijn woonadres op de 
Hazendansweg 36a 3520 te Zonhoven (België) heeft verstuurd waar ik vanaf 1 januari 2011 
onafgebroken woon en u, zijnde mr. J.E.M. Polak, daarvan goed op de hoogte bent. Toevalligerwijze 
heb ik betreffende uitspraak op 3 februari 2013 voor het eerst ontvangen en ruim binnen zes weken 
(vanaf 3 februari 2013) daartegen nog tijdig verzet kunnen aantekenen. 
 
Waarom ik door toedoen van: 

- Mr. J.E.M. Polak, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State; 
- en mr. J.P.H. Donner, vice-president van de Raad van State. 

op 21 april 2010 vanuit Nederland naar België heb moeten vluchten en daar naar verwachting voor de 
rest van mijn leven zal moeten blijven wonen om niet te worden vermoord kunt u lezen in ons aan 
Gerechtsdeurwaarder Jan Beelen te Hasselt (België) verstuurde sommatie d.d. 25 maart 2013 met 
bijbehorend 41-tal producties aan bijlagen, welke u kunt vinden in de volgende link op internet:  

    
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-maart-2013-sommatie-nav-exploot-aan-
gerechtsdeurwaarder-jan-beelen-te-hasselt.pdf (43 blz.);  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud als herhaald en ingelast te beschouwen 
en tevens aan u gericht. Daarin staat letterlijk het volgende geschreven:  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-maart-2013-sommatie-nav-exploot-aan-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen-te-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-maart-2013-sommatie-nav-exploot-aan-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen-te-hasselt.pdf
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Deze sommatie bestaat uit 43 pagina’s met aan bijlagen de producties 1 t/m 41 (464 blz.) 

 
Aan de rechtspersonen: 

- Jan BEELEN Gerechtsdeurwaarder bv Bvba J.B.G. KBO 0869.884.914 Thonissenlaan 25, 
2500 Hasselt;   

- en Jan BEELEN vanuit zijn functie als gerechtsdeurwaarder; 
- en Raf Smeets vanuit zijn functie als plaatsvervanger van gerechtsdeurwaarder van Jan 

BEELEN; 
(E-mail: studie@gerechtsdeurwaarderbeelen.be) 
     
          Zonhoven 25 maart 2013 
Betreft:  
Sommatie om bij een nieuwe BETEKENING –AKTE VAN AFGIFTE aan A.M.L. van Rooij, 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven uw eerdere op 15 maart 2013 overhandigde BETEKENING –
AKTE VAN AFGIFTE (ref dos A24362-13) aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 te 
Zonhoven vóór uiterlijk 28 maart 2013 te hebben ingetrokken en te hebben vernietigd. 
  
 
Geachte heren Jan Beelen en Raf Smeets,   
 
Op 15 maart 2013 ontving A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven vanuit de 
rechtspersonen:  

- Jan BEELEN Gerechtsdeurwaarder bv Bvba J.B.G. KBO 0869.884.914 Thonissenlaan 25, 
2500 Hasselt;   

- Jan BEELEN vanuit zijn functie als gerechtsdeurwaarder; 
- Raf Smeets vanuit zijn functie als plaatsvervanger van gerechtsdeurwaarder van Jan 

BEELEN; 
de BETEKENING –AKTE VAN AFGIFTE (ref dos A24362-13) in opdracht van een grote vanuit 
Nederland opererende criminele organisatie waarvan de heer F.M. Van Hoek en mevrouw A.M.E. 
Kneepkens deel uitmaakt met het oogmerk om daarmee bij A.M.L. van Rooij, zijn vrouw J.E.M. van 
Rooij van Nunen, zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V., zijn Van Rooij Holding B.V. en zijn Camping 
en pensionstal ‘Dommeldal’ maar liefst een bedrag van € 51.835,26 euro te stelen (zie productie 1). 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan bovengenoemd 3-tal rechtspersonen gericht.    
 
Met deze op 15 maart 2013 afgegeven BETEKENING –AKTE VAN AFGIFTE (ref dos A24362-13) aan 
A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven zijn de heren Jan Beelen en Raf Smeets als 
ook hun kantoor Jan BEELEN Gerechtsdeurwaarder bv Bvba J.B.G., in opdracht van de heer F.M. 
Van Hoek en mevrouw A.M.E. Kneepkens, in België het hoofd van deze vanuit Nederland opererende 
criminele organisatie geworden die verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor het stelen van € 
51.835,26 euro bij A.M.L. van Rooij, zijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., zijn Van Rooij Holding B.V. en zijn Camping en pensionstal ‘Dommeldal’.  
 
Om in België niet langer aan het hoofd te staan van deze vanuit Nederland opererende 
grensoverschrijdende criminele organisatie waarvan de heer F.M. Van Hoek en mevrouw A.M.E. 
Kneepkens deel uitmaken sommeren wij de heren Jan Beelen en Raf Smeets als ook hun kantoor Jan 
BEELEN Gerechtsdeurwaarder bv Bvba J.B.G. om uw op 15 maart 2013 aan A.M.L. van Rooij 
overhandigde BETEKENING –AKTE VAN AFGIFTE (ref dos A24362-13) vóór uiterlijk 28 maart 
2013 te hebben ingetrokken en te hebben vernietigd en dat aan A.M.L. van Rooij bij BETEKENDE – 
AKTE van AFGIFTE op zijn adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België) te hebben bezorgd 
en wel op grond van de hieronder opgesomde feiten met de producties 1 t/m 41, en daarin zittende 
links en deeplinks, aan wettelijke en feitelijke onderbouw.  
 
Wettelijke onderbouw:   
 
A.M.L. van Rooij is om levensbedreigende “politieke terreur” redenen op 21 april 2010 naar België 
gevlucht om in Nederland in navolging van Pim Fortuyn niet te worden vermoord, heeft vanaf die tijd 
onafgebroken in België gewoond, is vanaf 1 januari 2011 bij de gemeente Sint-Oedenrode 
uitgeschreven en heeft vanaf die tijd zijn domicilie op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te 
Zonhoven in België.  

http://www.gdwhasselt.be/gdw-fiche.php?id=22
mailto:studie@gerechtsdeurwaarderbeelen.be
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-maart-2013-betekening-jan-beelen-van-hoek.pdf
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
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Dit betekent dat alle dagvaardingen, uitspraken, beschikkingen, vonnissen en arresten van 
rechtbanken van binnen de Europese Unie vanaf 1 januari 2011 door een Belgische 
Gerechtsdeurwaarder betekend moeten zijn ten name van A.M.L. van Rooij, wonende te 3520 
Zonhoven, Hazendansweg 36A te België.  
 
In België worden Gerechtsdeurwaarders door de Koning benoemd (art. 509 van het Gerechtelijk 
Wetboek). Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen zijn alleen de gerechtsdeurwaarders 
bevoegd tot het opstellen en betekenen van alle exploten en tot het tenuitvoerleggen van alle 
gerechtelijke beslissingen, akten of titels in uitvoerbare vorm (art. 509 van het Gerechtelijk Wetboek). 
De gerechtsdeurwaarder vormt de garantie voor de burger dat hij kennis krijgt van elk dwingend 
verzoek om voor de rechtbank te verschijnen (dagvaarding) en van elke uitspraak van de rechtbank.   
 
Met de op 15 maart 2013 uitgereikte BETEKENING –AKTE VAN AFGIFTE (ref dos A24362-13) aan 
A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven hebben de gerechtsdeurwaarders Jan 
Beelen en Raf Smeets (als plaatsvervanger) aan de heer F.M. Van Hoek en mevrouw A.M.E. 
Kneepkens een juridische titel verstrekt voor het stelen van € 51.835,26 euro: 

- zonder een daarvoor vereist rechtsgeldig betekende uitspraak, beschikking, vonnis of arrest; 
- en zonder een daaraan ten grondslag liggende rechtsgeldige betekende dagvaarding; 

uitgereikt door een Belgische Gerechtsdeurwaarder aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 
te Zonhoven. Daarmee zijn de gerechtsdeurwaarders Jan Beelen en Raf Smeets (als 
plaatsvervanger) in België aan het hoofd komen te staan van deze vanuit Nederland opererende 
criminele organisatie die verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor het stelen van € 51.835,26 euro 
bij A.M.L. van Rooij, zijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V., zijn 
Van Rooij Holding B.V. en zijn Camping en pensionstal ‘Dommeldal’.  
 
Gezien de ernst van dit alles hebben wij voorzitter Ivo Goeyens van de Nationale Kamer van 
Gerechtsdeurwaarders, Henri Jasparlaan 93, 1060 Brussel, hiervan op de hoogte gebracht middels 
verzending van een kopie van deze sommatie met het verzoek naar deze zware grensoverschrijdende 
misdaad vanuit Nederland via Jan BEELEN Gerechtsdeurwaarder bv Bvba te Hasselt als dekmantel 
een onderzoek in te stellen, waarbij kan worden gerekend op onze maximale medewerking.  
 
Vanuit mijn functie als zaakvoerder van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en vanuit mijn eigen 
naam A.M.L. van Rooij hebben wij eerder strafaangifte gedaan tegen dezelfde gerechtsdeurwaarder 
Jan Beelen van het plegen van een soortgelijk misdrijf, te weten: het betekenen van een dagvaarding 
aan cliënte van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. op een adres waar cliënte niet woont en nooit 
heeft gewoond, waaruit voor zowel cliënte als wel bij het Ecologisch Kennis Centrum B.V. een schade 
is ontstaan van honderdduizenden euro’s waarvoor wij hierbij de volgende rechtspersonen:  

- Jan BEELEN Gerechtsdeurwaarder bv Bvba J.B.G. KBO 0869.884.914 Thonissenlaan 25, 
2500 Hasselt;   

- Jan BEELEN vanuit zijn functie als gerechtsdeurwaarder; 
eveneens verantwoordelijk en aansprakelijk stellen;   
 
Met deze op 15 maart 2013 BETEKENING –AKTE VAN AFGIFTE (ref dos A24362-13) aan A.M.L. 
van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven zijn de heren Jan Beelen en Raf Smeets als ook 
hun kantoor Jan BEELEN Gerechtsdeurwaarder bv Bvba J.B.G., onder aansturing van de heer F.M. 
Van Hoek en mevrouw A.M.E. Kneepkens, in België aan het hoofd van deze vanuit Nederland 
opererende criminele organisatie komen te staan met het oogmerk daarmee het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. als ook A.M.L. van Rooij (met de hulp van de SNS-bank?) financieel geliquideerd te 
krijgen om daarmee zijn eerder op 23 april 2012 bij cliënte gepleegde misdrijf, waarnaar onder referte 
FD30.99.15-12 LP-mv een strafrechtelijk onderzoek bij het Federaal parket te Brussel loopt, in de 
politieke doofpot te krijgen.  
 
Een dergelijk handelen met voorkennis is zeer ernstig te noemen. Hiervan zal dan ook aanvullende 
strafaangifte worden gedaan onder referte FD30.99.15-12 LP-mv bij de behandelend Federale 
magistraat Lieve Pellens. Ter onderbouwing van die aanvullende strafaangifte zal een kopie van deze 
sommatie met bijbehorend 41-tal aan producties worden overlegd. Om persoonlijke veiligheidsreden 
hebben wij de behandelend Federale magistraat Lieve Pellens nu al een kopie laten toekomen van 
deze sommatie met het verzoek de inhoud ervan mee te nemen in het lopende strafrechtelijke 
onderzoek onder referte FD30.99.15-12 LP-mv  en dat aan ondergetekende schriftelijk te bevestigen. 

http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.advocatennet.be/author/274
http://www.gdwhasselt.be/gdw-fiche.php?id=22
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juli-2012-brief-federaal-procureur-delmulle.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juli-2012-brief-federaal-procureur-delmulle.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juli-2012-brief-federaal-procureur-delmulle.pdf
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/belgique-six-personnes-inculpees-pour-appartenance-presumee-a-al-qaeda_726011.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/belgique-six-personnes-inculpees-pour-appartenance-presumee-a-al-qaeda_726011.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juli-2012-brief-federaal-procureur-delmulle.pdf
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De feiten zijn als volgt:  
 
A.M.L. van Rooij is om levensbedreigende “politieke terreur” redenen op 21 april 2010 naar België 
gevlucht om in Nederland in navolging van Pim Fortuyn niet te worden vermoord, heeft vanaf die tijd 
onafgebroken in België gewoond, is vanaf 1 januari 2011 bij de gemeente Sint-Oedenrode 
uitgeschreven en heeft vanaf die tijd zijn domicilie op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te 
Zonhoven in België. 
 
Aan deze extreem ernstige al bijna 3 jaar lang voortdurende geld stelende “politieke terreur” op 
A.M.L. van Rooij, zijn vrouw J.E.M. van Rooij en zijn gezin hebben de heer F.M. Van Hoek en 
mevrouw A.M.E. Kneepkens, Hoevensestraat 11 te 5262 LN, Vught (Nederland) in samenspanning 
met hun paardenadvocaat Mr. S.A. Wensing: Parallelweg 45, 7741 KA Coevorden (Nederland) en 
Groenenwegen en partners Gerechtsdeurwaarders BV, Amerikaweg 2, Postbus 469, 9400 AL Assen 
(Nederland) vanaf eind 2010 actief meegewerkt. 
 
Dat A.M.L. van Rooij vanwege levensbedreigende “politieke terreur” op 21 april 2010 naar België 
heeft moeten vluchten om door toedoen van burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode 
niet te worden vermoord door Robert van den Biggelaar, Wim Dortu of anderen maken de volgende 
hieronder ingelaste strafaangiften, welke in opdracht van dezelfde burgemeester Peter Maas als hoofd 
van de politie niet worden onderzocht, glashelder: 

- proces-verbaal van aangifte d.d. 1 februari 2007 nummer: PL2123/07-112287 van A.M.L. van 
Rooij bij hoofdagent F.J.C. van der Meer van de politie Brabant Noord, district 2 afdeling Sint-
Oedenrode, tegen Gebr. van Aarle, burgemeester P.M. Maas, C. van Rossum, E. Huijbregts, 
R. Dekkers, H van den Berk van de Laar, J. Hendriks van Kemenade en betrokken 
ambtenaren (zie productie 2):  

- proces-verbaal van aangifte d.d. 26 april 2009 nummer: 2009047629-8 van A.M.L. van Rooij 
bij agent L.L.C. van Wessel en hoofdagent E.J.P. Geutjes, politieregio Brabant-Noord district 
AA en Dommel, tegen Robert van de Biggelaar en Mies van de Biggelaar met bijbehorend 
proces-verbaal van verhoor d.d. 28 april 2009 nummer: 2009047629-11 van een getuige en 
een 2-tal medische verklaringen van een huisarts (zie productie 3);  

- proces-verbaal van aangifte d.d. 24 september 2009 nummer: 2009109229-1 van A.M.L. van 
Rooij bij agent Thijs Versteeg, politieregio Brabant-Noord district AA en Dommel, tegen Wim 
Dortu met bijbehorend 2-tal brieven en 3-enveloppen (zie productie 4); 

Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen 
en tevens aan u gericht.  
 
Het is dezelfde stelende burgemeester Peter Maas (CDA) als hoofd van de politie die ervoor heeft 
gezorgd dat op grond van valse aangiften tegen A.M.L. van Rooij in Nederland tot 20 september 2015 
een valselijk opgemaakt arrestatiebevel loopt vanuit een “anonieme” officier van justitie bij het 
arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch. Betreffend arrestatiebevel d.d. 28 september 2010, 
Strabisnr: 402255477, vindt u bijgevoegd (zie productie 5). Ik verzoek u kennis te nemen van de 
inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht.  
 
Dat A.M.L. van Rooij vanwege deze levensbedreigende “politieke terreur” op 21 april 2010 naar 
België heeft moeten vluchten om in Nederland door toedoen van burgemeester Peter Maas (CDA) niet 
te worden vermoord, op 6 mei 2010 (de dag van de moord op Pim Fortuyn) bij aangetekende brief in 
België politiek asiel heeft aangevraagd bij Vice-Eerste Minister en Minister Joëlle Milquet van Werk en 
Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid (thans: verantwoordelijk minister van 
Binnenlandse Zaken) en bij aangetekende brieven, verzonden op 17 mei 2010, de volgende personen 
en instanties daarvan op de hoogte heeft gebracht: 

- Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister Joëlle Milquet van Werk en Gelijke Kansen, belast 
met het Migratie- en asielbeleid;   

- Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode t.a.v. burgemeester P.M. Maas. Voor 
bewijs van aangetekende verzending;  

- Nederlandse Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak t.a.v. mr. J.E.M. Polak. Voor 
bewijs van aangetekende verzending;   

- Belgische Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak t.a.v. de griffier. Voor bewijs van 
aangetekende verzending;   

- Rechtbank ’s-Hertogenbosch t.a.v. president H.A.W. Snijders. Voor bewijs van aangetekende 
verzending;     

http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://www.eurodressage.com/equestrian/2011/05/19/legal-letter-equine-lawyer-stephan-wensing-latent-defects
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.youtube.com/watch?v=3sSgZExdWVE
http://www.sdnl.nl/camping-dommeldal-open-brief.htm
http://www.youtube.com/watch?v=3sSgZExdWVE
http://groepzuid.nl/GZ/wp-content/uploads/2007/05/bijlage-21.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-april-2009-proces-verbaal-van-aangifte-robert-van-den-biggelaar.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-september-2009-proces-verbaal-tegen-wim-dortu.pdf
http://groepzuid.nl/GZ/2007/05/13/intrekken-persbericht-stelende-burgemeester/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-september-2010-arrestatiebevel-ad-van-rooij.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
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vindt u feitelijk onderbouwd met bijgevoegde bewijsstukken van aangetekende verzending op 17 mei 
2010 vanuit Tongeren in België (zie productie 6).     
 
Omdat een beslissing van verantwoordelijk minister Joëlle Milquet uitbleef heb ik haar op 26 mei 2010 
een aanvulling op mijn politiek asielaanvraag d.d. 6 mei 2010 laten toekomen en bij aangetekende 
brieven, verzonden op 26 mei 2010, de volgende personen en instanties daarvan op de hoogte 
gebracht: 

- Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister Joëlle Milquet van Werk en Gelijke Kansen, belast 
met het Migratie- en asielbeleid;   

- Nederlandse Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak t.a.v. mr. J.E.M. Polak. Voor 
bewijs van aangetekende verzending;   

- Belgische Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak t.a.v. de griffier. Voor bewijs van 
aangetekende verzending;   

waarvan u de bewijsstukken van aangetekende verzending op 17 mei 2010 vanuit Tongeren in België 

vindt bijgevoegd(zie productie 7).     

Omdat A.M.L. van Rooij vanwege deze levensbedreigende “politieke terreur” vanaf 21 april 2010 
politiek vluchteling is en op 6 mei 2010 mede voor zijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen politiek asiel 
heeft aangevraagd bij Vice-Eerste Minister en Minister Joëlle Milquet van Werk en Gelijke Kansen, 
belast met het Migratie- en asielbeleid (thans: verantwoordelijk minister van Binnenlandse Zaken) en 
daarvan burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode (CDA), president H.A.W. Snijders van de 
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, voorzitter mr. J.E.M. Polak van de Nederlandse Raad van State en de 
griffier van de Belgisch Raad van State vanaf 17 mei 2010 op de hoogte heeft gebracht geldt voor 
A.M.L. van Rooij en zijn vrouw in België de vluchtelingenstatus op basis van het Verdrag van Genève 
van 28 juli 1951. In België worden de asielprocedure en de bevoegdheden van de asielinstanties 
geregeld door de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Deze wet werd gewijzigd door de Wet van 15 
september 2006. Deze wet voert de huidige nieuwe asielprocedure in, die in werking trad op 1 juni 
2007. De wet bevat eveneens bepalingen betreffende de subsidiaire bescherming, die van toepassing 
zijn sinds 10 oktober 2006. «De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, 
die niet voor de vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen humanitair verblijf om medische 
redenen kan genieten, en ten aanzien van wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen 
dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst […] terugkeert, hij een reëel risico zou lopen op ernstige 
schade […]. 
 
In de Wet van 15 december 1980 staat daarover onder meer letterlijk het volgende geschreven:  
 

Artikel 6 
Behoudens de in een internationaal verdrag, in de wet of in een koninklijk besluit bepaalde 
afwijkingen, mag de vreemdeling niet langer dan drie maanden in het Rijk verblijven, tenzij het 
visum of de visumverklaring dat of die in zijn paspoort of in zijn daarmee gelijkgestelde reistitel 
werd aangebracht, een andere duur bepaalt. 
 
De vreemdeling die langer dan drie maanden op het grondgebied verblijft van de Staten die partij 
zijn bij een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die 
België bindt, of die zich verschillende malen achter elkaar, gedurende in totaal meer dan negentig 
dagen, berekend over een periode van zes maanden, in België of op het grondgebied van deze 
Staten ophoudt, wordt geacht langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven. 

 
Voor de toepassing van het tweede lid, wordt de duur van het verblijf van de vreemdeling op het 
grondgebied van de overeenkomst sluitende Staat die een geldige verblijfstitel heeft afgegeven 
voor een periode van meer dan drie maanden, niet meegerekend. 

 
A.M.L. van Rooij woont al vanaf 21 april 2010 (bijna drie jaar) onafgebroken in België, wat veel langer 
is dan “negentig dagen over een periode van zes maanden” en heeft daarmee op grond van deze wet 
van rechtswege een verblijfsvergunning in België verkregen. Hetzelfde geldt voor J.E.M. van Rooij van 
Nunen die met het huwelijk onlosmakelijk aan haar echtgenoot A.M.L. van Rooij zit verbonden. 
 
Om deze wettelijke reden moet de gemeente Sint-Oedenrode A.M.L. van Rooij vanaf 1 januari 2011 
ambtshalve hebben uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) 
en is A.M.L. van Rooij vanaf die tijd van rechtswege ingeschreven op zijn domicilieadres 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België. Voor het juridisch waterdichte bewijs vindt u 

http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-mei-2010-aangetekende-verzending-asiel-minister-milquet-gemeente-sint-oedenrode-rechtbank-den-bosch-raad-van-state-nederland-en-belgie.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2010-aangetekende-verzending-asiel-minister-milquet-raad-van-state-nederland-en-belgie.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.lijst14.nl/kandidaten/rooijvan/rooijvan.html
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/home
http://www.sdnl.nl/groenen-ad-van-rooij.htm
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bijgevoegd het proces-verbaal bij bindende uitspraak van de rechtbank ’s-Hertogenbosch in 
zaaknummer: AWB 11/1633, 11/1634, 11/1635 met een begeleidende voorbrief d.d. 8 oktober 2012, 
kenmerk: BK-SHE 12/00458, van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Daarin hebben namens 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode de gemachtigde ambtenaren mr. A.G. Hendriks en 
H.A.M. van den Berkmortel in de zaak met de nummers: AWB 11/1633, 11/1634, 11/1635 tegenover 
de behandelend rechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch de volgende verklaring afgelegd (zie 
productie 8) 
 

Huidig adres eiser: Hazendansweg 36a 3520 Zonhoven, België.  
Vrouw woont nog in Sint-Oedenrode.  
April 2010 naar België gevlucht,  
miv 2011 niet meer ingeschreven in onze gemeente. 

 
waarop door de rechtbank ’s-Hertogenbosch onder nummers AWB 11/1633, 11/1634, 11/1635 
onherroepelijk is beslist.  
 
In de artikelen 22 en 23 van de Belgische Grondwet staat letterlijk het volgende geschreven: 
 

Art. 22 
Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in de 
gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald. 
 
Art. 23 
Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. 
 
Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend 
met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de 
voorwaarden voor de uitoefening bepalen. 
 
Die rechten omvatten inzonderheid : 
1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen 
werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel 
mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, 
alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen; 
2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en 
juridische bijstand; 
3° het recht op een behoorlijke huisvesting; 
4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu; 
5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing. 

 

Daarin staat onder meer geschreven dat A.M.L. van Rooij in België recht heeft op zijn gezinsleven, 
wat betekent dat hij recht heeft om samen met zijn vrouw (familie) in België te verblijven. Om die 
reden heeft het Belgische Grondwettelijke Hof over de verblijfstatus van de familie A.M.L. van Rooij op 
25 oktober 2012 onder nummer 130/2012 het volgende onherroepelijke arrest gewezen (zie 
productie 9). In dit onherroepelijke arrest heeft het Belgische Grondwettelijk Hof onder meer letterlijk 
het volgende beslist: 
 

Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden op 31 juli 2012, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van de wet van 15 december 2010 houdende instemming met, onder meer, het 
<<Verdrag tot herziening van het op 2 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de 
Benelux Economische Unie>> (bekendgemaakt in het Belgische Staatsblad van 22 december 
2011), door het <<Ecologisch Kennis Centrum B.V. >>, met zetel te NL-5491 XD Sint-Oedenrode 
(Nederland), ’t Achterom 9a, de vzw << No Cancer Foundation >>, met de zetel te 3500 Hasselt, 
Paul Bellefroidlaan 16, de familie A.M.L. van Rooij, wonende te 3520 Zonhoven, Hazendansweg 36 
A, en de familie Erik Verbeek, wonende te HR-34550 Pakrac (Kroatië), Seovacki put 43.            

 
Hiermee heeft het Belgische Grondwettelijke Hof onherroepelijk beslist dat de familie A.M.L. van Rooij 
woont op het adres Hazendansweg 36A, 3520, Zonhoven (België).  
 
Overeenkomstig dit onherroepelijke arrest van het Belgische Grondwettelijk Hof heeft de familie 
A.M.L. van Rooij met eigenaar Drillieux Davy op 21 december 2010 bij Century 21 Axion Vastgoed 
bvba, Heuvenstraat 23 B-3520 Zonhoven de volgende huurovereenkomst afgesloten, zie blz. 1 en 6 
uit die huurovereenkomst, waarin letterlijk het volgende staat geschreven (zie productie 10).  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-mei-2012-onherroeplijk-proces-verbaal-dat-ad-van-rooij-vanaf-2011-is-uitgeschreven-uit-de-gemeente-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-mei-2012-onherroeplijk-proces-verbaal-dat-ad-van-rooij-vanaf-2011-is-uitgeschreven-uit-de-gemeente-sint-oedenrode.pdf
http://www.senate.be/doc/const_nl.html
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juli-2012-rechtzaak-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://staatsbladclip.zita.be/staatsblad/wetten/2012/11/12/wet-2012206275-print.html
http://staatsbladclip.zita.be/staatsblad/wetten/2012/11/12/wet-2012206275-print.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-augustus-2012-voorbrief-conclusies-grondwettelijk-hof.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-december-2010-huurovereenkomst-ad-van-rooij.pdf
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Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst. 
De verhuurder (Drillieux Davy) geeft in huur aan de huurder (Ad van Rooij), die aanvaardt, de 
woning gelegen te 3520 Zonhoven, Hazendansweg 36A  

 
Artikel 2. Hoofdverblijfplaats. 
Deze huurovereenkomst heeft betrekking op een woongelegenheid die de huurder en zijn gezin 
als hoofdverblijfplaats zal gebruiken.  

 
 
Opgemaakt in drie exemplaren te Zonhoven op 21 december 2010 
Elke partij verklaart een exemplaar te hebben ontvangen. 

 
De verhuurder                                                                                De huurder 
(handtekening(en)                                                                         (handtekeningen)  
Gelezen en goedgekeurd, goed voor akkoord) 
 

Daarmee heeft het Belgische Grondwettelijk Hof op 25 oktober 2012 bij arrest nummer 130/2012 
onherroepelijk beslist dat het gezin/familie A.M.L. van Rooij vanaf 1 januari 2011 hun 
hoofdverblijfplaats hebben op het adres Hazendansweg 36 A, 3520 te Zonhoven (België), waarop 
vanaf die tijd een rechtsgeldig huurcontract rust. 
 
J.E.M. van Rooij van Nunen verbleef om die reden vanaf 1 januari 2011 op het adres in Sint-
Oedenrode en heeft zij zich mede als gevolg van politieke terreur op haar in Nederland op 14 januari 
2013 bij haar man A.M.L. van Rooij gevoegd in Zonhoven, waar ze wettelijk vanaf 1 januari 2011 
woont, waarop Belgisch Staatsecretaris Maggie De Block voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 
Integratie en Armoedebestrijding op 23 januari 2013 als zodanig heeft beslist.  
 
Vanwege de hoge mate van kennis en vakbekwaamheid van A.M.L. van Rooij had het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. in Nederland zoveel werk als hij maar wilde. Ook vanuit de 
rechtsbijstandsverzekeringen als DAS, ARAG en ACHMEA werd A.M.L. van Rooij vaak ingehuurd om 
voor hun cliënten rechtszaken te voeren, vanwege zijn specifieke kennis op het gebied van 
Arbeidsomstandigheden, Milieu, Ruimtelijke Ordening, Gevaarlijke stoffen en Gezondheid met 
technische achtergrond van een elektrotechnisch ingenieur, waarvoor hij op de Katholieke Industriële 
Hogeschool Oost-Vlaanderen te Gent op 4 december 1993 met een diploma de hoogst mogelijke 
opleiding in België daarop heeft afgesloten, welke op verzoek van de Nederlandse Staatssecretaris 
van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij besluit van 7 april 1998 een Europese 
erkenning heeft verkregen. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd (zie productie 11):  

- Getuigschrift Hogere Veiligheidskundige Katholieke Industriële Hogeschool Oost-Vlaanderen 
te Gent (4 december 1993)  

- Besluit d.d. 22 januari 1993 van de Nederlandse Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid.  

- Besluit d.d. 7 april 1998 van de Nederlandse Staatssecretaris van het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid.  

 
Bijgevoegd vindt u de brief van 17 april 2008 (kenmerk: 8064-RB-5052208/154113) van Stichting 
Achmea Rechtsbijstand aan ondergetekende (zie productie 12). In betreffende brief d.d. van 17 april 
2008 van Stichting Achmea Rechtsbijstand staat letterlijk het volgende geschreven:  
 

Aan: Ecologisch Kennis Centrum bv. 
T.a.v. de heer/mevrouw A.M.L. van Rooij 
’t Achterom 9a. 5491 XD SINT OEDENRODE 

 
Betreft: zaak de heer Linden 

 
Geachte heer/ mevrouw, 

 
Wij hebben uw faxbericht ontvangen en gaan akkoord met de uitbesteding naar uw kantoor. 

 
U zult onze verzekerde in deze kwestie bijstaan op basis van een uurtarief van  
€ 140,- en exclusief 5% kantoorkosten en BTW. U kunt uw declaraties rechtstreeks naar ons 
sturen onder vermelding van het bovengenoemde kenmerk en voorzien van een specificatie. 
Tevens ontvangen wij graag kopieën van eventueel te betalen verschotten. Wilt u van elke 
declaratie een afschrift naar onze verzekerde sturen? 

 

http://staatsbladclip.zita.be/staatsblad/wetten/2012/11/12/wet-2012206275-print.html
http://www.sdnl.nl/camping-dommeldal-open-brief.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-januari-2013-inschrijving-gemeente-zonhoven-jem-van-rooij-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-januari-2013-inschrijving-gemeente-zonhoven-jem-van-rooij-van-nunen.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.achmearechtsbijstand.nl/
http://www.achmearechtsbijstand.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2008-brief-van-achmea-rechtsbijstand.pdf
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Graag verzoeken wij u ons regelmatig op de hoogte te houden van de belangrijkste 
ontwikkelingen binnen deze zaak. 

 
Met vriendelijke groet, 
STICHTING ACHMEA RECHTSBIJSTAND 

 

Dit betekent dat, uitgaande van het uurtarief van € 140,- van 2008, een werkweek van 40 uur 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode in samenspanning met de heer F.M. Van Hoek en 
mevrouw A.M.E. Kneepkens over 2010,2011, 2012 en 2013 enkel bij het Ecologisch Kennis Centrum 
B.V. en Van Rooij Holding B.V. een minimale directe schade hebben veroorzaakt van maar liefst:  
 

148 x 40 x € 140,- is € 828.880,- (excl. BTW)      
 
welke de gemeente Sint-Oedenrode ten dienste van de onder “politieke terreur” beschreven feitelijk 
bewezen mens- en milieuvernietigende misdaad bewust heeft aangericht.    
 

In onderlinge samenspanning met deze geld stelende 
“politieke terreur” vanuit gemeente Sint-Oedenrode hebben de 
heer F.M. Van Hoek en mevrouw A.M.E. Kneepkens(zie foto), 
Hoevensestraat 11 te 5262 LN, Vught (Nederland) en hun 
paardenadvocaat Mr. S.A. Wensing (zie foto): Parallelweg 45, 
7741 KA Coevorden (Nederland) op grond van een valselijk 
ingebracht dossier met de hulp van griffiemedewerker Menno 
van der Donk van de rechtbank ’s-Hertogenbosch een valselijk 
opgemaakt vonnis in kort geding van 25 
juli 2012 onder zaaknummer/rolnummer: 

249907/ KG ZA 12-0468 weten te realiseren, welke op 26 juli 2012 door 
gerechtsdeurwaarder H.J.L. Oomes van Groenenwegen en partners 
Gerechtsdeurwaarders BV, Amerikaweg 2, Postbus 469, 9400 AL Assen 
(Nederland) is betekend (zie productie 13). Wij verzoeken u kennis te nemen 
van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en 
tevens aan bovengenoemd 3-tal rechtspersonen gericht.   
 

Betreffend op 25 juli 2012 door griffiermedewerker Menno van der Donk (zie 
foto) van de rechtbank ’s-Hertogenbosch opgestelde valselijke vonnis in kort 
geding met zaaknummer/rolnummer: 249907/ KG ZA 12-0468 heeft 
gerechtsdeurwaarder H.J.L. Oomes van Groenenwegen en partners 
Gerechtsdeurwaarders BV, Amerikaweg 2, Postbus 469, 9400 AL Assen 
(Nederland) in opdracht van de heer F.M. Van Hoek en mevrouw A.M.E. 
Kneepkens, Hoevensestraat 11 te 5262 LN, Vught (Nederland) laten 
betekenen aan: 
 

1. Adrianus Marius Lambertus van Rooij, geboren 10 maart 1953, 
wonende te Sint-Oedenrode (5491 XD) aan het adres ’t Achterom 9 
(Nederland),     

 
Dit door gerechtsdeurwaarder H.J.L. Oomes van Groenenwegen en partners Gerechtsdeurwaarders 
BV, Amerikaweg 2, Postbus 469, 9400 AL Assen (Nederland) betekende valselijke vonnis in kort 
geding met zaaknummer/rolnummer: 249907/ KG ZA 12-0468 is gebaseerd op een door toegevoegd 
kandidaat gerechtsdeurwaarder H.H.E. De Bont, werkzaam op het kantoor van gerechtsdeurwaarder 
C.J.O. Waters, kantoorhoudende te Arnhem aan de Oude Oeverstraat 120a (Nederland), opgestelde 
valse dagvaarding d.d. 13 juli 2012 (nummer: A24120829) in de brievenbus achtergelaten aan A.M.L. 
van Rooij, wonende te (5492 AA) Sint-Oedenrode aan het adres Markt 25-A4 (Nederland) waar A.M.L. 
van Rooij gedurende zijn gehele leven (60 jaar) nooit heeft gewoond (zie productie 14). Wij 
verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen 
en tevens aan bovengenoemd 3-tal rechtspersonen gericht.   

 
Het is deze grote criminele organisatie waarvan de heer 
F.M. Van Hoek en mevrouw A.M.E. Kneepkens, 
Hoevensestraat 11 te 5262 LN, Vught (Nederland) deel 
uitmaken die via gerechtsdeurwaarderkantoor 

http://groepzuid.nl/GZ/wp-content/uploads/2007/05/bijlage-21.pdf
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://groepzuid.nl/GZ/2007/05/13/intrekken-persbericht-stelende-burgemeester/
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Oedenrode
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-november-2013-sommatie-aan-sa-wensing-inzake-van-hoek.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-januari-2013-sommatie-tot-intrekking-van-valselijk-opgemaakt-vonnis-met-schade-eis.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-januari-2013-sommatie-tot-intrekking-van-valselijk-opgemaakt-vonnis-met-schade-eis.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-november-2012-email-aan-c-kooistra-groenewegen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-november-2012-email-aan-c-kooistra-groenewegen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juli-2012-exploot-deurwaarder-inzake-van-hoek.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-juli-2012-dagvaarding-kort-geding-van-hoek.pdf
http://www.eurodressage.com/equestrian/content/10-holland-wensing-0-01
http://www.groenewegen.com/
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Groenenwegen en partners Gerechtsdeurwaarders BV, Amerikaweg 2, Postbus 469, 9400 AL Assen 
(Nederland) op grond van bovengenoemde valselijke vonnis in kort geding met zaaknummer/ 
rolnummer: 249907/ KG ZA 12-0468 executoriaal beslag heeft laten leggen op alle tegoeden, 
geldswaarden, en/of roerende zaken die de SNS Bank voor het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
beheert. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd de brief d.d. 10 oktober 2012 (ref: 
I&B/AH/4944530/5756894) van de SNS Bank, Afdeling Insolventie & Beschikking (zie productie 15). 
In deze brief bericht de SNS Bank aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V., welke onlosmakelijk zit 
verbonden aan haar directeur A.M.L. van Rooij, onder andere letterlijk het volgende:  
 
 Geachte heer van Rooij. 
 

Uw schuldeiser F.M. van Hoek en A.M.E. Kneepkens heeft via Gerechtsdeurwaarderkantoor 
Groenewegen te Assen op 28 september 2012 beslag laten leggen op al uw tegoeden, 
geldswaarden en/of roerende zaken die SNS Bank voor u beheert. We zijn wettelijk verplicht om 
aan de beslaglegging mee te werken. In deze brief leest u welke gevolgen dit voor u heeft.  

 
 Beslaglegging 

Bij een beslaglegging eist uw schuldeiser uw geld op omdat u uw schulden niet betaalt. SNS 
Bank moet daarom eventuele tegoeden, geldswaarden en/of roerende zaken blokkeren. We 
blokkeren ook de betaalpassen en eventuele creditcards.  

 
 Hoogachtend. 
 SNS Bank 
 Afdeling Insolvatie & Beschikking 

 
In opdracht van de heer F.M. Van Hoek en mevrouw A.M.E. Kneepkens, Hoevensestraat 11 te 5262 
LN, Vught (Nederland) en daarmee vanuit een grote criminele organisatie heeft de SNS Bank 
executoriaal beslag laten leggen op alle tegoeden, geldswaarden en/of roerende zaken van A.M.L. 
van Rooij en zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V. en alle betaalpassen en eventuele creditcards laten 
blokkeren op grond van bovengenoemd valselijke vonnis in kort geding met zaaknummer/rolnummer: 
249907/ KG ZA 12-0468. Daarmee hebben de heer F.M. Van Hoek en mevrouw A.M.E. Kneepkens 
de SNS Bank (en daarmee ook de Nederlandse Staat) in deze grote criminele organisatie getrokken. 
De SNS-Bank heeft daarmee een grote schade veroorzaakt bij A.M.L. van Rooij en zijn Ecologisch 
Kennis Centrum B.V., welke door hun op de SNS-Bank zal worden verhaald. De SNS-Bank kan die 
schade op haar beurt weer verhalen op Gerechtsdeurwaarderkantoor Groenewegen te Assen. 
 
Met de op 15 maart 2013 uitgereikte BETEKENING –AKTE VAN AFGIFTE (ref dos A24362-13) aan 
A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven hebben de gerechtsdeurwaarders Jan 
Beelen en Raf Smeets (als plaatsvervanger) aan de heer F.M. Van Hoek en mevrouw A.M.E. 
Kneepkens een juridische titel verstrekt voor het stelen van € 51.835,26 euro.  
Van Sr. Accountmanager Bijzonder Beheer Zakelijk van de SNS-Bank hebben wij recent bericht 
ontvangen dat SNS Bank daarop een executieprocedure tot verkoop van de onroerende goederen 
van A.M.L. van Rooij en zijn Camping en Pensionstal “Dommeldal’ voor een 
bedrag van 100% onder de getaxeerde waarde gaan opstarten. Daarmee is 
glashelder geworden dat de levensbedreigende geld stelende “politieke 
terreur” op A.M.L. van Rooij van onder meer de heer F.M. Van Hoek en 
mevrouw A.M.E. Kneepkens zich binnen de afdeling Bijzonder Beheer Zakelijk 
van de SNS-Bank heeft weten te infiltreren. Als bewijs dat deze criminele 
infiltratie binnen de SNS-Bank al minstens twee jaar lang actief is vindt u 
hieronder ingelast de e-mail d.d. 16 februari 2011 (11:17 uur) die F.S.M. 
Hofstede Accountmanager Bijzonder Beheer Zakelijk SNS Bank aan onze 
advocaat Ellen Pasman (zie foto) heeft verstuurd zonder dat zij met die zaak 
bezig was en zonder aan de familie Van Rooij daarvan een kopie te hebben 
verzonden.  
 

Van: Hofstede, F.S.M. (Frans) [mailto: Frans.Hofstede@sns.nl ]  
Verzonden: woensdag 16 februari 2011 11:17  
Aan: E. Pasman Onderwerp: Opstarten executieprocedure Fam. van Rooij te St. Oedenrode  

 
Geachte mevrouw Pasman,  
 
Het is mij onbekend of u nog actief bent voor de familie van Rooij.  

http://www.groenewegen.com/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-oktober-2013-brief-sns-bank-van-hoek.pdf
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-februari-2013-sommatie-tot-intrekking-van-valselijk-opgemaakt-vonnis-met-schade-eis.pdf
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://www.groene.nl/1998/51/ellen-pasman-advocaat-van-journalist-willem-oltmans
mailto:Frans.Hofstede@sns.nl
http://www.snsbank.nl/particulier/home.html
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Recentelijk is van deurwaarderskantoor Pruijn & van den Bergh te Delft een schrijven ontvangen 
waarin wordt medegedeeld dat de vordering van VROM inmiddels is opgelopen tot € 11.859,81 en 
dat zij nu uitvoering van de executieprocedure verlangen.   
 
Graag verneem ik van u nader.  
met vriendelijke groet,  
SNS Bank  
FSM Hofstede Accountmanager Bijzonder Beheer Zakelijk  
*Postbus 70053, 5201 DZ 's-Hertogenbosch  
G Pettelaarpark 120, C05  
( 073 - 683 37 83  
Ê 073 - 683 30 37  
mailto: frans.hofstede@sns.nl    

 
Met deze e-mail heeft F.S.M. Hofstede Accountmanager Bijzonder Beheer Zakelijk, 
namens de SNS Bank, buiten de familie Van Rooij om, willen infiltreren bij onze eigen 
advocaat Ellen Pasman om in samenspanning met haar en het deurwaarderskantoor 
Pruijn & van den Bergh te Delft middels een executieprocedure de 
onroerende goederen van A.M.L. van Rooij en zijn Camping en 
Pensionstal “Dommeldal’ voor een bedrag van 100% onder de 
getaxeerde waarde verkocht te krijgen zonder over een juridische titel 
te beschikken. Dit alles heeft zich afgespeeld vanuit een binnen het 

ministerie van VROM opererende criminele ambtelijke organisatie onder 
verantwoordelijkheid van voormalig en huidig minister Melanie Schultz van Haegen 
van Infrastructuur en Milieu (VVD)(zie foto) onder voorzitterschap van haar 
partijgenoot Minister-President Mark Rutte (VVD)(zie foto)   
       
Gelukkig heeft onze advocaat Ellen Pasman zich niet laten lenen voor deze infiltratie vanuit F.S.M. 
Hofstede Accountmanager Bijzonder Beheer Zakelijk SNS Bank, waarmee toen een meest corrupte 
verkoop van de onroerende goederen van A.M.L. van Rooij en zijn Camping en Pensionstal 
“Dommeldal’ vanuit de SNS-Bank in samenspanning met corrupte ambtenaren vanuit het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu is voorkomen. 
 

Met Gerard van Olphen (zie foto), de door Nederlands Minister-
President Mark Rutte aangestelde nieuwe Voorzitter van de Raad 
van Bestuur van SNS Reaal, heeft de SNS Bank iemand neergezet 
die elke vorm van corruptie binnen SNS-Reaal bij wortel en tak wil 
uitroeien. Om die reden hebben wij aan secretaris Karen Berg van 
de Raad van Bestuur van SNS-Reaal een kopie van deze 

sommatie laten toekomen met het verzoek om naar de hierboven feitelijk bewezen al meer dan twee 
jaar lang voortdurende geld en eigendom stelende grensoverschrijdende corruptie bij A.M.L. van 
Rooij, zijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V., zijn Van Rooij 
Holding B.V. en zijn Camping en pensionstal ‘Dommeldal’ binnen de SNS Bank (Bijzonder Beheer 
Zakelijk) een grootschalig intern onderzoek te starten en dat aan ondergetekende schriftelijk te 
bevestigen. Voorzitter Gerard van Olphen kan daarbij rekenen op onze medewerking.  
 

Mede als gevolg van deze geïnfiltreerde criminaliteit (wat de Nederlandse 
belastingbetalers 3,5 miljard euro heeft gekost) dreigde de SNS Bank failliet te 
gaan. Om dat te voorkomen heeft verantwoordelijk Nederlands Minister van 
Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) (zie foto) in nauw overleg met De 
Nederlandsche Bank (DNB) besloten de SNS Bank te nationaliseren om te 
voorkomen dat de SNS Bank daarop failliet gaat. Dit betekent dat vanaf 1 februari 
2013 de SNS-Bank een staatsbank is waarvan de aandelen voor 100% in het bezit 
zijn van de Nederlandse Overheid. Daarmee is glashelder geworden dat deze geld 
stelende levensbedreigende “politieke terreur” op A.M.L. van Rooij van onder 
meer de heer F.M. Van Hoek en mevrouw A.M.E. Kneepkens zich binnen de 
Nederlandse Staat heeft weten te infiltreren.  

 

mailto:frans.hofstede@sns.nl
http://www.groene.nl/1998/51/ellen-pasman-advocaat-van-journalist-willem-oltmans
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.snsreaal.nl/corporate-governance-1/raad-van-bestuur-1.html
http://www.dommeldal.eu/
http://www.snsreaal.nl/corporate-governance-1/raad-van-bestuur-1.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeroen_Dijsselbloem
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Melanie_Schultz_2012_(highres).jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mark_Rutte_2012_(highres).jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jeroen_Dijsselbloem_2012_(highres).jpg
http://www.snsreaal.nl/corporate-governance-1/raad-van-bestuur-1/gerard-van-olphen-ceo.html
http://www.snsbank.nl/particulier/home.html
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Gelukkig hebben wij met verantwoordelijk Nederlands Minister van 
Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) te maken met de meest 
vakbekwame en integere minister van alle landen binnen de Europese 
Unie en is hij om die reden op 21 januari 2013 gekozen tot voorzitter van 
de Eurogroep als opvolger van de Luxemburgse premier en minister van 
Financiën Jean-Claude Juncker. Daarmee is glashelder geworden dat 
de geld stelende levensbedreigende “politieke terreur” van onder meer 
de heer F.M. Van Hoek en mevrouw A.M.E. Kneepkens zich binnen de 

Europese Unie heeft weten te infiltreren. Verantwoordelijk President Herman Van Rompuy (zie foto) 
van de Europese Unie laat deze geïnfiltreerde grootschalige corruptie binnen de Europese Unie niet 
toe. Om die reden hebben wij aan hem persoonlijk een kopie van deze sommatie laten toekomen met 
het verzoek om vanuit de Europese Unie hiernaar een grootschalig onderzoek te starten. Hij kan 
daarbij rekenen op onze medewerking.  

 
De oorzaak van deze vanuit Nederland binnen de Europese Unie geïnfiltreerde 
geld stelende corruptie, waaraan de Europese Unie ten onder dreigt te gaan, zit 
hem in het feit dat de Belgische regeringen van na de Tweede Wereldoorlog 
geen uitvoering hebben gegeven aan het op 25 januari 1944 door koning Leopold 
III (zie foto) voltooide "politiek testament" waardoor zijn zonen koning Boudewijn 
en koning Albert II door alle Belgische regeringen tot op heden zijn gegijzeld. Ook 
koningin Juliana en koningin Beatrix van Nederland zijn daardoor gegijzeld.  
Voor feitelijke en wettelijke onderbouw verwijzen wij u naar ons samen met No 
Cancer Foundation te Hasselt op 2 februari 2013 afgegeven verzoekschrift d.d. 
31 januari 2013 aan de Belgische federale overheid (Z.K.H. Koning Albert II, 
Premier Elio Di Rupo en Senaat Voorzitster Sabine de Bethune)( zie productie 

16 en productie 17). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en 
ingelast te beschouwen.  Dank zij koning Albert II en Eerste Minister Elio Di Rupo zal aan die gijzeling 
vanaf 1 mei 2013 een einde komen en kan koning Albert II vanuit een Groot België samen met Koning 
Willem Alexander en Koningin Maxima bouwen aan een nieuwe wereld waarin onze kinderen en 
kleinkinderen vanuit liefde voor elkaar een menswaardig bestaan zullen hebben zonder oorlog. 
Daarbij zullen nieuwe technologieën als de Nuloptie-technologie van Edelchemie en natuurlijke 
producten als flaraxin niet langer meer worden geboycot en hun wereld reddende werk doen. 
 

De Belgische regering heeft de Grondwettelijke verplichting om alsnog 
uitvoering te geven aan het op 25 januari 1944 door Leopold III voltooide 
"politiek testament", wat betekent dat alle verdragen die de Belgische regering 
tijdens de Tweede Wereldoorlog in Londen heeft gesloten op grond van de in 
ons verzoekschrift d.d. 31 januari 2013 (zie productie 16) genoemde feiten, met 
ingang van 1 mei 2013 dienen te zijn ontbonden, waarbij België (Groot België?) 
in zijn volledige onafhankelijkheid en neutraliteit is hersteld en geen 

verbintenissen of akkoorden met andere staten meer heeft, van welke aard ook, dan in volledige 
soevereiniteit. Dit betekent dat na 1 mei 2013 alle na de Tweede Wereldoorlog door België met 
andere landen of mogendheden gesloten verdragen alsnog door het Belgisch Grondwettelijk Hof 
getoetst zullen moeten worden. Daarmee kan er vanuit België een nagenoeg corruptievrij Europa 
ontstaan welke vervolgens via de Verenigde Naties en NAVO kan worden uitgedragen over de rest 
van de wereld. Bijgevoegd vindt u de brief d.d. 27 mei 2012 die wij op 30 mei 2012 samen met No 
Cancer Foundation te Hasselt daarover hebben afgegeven bij President Herman Van Rompuy van de 
Europese Unie)(zie productie 18 en productie 19). Uit de reactiebrief die wij daarop hebben 
ontvangen maken wij op dat Herman Van Rompuy een dergelijke aanpak volledig ondersteund.  
 
Tegen de enorme grensoverschrijdende misdaad vanuit Nederland, die het gevolg is van de tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in Londen afgesloten niet rechtsgeldige verdragen, hebben wij strafaangifte 
gedaan, welke onder referte FD30.99.15-12 LP-mv bij de Federale magistraat Lieve Pellens in 
behandeling is. Over de SNS-Bank staat op blz. 17 in de daaraan ten grondslag liggende proces-
verbaal letterlijk het volgende vermeld: 
 

22. 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.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeroen_Dijsselbloem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie
http://www.europa-nu.nl/id/vj02gheukqxo/opvolging_jean_claude_juncker_als
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://en.wikipedia.org/wiki/Herman_Van_Rompuy
http://en.wikipedia.org/wiki/Leopold_III_of_Belgium
http://en.wikipedia.org/wiki/Leopold_III_of_Belgium
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_I_van_Belgi%C3%AB
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_II_of_Belgium
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/home
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/home
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-januari-2013-verzoekschrift-aan-belgische-federale-overheid-over-groot-%20belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-januari-2013-verzoekschrift-aan-belgische-federale-overheid-over-groot-%20belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-februari-2013-ontvangstbevestiging-verzoekschrift-federale-overheid.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Elio_Di_Rupo
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_II_of_Belgium
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/milieuproblemen-bestaan-niet
http://www.limburg.nl/Homepage/Dossier/Dossier_Edelchemie_te_Panheel
https://sites.google.com/site/ncfactueel/
http://www.senate.be/doc/const_nl.html
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-januari-2013-verzoekschrift-aan-belgische-federale-overheid-over-groot-%20belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juli-2012-rechtzaak-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Naties
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Atlantische_Verdragsorganisatie
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/home
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/home
http://en.wikipedia.org/wiki/Herman_Van_Rompuy
https://7193e416-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/ncfaktueel/Brief%20aan%20Van%20Rompuy.pdf?attachauth=ANoY7crpx3Z6rD9xJ4wmN1wS0yQa63RAV_YPZ27_obU-kG9pOhBCrlL-bVZHU41ZU1BMfnXGItSu5yIzm-Nz5Gr8SY9kQBzHL4uUdB_Tv9iKDpk3ShgMVmNK70bApNw7q45JWINS0qbw0o6YLrGcsTTNj50IfBLOdmANMJWQHRNJaOo8S8mcPWv4uAoAfzWTUtFhcJpsCQ68XVZUrOJdTLQ_3bEGpHrNLYlk-DSrSJ6hSqOHBdtwtrU%3D&attredirects=0
https://7193e416-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/ncfaktueel/Bewijs%20van%20ontvangst%20Van%20Rompuy.pdf?attachauth=ANoY7cqD87uAietvIPsrCbZEQ24-ydtAT5F-LpYoOPWi1hx6Rg9qO-VKGmAerOBANEcr5YBOdhenGDNRZzwethNXPmy_RlcYjMLso5ODhMsSPSQCORLzP5BwWwDQj4aDdIQ22DHuJIQN4pZYC5kaZUO6xREtJ76m3EkPd-wvB_yP2O4THPXJLibmm5UsjTF0X1rbXGVjzLKiVdYInxJMeogkE1oX1d8EDAW9EiZPq7wrcFKB8rfl6_o%3D&attredirects=0
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juli-2012-rechtzaak-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juli-2012-brief-federaal-procureur-delmulle.pdf
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/belgique-six-personnes-inculpees-pour-appartenance-presumee-a-al-qaeda_726011.html
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Herman_Van_Rompuy_-_World_Economic_Forum_on_Europe_2010.png
http://www.snsbank.nl/particulier/home.html
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Vanwege de feiten: 
- dat onder verantwoordelijkheid van Nederlands Minister Melane Schultz van Haegen (VVD) 

corrupte ambtenaren werkzaam binnen haar ministerie van Infrastructuur en Milieu in 
samenspanning met corrupte gerechtsdeurwaarders, werkzaam vanuit deurwaarderskantoor 
Pruijn & van den Bergh te Delft en F.S.M. (Frans) Hofstede van de SNS Bank, werkzaam als 
Accountmanager bij Bijzonder Beheer Zakelijk alle onroerende goederen van A.M.L. van Rooij 
en zijn Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ ten gunste van grensoverschrijdende criminelen 
al in 2011 met behulp van een niet rechtsgeldig valselijk vonnis voor een bedrag van              
€ 11.859,81 executoriaal heeft willen laten uitkopen; 

- dat de SNS-Bank onder verantwoordelijkheid van Nederlands Minister van Financiën Jeroen 
Dijsselbloem (PvdA) vanaf 1 februari 2013 een staatsbank is geworden;  

- dat verantwoordelijk Nederlands Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem vanaf 21 januari 
2013 voorzitter is van de Eurogroep; 

- dat A.M.L. van Rooij om levensbedreigende “politieke terreur” redenen op 21 april 2010 naar 
België heeft moeten vluchten om in Nederland in navolging van Pim Fortuyn niet te worden 
vermoord, vanaf die tijd onafgebroken in België heeft gewoond, vanaf 1 januari 2011 bij de 
gemeente Sint-Oedenrode is uitgeschreven en zijn domicilie heeft op het adres 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België; 

betekent dat dit vanaf 24 juli 2012 onder referte FD30.99.15-12 LP-mv bij de 
Federale magistraat Lieve Pellens in behandeling genomen strafrechtelijk onderzoek 
op grond van het Verdrag van Lissabon betrekking heeft op alle landen van de 
Europese Unie, waaraan alle verantwoordelijke ministers van Justitie van binnen de 
Europese Unie onder aansturing van Belgisch minister van justitie Anemie 
Turtelboom (zie foto) zullen moeten meewerken. Verantwoordelijk minister van 
Justitie Anemie Turtelboom als ook verantwoordelijk Belgisch Vice-Eerste Minister 
en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet laten wij 

hiervan dan ook een kopie toekomen met het verzoek dit te bespreken met al hun collega ministers 
van Justitie binnen de Europese Unie. Daarbij kan worden gerekend op onze volledige medewerking. 

Als gevolg van het feit dat de SNS-bank, onder leiding van voormalig topman Sjoerd 
van Keulen (zie foto) nagenoeg volledig in de macht is gekomen van criminelen van 
op het eerste gezicht goed ogende mensen als de heer F.M. Van Hoek en mevrouw 
A.M.E. Kneepkens (zie foto) Hoevensestraat 11 te 5262 LN, Vught (Nederland) 
hebben wij met de inhoud van deze sommatie feitelijk bewezen. Hiervan zal dan ook 
aanvullende strafaangifte worden gedaan onder referte FD30.99.15-12 LP-mv bij de 
behandelend Federale magistraat Lieve Pellens. Ter onderbouwing van die 
aanvullende strafaangifte zal een kopie van deze sommatie met bijbehorend 23-tal 

aan producties worden overlegd. Om persoonlijke veiligheidsreden hebben wij 
de behandelend Federale magistraat Lieve Pellens nu al een kopie laten 
toekomen van deze sommatie met het verzoek de inhoud ervan mee te nemen 
in het lopende strafrechtelijke onderzoek onder referte FD30.99.15-12 LP-mv  
en dat aan ondergetekende schriftelijk te bevestigen.  

Dat deze criminele organisatie, waarvan de heer F.M. Van Hoek en mevrouw A.M.E. Kneepkens, 
Hoevensestraat 11 te 5262 LN, Vught (Nederland) deel uitmaken, geen grenzen kent maken ook de 
volgende bewijsstukken glashelder: 
 
Bijgevoegd vindt u het in opdracht van de heer F.M. Van Hoek en mevrouw A.M.E. Kneepkens, 
Hoevensestraat 11 te 5262 LN, Vught (Nederland) door gerechtsdeurwaarder J.H. Pothof van 
gerechtsdeurwaarderkantoor Groenenwegen en partners Gerechtsdeurwaarders BV, Amerikaweg 2, 
Postbus 469, 9400 AL Assen (Nederland) op 12 november 2012 aan A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 
5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland) betekende exploot, met de voorkennis en wetenschap dat 
A.M.L. van Rooij al vanaf 21 april 2010 onafgebroken in België woont en staat ingeschreven in het 
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven, 
met daarin letterlijk de tekst (zie productie 20):  
 
 EXECUTORIAAL DERDEN BESLAGGELEGD:  
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeroen_Dijsselbloem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeroen_Dijsselbloem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeroen_Dijsselbloem
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juli-2012-brief-federaal-procureur-delmulle.pdf
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/belgique-six-personnes-inculpees-pour-appartenance-presumee-a-al-qaeda_726011.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Lissabon
http://justitie.belgium.be/nl/minister_van_justitie/
http://www.milquet.belgium.be/nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie
http://www.klokkenluideronline.is/artikel/22091/sjoerd-van-keulen-door-oranje-beschermd
http://www.klokkenluideronline.is/artikel/22091/sjoerd-van-keulen-door-oranje-beschermd
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juli-2012-brief-federaal-procureur-delmulle.pdf
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/belgique-six-personnes-inculpees-pour-appartenance-presumee-a-al-qaeda_726011.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/belgique-six-personnes-inculpees-pour-appartenance-presumee-a-al-qaeda_726011.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juli-2012-brief-federaal-procureur-delmulle.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-augustus-2012-voorbrief-conclusies-grondwettelijk-hof.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-augustus-2012-voorbrief-conclusies-grondwettelijk-hof.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-november-2012-betekent-exploot-groenewegen-aml-van-rooij.pdf
http://www.klokkenluideronline.is/wp-content/uploads/2013/02/Sjoerd+van+Keulen.jpg
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Op alle gelden, geldswaarden en/of zaken, niet zijnde registergoederen, die de derde-
gearresteerde verschuldigd is en/of zal worden aan/of onder zijn/haar berusting heeft en/zal 
verkrijgen van voornoemde gerekwireerde, meer speciaal doch niet uitsluiten op de vergoeding 
uit hoofde van de rechtsverhouding, zulks ter verzekering en om betaling te verkrijgen van al 
hetgeen gerekwireerde(n) voornoemd krachtens voormelde titel aan mij rekwirant verschuldigd is 
en nog zal worden. 

 
Dat verschuldigde bedraagt € 48612,15 waarin begrepen de kosten van dit beslag, maar waarin 
nog niet begrepen: 
a) De kosten van overbetekening van dit beslag aan gerekwireerde, 
b) De (eventueel) vanaf heden verschuldigde rente, 
c) De kosten van afwikkeling van dit beslag, 
d) De nog op te eisen dwangsommen vanaf 11 september 2012 t/m 14 september 2012 ad € 

3000,00, 
Van het juiste verschuldigde volgt te zijner tijd opgave, eventuele betalingen door of namens 
gerekwireerde (n) zijn reeds in mindering gebracht op het bovenstaande verschuldigde bedrag.          

 

Kennelijk hebben de heer F.M. Van Hoek en mevrouw A.M.E. Kneepkens het ook op al het geld van 
de J.E.M. van Nunen (de echtgenote van A.M.L. van Rooij) gemunt, welke geheel niets met het 
betekende valselijke vonnis in kort geding met zaaknummer/rolnummer: 249907/ KG ZA 12-0468 te 
maken heeft. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd het in opdracht van de heer F.M. Van Hoek en 
mevrouw A.M.E. Kneepkens, Hoevensestraat 11 te 5262 LN, Vught (Nederland) door 
gerechtsdeurwaarder J.H. Pothof van gerechtsdeurwaarderkantoor Groenenwegen en partners 
Gerechtsdeurwaarders BV, Amerikaweg 2, Postbus 469, 9400 AL Assen (Nederland) aan J.E.M. van 
Nunen ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland) betekende exploot, met de 
voorkennis en wetenschap dat het domicilie adres van J.E.M. van Rooij, vanwege het huwelijk met 
A.M.L. van Rooij eveneens Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven is (zie productie 21). Wij 
verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen 
en tevens aan bovengenoemd 3-tal rechtspersonen gericht.   
 
Het is hierbij goed te weten dat onder zaaknummer: 838478 (Rolnummer: 12/6444) vanuit het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., J.E.M. van Nunen en A.A.H. van Rooij hierop nog een civiele 
procedure loopt tegen heer F.M. Van Hoek en mevrouw A.M.E. Kneepkens bij kantonrechter P.M. 
Knaapen van de rechtbank Oost-Brabant, kanton Eindhoven, waarbij aan behandelend kantonrechter 
is gesommeerd om de volgende beslissing te nemen: 
 

I. dat kantonrechter mr. P.M. Knaapen zijn op 10 januari 2013 valselijk uitgesproken vonnis 
in zaaknummer: 838478 (Rolnummer: 12/6444) intrekt en vernietigt.  

 
II. dat eisers F.M. van Hoek en A.M.E. van Hoek-Kneepkens aan J.E.M. van Rooij-van Nunen 

en A.A.H. van Rooij € 400.000,- schadevergoeding moeten betalen voor hun aandeel in de 
misdaad jegens verweerders. 

 

III. dat kantonrechter mr. P.M. Knaapen persoonlijk en/of de Staat der Nederlanden                       
€ 50.000.000,-  schadevergoeding moeten betalen aan A.M.L. van Rooij, Van Rooij 
Holding B.V., Ecologisch Kennis Centrum B.V. en Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ 
vanwege zijn op 16 juli 2009 om “Corporate Crime” redenen moedwillig corrupt 
uitgesproken vonnis in zaaknummer: 578553 – 08/7653 waardoor mr. P.M. Knaapen 
persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het vanaf 24 september 2007 (reeds 
5.5 jaar lang) tot het einde van zijn leven voor 100% arbeidsongeschikt (geestesziek) 
houden van ing. A.M.L. van Rooij zonder recht te hebben op een WIA-uitkering in 
Nederland, waarmee tevens Van Rooij Holding B.V., Ecologisch Kennis Centrum B.V. en 
Camping en pensionstal ‘Dommeldal’ al 4,5 jaar lang geen enkele inkomsten meer 
hebben en A.M.L. van Rooij vanaf 21 april 2010 naar België heeft moeten vluchten om 
door toedoen van de gemeente Sint-Oedenrode niet te worden vermoord door Robert 
van de Biggelaar (familie van Van Aarle), dan wel andere door het Openbaar Ministerie 
ondersteunde criminelen als Wim Dortu, gevolgd door zijn per 14 januari 2013 naar 
België gevluchte vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen na in Nederland al hun hebben en 
houden te hebben moeten achterlaten, waaronder hun 24 paarden en 94-jarige 
inwonende hulpbehoevende moeder.  

 
Als wettelijke bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd: 

- het sommatieverzoek d.d. 24 februari 2013 van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., met 
bijbehorende producties A t/m U aan feitelijke onderbouwing, aan Kantonrechter P.M. 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-november-2012-betekent-exploot-groenewegen-jem-van-rooij-van-nunen.pdf
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Knaapen van de rechtbank Oost-Brabant in zaaknummer: 838478 (Rolnummer: 12/6444)(zie 
productie 22); 

- het onderliggende sommatieverzoek d.d. 29 januari 2013 van J.E.M. van Nunen en A.A.H. 
van Rooij, met bijbehorende producties 1 t/m 15 aan feitelijke onderbouwing, aan 
Kantonrechter P.M. Knaapen van de rechtbank Oost-Brabant in zaaknummer: 838478 
(Rolnummer: 12/6444)(zie productie 23); 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan bovengenoemd 3-tal rechtspersonen gericht.   
 
Behandelend kantonrechter P.M. Knaapen van de rechtbank Oost-Brabant ondervindt in deze zaak 
met als zaaknummer: 838478 (Rolnummer: 12/6444) kennelijk zoveel terreur vanuit deze 
grensoverschrijdende criminele organisatie onder aansturing van de heer F.M. Van Hoek en mevrouw 
A.M.E. Kneepkens dat hij aan de president mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek van zijn rechtbank heeft 
verzocht om dit tot in de bodem uit te zoeken. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd zijn brief hierover 
d.d. 6 februari 2013 aan mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek als hoogst verantwoordelijk president van de 
rechtbank Oost-Brabant met daarin letterlijk de volgende inhoud (zie productie 24):  
 

Aan de President van de rechtbank 
De Edelachtbare vrouwe mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek. 

 
Datum: 6 februari 2013 
Onderwerp: klacht 

 
Geachte mevrouw de President, 

 
Bij mij loopt een zaak 12/6444 (van Hoek en Van Hoek-Kneepkens tegen Van Rooij- van Nunen en 
Van Rooij, waarin ik bij tussenvonnis een comparitie van partijen heb bepaald en verhinderdata 
van partijen heb opgevraagd.  

 
Naar aanleiding van dat tussenvonnis ontving ik van de heer Van Rooij bijgaande stukken, die ik 
als een klacht tegen mij beschouw en die ik doorstuur.  

 
Voor uw informatie stuur ik u ook het tussenvonnis. Vanzelf sprekend ben ik voor verder 
onderzoek tot uw beschikking.  

 
Hoogachtend, 

 
P.M. Knaapen, Kantonrechter 
Cc De heer Van Rooij.  

 
Om die reden laten wij van dit sommatieverzoek een kopie 
toekomen aan verantwoordelijk president mr. C.M. Wiertz-
Wezenbeek van de rechtbank Oost-Brabant met het verzoek de 
inhoud van dit sommatieverzoek mee te nemen in haar reeds 
gestarte onderzoek naar deze grensoverschrijdende criminele 
organisatie, waarvan de heer F.M. Van Hoek en mevrouw A.M.E. 
Kneepkens deel uitmaken en waarin haar griffiermedewerker 
Menno van der Donk (zie foto) een cruciale rol heeft gespeeld.  
 
Ook in België loopt tegen deze grensoverschrijdende criminele 
organisatie, waarvan de criminele organisatie, waarvan de heer 
F.M. Van Hoek en mevrouw A.M.E. Kneepkens onderdeel uitmaakt, 
vanaf 24 juli 2012 onder referte FD30.99.15-12 LP-mv een 
strafrechtelijk onderzoek bij het Federaal parket te Brussel. Als 
bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd de brief d.d. 24 juli 2012 
hierover van de Federale magistraat Lieve Pellens aan het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. (zie productie 25).  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan bovengenoemd 3-tal rechtspersonen gericht. Om die reden laten wij van 
dit sommatieverzoek een kopie toekomen aan Federale magistraat Lieve Pellens met het verzoek dit 
sommatieverzoek met bijbehorende producties aan bijlagen mee te nemen in het lopende 
strafrechtelijke onderzoek.  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-februari-2013-sommatie-tot-intrekking-van-valselijk-opgemaakt-vonnis-met-schade-eis.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-februari-2013-sommatie-tot-intrekking-van-valselijk-opgemaakt-vonnis-met-schade-eis.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-januari-2013-sommatie-tot-intrekking-van-valselijk-opgemaakt-vonnis-met-schade-eis.pdf
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-februari-2013-brief-pm-knaapen-aan-president-wiertz-wezenbeek-rechtbank-den-bosch.pdf
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juli-2012-brief-federaal-procureur-delmulle.pdf
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/belgique-six-personnes-inculpees-pour-appartenance-presumee-a-al-qaeda_726011.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juli-2012-brief-federaal-procureur-delmulle.pdf
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/belgique-six-personnes-inculpees-pour-appartenance-presumee-a-al-qaeda_726011.html
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Dat gerechtsdeurwaarderkantoor Groenenwegen en 
partners Gerechtsdeurwaarders BV, Amerikaweg 2, 
Postbus 469, 9400 AL Assen (Nederland), voor deze 
dossierbeheerder mw. C. Kooistra (tel: 0031 (0) 59 
2383106), met voorkennis van zaken, hulp verleent aan 
deze € 51.835,26 euro stelende grensoverschrijdende 
criminele organisatie waarvan de heer F.M. Van Hoek en 

mevrouw A.M.E. Kneepkens onderdeel uitmaken en daarmee actief deelneemt aan deze criminele 
organisatie kunt u lezen in ons hieronder ingelaste e-mailbericht d.d. 13 november 2012 (11.21 uur) 
aan mw. C. Kooistra (zie productie 26). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud 
hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan bovengenoemd 3-tal rechtspersonen 
gericht. Ondanks telefonische toezegging daarop op korte termijn te reageren hebben wij heden, na 4 
maanden, van haar nog geen enkele reactie ontvangen en heeft zij die informatie (naar ik aanneem?) 
bewust achtergehouden voor Jan BEELEN Gerechtsdeurwaarder bv Bvba.  

 
Om deze reden hebben wij een kopie van dit sommatieverzoek 
laten toekomen aan mr. E.R.S.M. Marres, Voorzitter van de 
Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (onderdeel van de 
rechtbank te Amsterdam) Postbus 84500, 1080 BN 
Amsterdam, belast met de tuchtrechtspraak omdat er m.b.t. 
deze grensoverschrijdende criminele aangelegenheid onder 
nummer: 898.2012 al een gerechtelijke procedure loopt tegen 
gerechtsdeurwaarder W. W. M. van de Donk 

(zie foto), directeur, eigenaar van Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders te 
Eindhoven. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd ons verzetschrift d.d. 21 januari 
2013 aan mr. E.R.S.M. Marres, Voorzitter van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 
te Amsterdam (zie productie 27). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, 
die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan 
bovengenoemd 3-tal rechtspersonen gericht.  
 
Gezien de ernst van dit alles hebben wij voorzitter Ivo Goeyens van de Nationale Kamer van 
Gerechtsdeurwaarders, Henri Jasparlaan 93, 1060 Brussel, hiervan op de hoogte gebracht middels 
verzending van een kopie van deze sommatie met het verzoek naar deze zware grensoverschrijdende 
misdaad vanuit Nederland via Jan BEELEN Gerechtsdeurwaarder bv Bvba te Hasselt als dekmantel 
een onderzoek in te stellen, waarbij kan worden gerekend op onze maximale medewerking.  
  

Dat paardenadvocaat Mr. S.A. Wensing (zie foto): Parallelweg 45, 7741 
KA Coevorden (Nederland) met voorkennis van zaken, hulp verleent 
aan deze € 51.835,26 euro stelende grensoverschrijdende criminele 
organisatie waarvan de heer F.M. Van Hoek en mevrouw A.M.E. 
Kneepkens onderdeel uitmaken en daarmee actief deelneemt aan deze 
criminele organisatie kunt u lezen in ons hieronder ingelaste e-mailbericht 
d.d. 10 november 2012 (11.44 uur) aan mr. S.A. Wensing (zie productie 
28). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als 
herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan bovengenoemd 3-tal 

rechtspersonen gericht. Heden, na 4 maanden, heeft de heer Wensing daarop bewust nog niet 
gereageerd. Om deze reden hebben wij een kopie van dit sommatieverzoek laten toekomen aan mr. 
Jan Loorbach algemeen deken van de Nederlandse orde van Advocaten en algemeen secretaris Els 
Van Broeck van de Orde van Vlaamse Balies met het verzoek een gezamenlijk onderzoek te starten 
naar deze zware grensoverschrijdende misdaad vanuit Nederland onder verantwoordelijkheid van de 
Nederlandse Paardenadvocaat Mr. S.A. Wensing, waarbij kan worden gerekend op onze maximale 
medewerking.  

  
Het is griffiemedewerker Menno Van der Donk binnen de Rechtbank Oost-Brabant die onder 
verantwoordelijkheid van huidig President mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek een ‘eigen’ rechtbankje heeft 
weten te realiseren met eigen dossiers die in zijn eigen kast worden bewaard met daarin eigen 
gemaakte vonnissen die door grensoverschrijdende criminele organisaties worden gebruikt om bij 
hardwerkende eerlijke mensen op een meest corrupte wijze al hun eigendommen en geld af te 
nemen. Zo’n door griffiemedewerker Menno Van de Donk valselijk opgemaakt vonnis in kort geding 

http://www.groenewegen.com/
http://www.groenewegen.com/
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-november-2012-email-aan-c-kooistra-groenewegen.pdf
http://www.gdwhasselt.be/gdw-fiche.php?id=22
http://www.janssen-janssen.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-januari-2013-verzet-beslissing-janssen-janssen.pdf
http://www.advocatennet.be/author/274
http://www.gdwhasselt.be/gdw-fiche.php?id=22
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-november-2013-sommatie-aan-sa-wensing-inzake-van-hoek.pdf
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-november-2013-sommatie-aan-sa-wensing-inzake-van-hoek.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-november-2013-sommatie-aan-sa-wensing-inzake-van-hoek.pdf
http://www.mr-online.nl/nieuws/juridisch-nieuws/elect-deken-loorbach-kroon-op-mijn-loopbaan.html
http://www.mr-online.nl/nieuws/juridisch-nieuws/elect-deken-loorbach-kroon-op-mijn-loopbaan.html
https://www.advocatenorde.nl/729/consumenten/contact-algemeen-incl-persberichten
http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=91
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-november-2013-sommatie-aan-sa-wensing-inzake-van-hoek.pdf
http://www.eurodressage.com/equestrian/content/10-holland-wensing-0-01
http://www.groenewegen.com/
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met als zaaknummer/rolnummer: 249907/ KG ZA 12-0468 (zie productie 13) is door de heer F.M. 
Van Hoek en mevrouw A.M.E. Kneepkens gebruikt om met behulp van het corrupte 
Gerechtsdeurwaarderkantoor Groenewegen te Assen en anonieme personen binnen de SNS Bank, 
werkzaam voor de Afdeling Insolvatie & Beschikking, op 28 september 2012 executoriaal beslag te 
laten leggen op alle tegoeden, geldswaarden en/of roerende zaken van A.M.L. van Rooij en zijn 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. en alle betaalpassen en eventuele creditcards laten blokkeren.   
 
Datzelfde door griffiemedewerker Menno Van der Donk valselijk opgemaakt vonnis in kort geding met 
als zaaknummer/rolnummer: 249907/ KG ZA 12-0468 (zie productie 13) is door de heer F.M. Van 
Hoek en mevrouw A.M.E. Kneepkens gebruikt om met behulp van datzelfde Gerechtsdeurwaarder-
kantoor Groenewegen te Assen in samenwerking met Jan BEELEN Gerechtsdeurwaarder bv Bvba 
J.B.G. KBO 0869.884.914 Thonissenlaan 25, 2500 Hasselt (zie productie 1) maar liefst € 51.835,26 
euro te stelen bij A.M.L. van Rooij, zijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., zijn Van Rooij Holding B.V. en zijn Camping en pensionstal ‘Dommeldal’ om daarmee 
bewerkstelligt te krijgen dat de sr. accountmanager Bijzonder Beheer Zakelijk van de SNS-Bank 
(leidinggevende van FSM Hofstede) daarop het onroerend goed van A.M.L. van Rooij met een WOZ-
waarde van € 291.000,- + € 893.000 = totaal: € 1184.000,- euro (zie productie 29) voor een bedrag 
van zo’n € 600.000,- executoriaal ten gunste van dit crimineel netwerk vanuit de kast van 
griffiemedewerker Menno Van der Donk te kunnen laten uitverkopen. De eigenaar van de SNS Bank, 
zijnde de Staat der Nederlanden, heeft daaraan weer zo’n € 600.000,- verdiend. De sr. 
accountmanager Bijzonder Beheer Zakelijk van de SNS-Bank (leidinggevende van FSM Hofstede) 
heeft de Staat der Nederlanden daarmee op een meest corrupte wijze met € 600.000,- euro van het 
bij A.M.L. van Rooij gestolen geld rijker gemaakt , waarvoor hij door verantwoordelijk Minister van 
Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) wordt beloond met promotie en een extra bonus, zonder dat de 
heer Dijsselbloem  weet heeft van het feit dat hij daarmee de gehele SNS bank en zijn gehele 

ministerie van Financiën corrupt heeft gemaakt. Om die reden laten wij aan President Jeroen 

Dijsselbloem van de Eurogroup een kopie van deze sommatie toekomen met het verzoek om hiervan 

bij het Federaal parket te Brussel onder referte FD30.99.15-12 LP-mv aanvullende strafaangifte te 

doen zodat de Eurogroup van deze corruptie binnen de SNS- bank (Nederlandse Staatsbank) door 
Federaal magistraat Lieve Pellens kan worden geschoond (zie productie 25).  
 

Het is deze griffiemedewerker Menno Van der Donk die in samenwerking met het 
Nederlands Openbaar ministerie, waarvoor hij vroeger werkzaam is geweest, 
ongestraft vanuit zijn eigen dossierkast binnen de Rechtbank Oost-Brabant onder 
verantwoordelijkheid van huidig President mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek (voorheen: 
mr. H.A.W. Snijders) heeft kunnen voortzetten. Op deze wijze heeft deze 
griffiemedewerker Menno Van der Donk in zo’n 10 jaar tijd naar verwachting 
honderden slachtoffers kunnen maken. Een van die slachtoffers is de in Nederland 
bekende prof. dr. ir. Anton F.P. van Putten (zie foto). Voor bewijs lees daarvoor zijn 

beëdigde verklaring d.d. 15 augustus 2005 die hij over zijn kort geding ZA 04-819 /19 juli 2005 op zijn 
website: www.hollandpromote.com heeft geplaatst (zie productie 30). Lees dat in samenhang met 
wat daarover staat geschreven op de Sociale Databank Nederland op de volgende webpagina; 
http://www.sdnl.nl/van-putten.htm. Het is deze prof. dr. ir. Anton F.P. van Putten die om die reden al 
op 18 december 2008 een presentatie heeft gehouden over het Falend Rechtssysteem in Nederland 
(zie productie 31). De Nederlandse politiek heeft daarmee niets gedaan waardoor griffiemedewerker 
Menno Van der Donk vanuit zijn eigen geschreven vonnissen, bewaard in zijn eigen dossierkast, 
vanuit de rechtbank Oost Brabant te ’s-Hertogenbosch sinds die tijd nog veel meer slachtoffers heeft 
kunnen maken, waarvan A.M.L. van Rooij het meest recente slachtoffer is. Om die reden laten wij een 
kopie van deze sommatie toekomen aan prof. dr. ir. Anton F.P. van Putten met het verzoek om 
hiervan bij het Federaal parket te Brussel onder referte FD30.99.15-12 LP-mv aanvullende 
strafaangifte te doen zodat zijn zaak door Federaal magistraat Lieve Pellens kan worden 
meegenomen in haar lopende strafrechtelijke onderzoek (zie productie 25).  

De bekende Nederlandse criminoloog Prof. Dr. F. Bovenkerk (zie foto), werkzaam voor 
de Universiteit Utrecht Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, heeft 
hierop het dossier van A.M.L. van Rooij al in 1993 onderzocht en bestudeerd. Daarover 
heeft hij op 21 juni 1993 de volgende hieronder ingelaste brief verstuurd aan toenmalige 
hoofdofficier van justitie mr. C.R.L.R.M.  Ficq van het arrondissementsparket te ’s-
Hertogenbosch, waarin letterlijk het volgende staat geschreven: 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juli-2012-exploot-deurwaarder-inzake-van-hoek.pdf
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juli-2012-exploot-deurwaarder-inzake-van-hoek.pdf
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-maart-2013-betekening-jan-beelen-van-hoek.pdf
http://www.dommeldal.eu/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-juli-2012-uitspraak-awb-11-1633-woz-rechtbank-a-van-rooij-achterom-9.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeroen_Dijsselbloem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeroen_Dijsselbloem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeroen_Dijsselbloem
http://eurozone.europa.eu/eurogroup/president/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juli-2012-brief-federaal-procureur-delmulle.pdf
http://eurozone.europa.eu/eurogroup/president/
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/belgique-six-personnes-inculpees-pour-appartenance-presumee-a-al-qaeda_726011.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juli-2012-brief-federaal-procureur-delmulle.pdf
http://www.slideshare.net/blaap/mr-haw-snijders-president-den-bosch
http://www.sdnl.nl/van-putten.htm
http://www.hollandpromote.com/
http://www.hollandpromote.com/download/notarisverklaring%20-aug-2007.pdf
http://www.sdnl.nl/index1024.html
http://www.sdnl.nl/van-putten.htm
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-presentatie-prof-van-putten.wmv
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-presentatie-prof-van-putten.wmv
http://www.mstsnl.net/pdf/ine-veen-voordracht-2008-dec-nijsel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juli-2012-brief-federaal-procureur-delmulle.pdf
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/belgique-six-personnes-inculpees-pour-appartenance-presumee-a-al-qaeda_726011.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juli-2012-brief-federaal-procureur-delmulle.pdf
http://www.mstsnl.net/video/hbo-fraude.wmv
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Voor inhoud van betreffend dossier van A.M.L. van Rooij lees daarover alle artikelen in Het Echte 
Nieuws, aanklikbaar op de volgende webpagina: http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php.  
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. 

http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
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Tot op heden, na maar liefst 20 jaar, hebben mr. René Ficq en zijn 
opvolgende hoofdofficieren van justitie binnen het arrondissementsparket 
’s-Hertogenbosch op bovengenoemde brief van criminoloog prof. dr. Frank 
Bovenkerk nog steeds niet gereageerd. Korte tijd daarna maakte mr. 
C.R.L.R.M. Ficq (zie foto) een flitsende carrière naar boven. Vanaf 1996 
bekleedde mr. René Ficq als Procureur-Generaal in Nederland de hoogste 
post op het gebied van bestrijding van de zware georganiseerde 
milieucriminaliteit. Ook vanuit die functie is mr. René Ficq nooit begonnen 

aan het door criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk, in zijn brief van 21 juni 1993, verzochte onderzoek 
naar deze vorm van organisatiecriminaliteit van waaruit A.M.L. van Rooij en zijn gezin al maar liefst 26 
jaar lang worden geterroriseerd. Op 13 september 1999 om 17.00 uur krijgt Procureur-Generaal mr. 
Ficq in de Rolzaal op het Binnenhof in Den Haag van voormalig minister van Justitie mr. Benk 
Korthals (VVD) een warme toespraak en wordt benoemd tot officier van justitie in de orde van Oranje 
Nassau voor zijn persoon, stijl en werk. Nadien heeft mr. René Ficq gewerkt als raadsheer bij het 
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch in hetzelfde gebouw als waar griffiemedewerker Menno Van der Donk 
zijn werkzaamheden verricht.  
 

Dat hier de Moord op Pim Fortuyn (zie foto) nauw mee samenhangt wordt bevestigd 
met de boeken “'Moord namens de 'kroon'?” en “Alarm… u wordt vergiftigd !! zal de 
wereld ten onder gaan aan gif, milieu en bedrog?” die de bekende Nederlander Ine 
Veen (zie foto) over Pim Fortuyn en Ad van Rooij heeft geschreven. Daarin valt ook 
te lezen dat niet Volkert van der Graaf maar een zekere Abu Fatah de echte 
moordenaar is die Pim Fortuyn heeft vermoord en dat er om die reden ook twee 
kaliber kogels in het lichaam van Pim Fortuyn zijn gevonden die nooit uit die ene 
revolver van Volkert van der Graaf hebben kunnen komen. Lees daarover ook het 
artikel "Pim Fortuyn werd door tweede schutter vermoord" in de Gazet van 

Antwerpen van 31 augustus 2009. Na het lezen van het boek “Alarm… u wordt 
vergiftigd !! zal de wereld ten onder gaan aan gif, milieu en bedrog?” dat Ine Veen 
over Ad van Rooij heeft geschreven heeft criminoloog Prof. dr. Frank Bovenkerk 
tijdens de uitreiking ervan in Het Leeuwke te Nijnsel, gemeente Sint Oedenrode, in 
zijn presentatie verteld dat het nog veel erger is dan dat hij daarover in zijn brief d.d. 
21 juni 1993 daarover aan mr. Ficq heeft geschreven en dat er sprake is van 
“Corporate Crime”. Voor betreffende lezing met onderbouw raadpleeg daarvoor de 
volgende webpagina: http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php op Het Echte 
Nieuws.  

 
Het moge u duidelijk zijn dat, gezien bovengenoemde feiten, er in opdracht 
van huidig Nederlands Minister van Justitie Ivo Opstelten (VVD)(zie foto) 
vanuit Nederland, vanwege eigen levensgevaar, nooit strafrechtelijk 
onderzoek zal worden verricht naar bovengenoemde tweede schutter die Pim 
Fortuyn heeft vermoord. Omdat daarvan de onderliggende stukken zijn 
ingebracht in het lopend strafrechtelijk onderzoek referte FD30.99.15-12 LP-
mv gaan wij ervan uit dat ook daarnaar vanuit Federaal parket te Brussel 
onderzoek wordt verricht. Als aanvulling daarop laten wij een kopie van deze 
sommatie toekomen aan behandelend magistraat Lieve Pellens.  

 
Onder de dekmantels van ecologisch, milieuvriendelijk, biomassa, groene stroom, 
duurzaam, CO2-reductie, milieubeton, secundaire brandstof, hergebruik, Rio de 
Janeiro protocol en Kyoto-protocol (waarmee de moord op Pim Fortuyn rechtstreeks 
samenhangt en waarover Ine Veen een boek heeft geschreven) wordt het plegen van 
deze sluipmoordende genocide op miljarden wereldbewoners door de Nederlandse 
Staat met vele miljarden euro’s gesubsidieerd. In een poging om aan deze onnodige 
vergiftiging met honderden miljoenen kilogrammen valselijk geëtiketteerd zeer giftige 

kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) 
vanuit of door toedoen van Nederland in strijd met de Nationale wetgeving, 
Europese richtlijnen, verordeningen en Internationale verdragen te laten 
beëindigen heb ik (Ad van Rooij) meegedaan aan de Nederlandse Tweede 
Kamer verkiezingen van 22 november 2006 voor Lijst 14. Tijdens het 
voeren van campagne werd ik opgebeld door de wereldbekende Journalist 
Julius Vischjager (zie foto). Hij vertelde mij dat er in Nederland een 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Ficq
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Ficq
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/813/demmink-gate-het-meta-netwerk-1-rene-ficq.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/813/demmink-gate-het-meta-netwerk-1-rene-ficq.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Benk_Korthals
http://nl.wikipedia.org/wiki/Benk_Korthals
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Ficq
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Gerechtshoven/Pages/default.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Pim_Fortuyn
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
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
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Volkert_van_der_Graaf
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
http://en.wikipedia.org/wiki/Pim_Fortuyn
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html
http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid859350/pim-fortuyn-werd-door-tweede-schutter-vermoord.aspx
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf
http://vimeo.com/2600440
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
http://www.hetechtenieuws.org/
http://www.hetechtenieuws.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Ivo_Opstelten
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juli-2012-brief-federaal-procureur-delmulle.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juli-2012-brief-federaal-procureur-delmulle.pdf
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/belgique-six-personnes-inculpees-pour-appartenance-presumee-a-al-qaeda_726011.html
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/waarom
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
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.mstsnl.net/ekc/pdf/nederland-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-6-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.eu-milieubeleid.nl/ch13.html
http://www.lijst14.nl/kandidaten/rooijvan/rooijvan.html
http://www.lijst14.nl/kandidaten/rooijvan/rooijvan.html
http://www.vpro.nl/tools/images/index.jsp?number=1878913
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pim_Fortuyn_-_May_4.jpg
http://www.mstsnl.net/video/julius-vischjager-geeft-vertederingsconcert.wmv
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commando was gearriveerd die mij wilde vermoorden.  
Om dat te voorkomen heeft Julius Vischjager daaraan een artikel gewijd met een foto 
van Huib Poortman (lijsttrekker van Lijst 14) en Ad van Rooij (nummer 6 Lijst14) op de 
voorpagina van het meest besproken blad in Haagse kringen 'The Daily Invisible' bij het 
monument 'Ongebroken verzet' (zie foto) op de Westersingel te Rotterdam. Daarmee 
heeft Julius Vischjager toen mijn leven gered waarvoor ik hem nog altijd dankbaar ben.  

Journalist Julius Vischjager die tijdens de wekelijkse persconferentie van 
de minister-president altijd de laatste vraag mag stellen vroeg op 2 oktober 
2009 aan Minister-President Balkenende: "Dhr. P.M. Maas, burgemeester 
van Sint Oedenrode zegt dat hij een vriend van u is, klopt dat?" Minister 
Balkenende bevestigde: "Ja, is een grote vriend van me". Voor het bewijs 
verwijzen wij u naar het artikel daarover in Het Echte Nieuws op de 
volgende webpagina: http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php. 

Daarmee is tevens het bewijs geleverd dat Minister-President Jan Peter Balkenende (CDA)(zie foto)  
de hierboven feitelijk onderbouwde geld stelende levensbedreigende “politieke terreur” van zijn 
partijgenoot burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode (zie foto) van harte ondersteunt. 

In een poging om aan bovengenoemde chemische genocide op miljarden 
wereldbewoners vanuit Nederland en de daarmee samenhangende 
corruptie onder aansturing van burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-
Oedenrode en zijn grote vriend Minister-President Jan Peter Balkenende 
(CDA) een einde te krijgen heb ik als lijsttrekker van De Groenen (lijst 6) 
op 3 maart 2010 meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen van 
Sint-Oedenrode samen met Bianca van Dijk als lijsttrekker van De 
Groenen (lijst 8) in Heusden (zie poster). Dit met als doel om met 
“transparante communicatie” een einde te krijgen aan de tussen de 
gemeente Heusden en de gemeente Sint-Oedenrode samenwerkende 
miljoenenfraude en corruptie zoals u dat kunt lezen in onze uitnodiging 
voor het debat op vrijdag 26 februari 2010 van 19.30 - 21.30 uur vanuit de 
nieuwe politieke partij “De Groenen” (zie productie 32). Wij verzoeken u 
kennis te nemen van de inhoud en die hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. 

 
Op deze uitnodiging voor het debat op vrijdag 26 februari 2010 is niemand van de andere partijen 
vanuit de gemeente Sint-Oedenrode en de gemeente Heusden komen opdagen. Korte tijd daarna 
kregen zowel De Groenen in Heusden als ook in Sint-Oedenrode een valse strafaangifte van resp. de 
burgemeesters Henk Willems (PvdA) en Peter Maas (CDA) van smaad aan hun broek, waarvan u het 
bewijs hieronder vindt ingelast:  
 

De Groenen: aangifte burgemeesters overdreven 
 

Publicatie: dinsdag 20 april 2010 - 15:00 | Auteur: Janssen Hans  

 
EINDHOVEN - Het bestuur van de landelijke partij De 
Groenen noemt de discussie om Ad van Rooij, 
voorzitter van het lokale partijbestuur uit Sint-
Oedenrode, een 'storm in een glas water'. De 
aangifte van twee burgemeesters is volgens De 
Groenen overdreven.  

 
De Groenen suggereerde in een advertentie in het Heusdense weekblad De Scherper dat een 
wethouder sneller een vergunning krijgt dan een burger.  
 
De burgemeesters van Sint-Oedenrode en Heusden deden aangifte van smaad. Beiden zijn 
het zat dat De Groenen ambtenaren en bestuurders van onbetrouwbaarheid beschuldigt. 
 
Paul Freriks, voorzitter van de landelijke partij van De Groenen, vindt dat Van Rooij terecht  
het groenbeleid aan de kaak stelt. 'Scepticisme ten opzichte van gemeentebestuurders en 
gemeentelijke politici zien we maatschappijbreed', aldus Freriks.  

http://www.sdnl.nl/ekc-philips-aangifte.htm
http://www.lijst14.nl/kandidaten/poortman/poortman.html
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http://www.facebook.com/pages/The-Daily-Invisible/229428750438014
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http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php
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http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-benw-sint-oedenrode-einde-dwangsom-10-maart-2011.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heusden_(gemeente)
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http://www.omroepbrabant.nl/Tag.aspx?author=Janssen%20Hans
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Groenen_(Nederland)
http://www.sdnl.nl/hg-eb-institute.htm
http://www.degroenen.nl/
http://www.omroepbrabant.nl/
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Hiermee is bewezen dat deze feitelijk 
onderbouwde in samenspanning gepleegde 
miljoenenfraude en ambtelijke corruptie heeft 
plaatsgevonden met medeweten van de 
burgemeesters Henk Willems (PvdA) van 
Heusden (zie foto) en Peter Maas (CDA) van 
Sint-Oedenrode (zie foto) onder goedkeurend 

oog van Minister-President Jan Peter Balkenende (CDA)(zie foto). Dit mocht nooit aan het licht 
komen. Daarom moesten direct na de verkiezingen de nieuw opgekomen politieke partijen De 
Groenen in Sint-Oedenrode en Heusden monddood worden gemaakt en negatief in de media worden 
gebracht met het doen van valse strafaangiften van smaad tegen de lijsttrekkers Ad van Rooij en 
Bianca van Dijk van De Groenen door burgemeesters Peter Maas en Henk Willems.  

 
Op 21 april 2010, een dag na die aangifte, kreeg A.M.L. van Rooij als lijsttrekker 
van De Groenen te maken met een Gestapo-achtige binnenval in opdracht van 
diezelfde burgemeester Peter Maas (CDA) met politie in de aanslag, waarop 
A.M.L. van Rooij naar België is gevlucht en daar politiek asiel heeft moeten 
aanvragen om door toedoen van Peter Maas (CDA) in Nederland niet te worden 
vermoord in navolging van Pim Fortuyn. Dit des te meer omdat eerdere pogingen 
tot doodslag uitgevoerd door de buurtbewoners Robert en Mies van den Biggelaar 
door de gemeente Sint-Oedenrode indirect met honderdduizenden euro’s zijn 
beloond en aangiften daartegen bij de politie door toedoen van burgemeester 
Peter Maas, als hoofd van de politie, nooit strafrechtelijk worden onderzocht. Door 

toedoen van deze twee burgemeesters en daarmee de politieke partijen CDA en PvdA hebben De 
Groenen op 2 maart 2011 niet kunnen meedoen aan de provinciale statenverkiezingen van Noord 
Brabant, waaruit ook de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal worden gekozen. Op het 
vanuit De Groenen te Sint-Oedenrode tijdig ingediende bezwaarschrift wordt door burgemeester Ton 
Rombouts (CDA) van de gemeente ’s-Hertogenbosch (zie foto), aangewezen als voorzitter van het 
Centraal Stembureau van de Provincie Noord-Brabant niet beslist. Voor bewijs vindt u bijgevoegd het 
bezwaarschrift d.d. 8 maart 2011 van De Groenen, Afdeling Sint-Oedenrode aan Voorzitter Tom 
Rombouts tegen de weigering om een besluit te nemen (fictief besluit) op ons op 4 maart 2011 (05.06 
uur) tijdig ingediende bezwaarschrift (zie productie 33). Wij verzoeken u kennis te nemen van de 
inhoud en die hier als herhaald en ingelast te beschouwen.  
 

Daarmee hebben de politieke partijen CDA en PvdA weten te 
bewerkstelligen dat, ter afdekking van miljoenenfraude en corruptie 
binnen de gemeenten Sint-Oedenrode en Heusden, op 2 maart 2011 in 
Nederland de verkiezingen voor de leden van provinciale Staten van 
Noord-Brabant en voor de leden van de Eerste Kamer der Staten-
Generaal hebben plaatsgevonden in strijd met de Kieswet en 
onderliggende Europese Richtlijnen. Dit betekent dat hier sprake is van 
ernstige verkiezingsfraude ten nadelen van de politieke partij De 

Groenen, ten gunste van het voortzetten van de hierboven beschreven grensoverschrijdende geld 
stelende vergiftigingscorruptie en miljoenen fraude. Om die reden laten wij een kopie van deze 
sommatie toekomen aan Voorzitter Paul Freriks (zie foto) en secretaris Otto Ter Haar (zie foto) van 
De Groenen in Nederland met het verzoek om deze sommatie door te sturen aan alle leden van De 
Groenen in Nederland. Aan het landelijk bestuur van De Groenen richten wij daarbij het verzoek om 
hiervan bij het Federaal parket te Brussel onder referte FD30.99.15-12 LP-mv aanvullende aangifte te 
doen zodat die strafaangifte van het bestuur van de Nederlandse De Groenen door Federaal 
magistraat Lieve Pellens kan worden meegenomen in haar lopende strafrechtelijk onderzoek en dat 
schriftelijk te bevestigen aan De Groenen, afdelingen Heusden en Sint-Oedenrode.  

   
In een uiterste poging om aan bovengenoemde chemische genocide op 
miljarden wereldbewoners vanuit Nederland en de daarmee 
samenhangende corruptie onder aansturing van burgemeester Peter 
Maas (CDA) van Sint-Oedenrode en zijn grote vriend Minister-President 
Jan Peter Balkenende (CDA) een einde te maken is de tijd van 
vernieuwing met 100% inspraak en 100% openheid aangebroken.  
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Om die reden heeft Ad van Rooij “in ballingschap” vanuit België op 12 
september 2012 meegedaan aan de laatste Nederlandse Tweede 
Kamer verkiezingen voor de nieuwe politieke partij SOPN (zie lijst) 
onder lijsttrekkerschap van Johan Oldenkamp (zie foto). Intussen 
waren wij dank zij prinses Maxima (zie foto) erachter gekomen dat 
Nederland wettelijk niet bestaat. Met uitbreiding van artikel 60 (1953) 
en het opnemen van het zelfstandige artikel 120 (1983) in de 

Nederlandse Grondwet heeft de “wettelijk niet bestaande” Nederlandse regering de Nederlandse 
Grondwet en daarmee alle andere wetten uitgeschakeld en beschikt 
Nederland om die reden ook niet over een Grondwettelijk Hof, zoals in 
België of in Duitsland. Voor de juridische wettelijke onderbouw raadpleeg 
daarvoor de volgende webpagina: http://www.hetechtenieuws.org/2011-
11-17.php op Het Echte Nieuws en bekijk daarvoor de volgende drie 
video’s van Rob Brockhus (zie foto) en Ad van Rooij (zie foto) namens 
de SOPN (zie lijst)(Video 1)(Video 2)(Video 3). 

Omroep Brabant heeft dank zij kandidaat Bea van Kessel uit Uden daarover een uitstekend artikel 
geschreven, welke u hieronder vindt ingelast:  

Politieke partij SOPN: Nederland bestaat niet 
 

Publicatie: woensdag 5 september 2012 - 09:07 | Auteur: Niek de Vries  

 

EINDHOVEN - Nederland bestaat eigenlijk niet. Dat zegt 
de politieke beweging SOPN die aan de Tweede 
Kamerverkiezingen meedoet. Kandidaat Bea van Kessel 
uit Uden zegt dat de SOPN heeft uitgezocht dat 
Nederland na de Duitse bezetting formeel nooit aan de 
Nederlanders is teruggegeven. Feitelijk is Nederland nog 
steeds een deel van het Duitse rijk, meent Van Kessel 
(zie foto).  

 
Waar in aanloop naar de verkiezingen op 12 september de kopstukken van de grote politieke 
partijen de media domineren, zet Omroep Brabant iedere dag een Brabantse kandidaat van 
een kleine partij in de spotlights. De kleine partijen zijn onzichtbaar in de tsunami van debatten 
en de campagnes van de grote politieke partijen. Bea van Kessel van SOPN was woensdag te 
gast op Omroep Brabant radio.  
 
Officiële documenten niet geldig 
 
De ontdekking dat Nederland niet zou bestaan is volgens Van Kessel gedaan door 
partijgenoot Ad van Rooij uit Olland die al jarenlang allerlei procedures voert tegen de 
Nederlandse staat. Donderdag zal de partij de details op een persconferentie in Nijnsel 
toelichten. Volgens SOPN heeft de ontdekking grote gevolgen voor Nederland. De 
verkiezingen zijn volgens de partij niet rechtsgeldig, evenmin als alle officiële documenten die 
vanaf 1945 zijn uitgevaardigd. 
 
SOPN staat voor Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland. De partij heeft meerdere 
kandidaten op de lijst voor de Tweede Kamer staan. In alle gangbare opiniepeilingen staat 
SOPN momenteel op nul zetels.  

 
Aan lijsttrekker Johan Oldenkamp willen wij vragen om deze sommatie door te sturen aan alle leden 
van de SOPN (zie lijst), te bespreken met het bestuur en aan het bestuur te vragen om hiervan bij het 
Federaal parket te Brussel onder referte FD30.99.15-12 LP-mv aanvullende aangifte te doen zodat die 
strafaangifte van het bestuur van de SOPN door Federaal magistraat Lieve Pellens kan worden 
meegenomen in haar lopende strafrechtelijk onderzoek en dat schriftelijk te bevestigen.   
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http://www.sopn.nl/
http://sopn.eu/over-sopn/192-kandidatenlijst-sopn.html
http://www.f4gh.org/johan-oldenkamp
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-mei-2012-brief-aan-maxima-over-nederland-bestaat-niet.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-januari-2013-verzoekschrift-aan-belgische-federale-overheid-over-groot-%20belgie.pdf
http://www.const-court.be/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Constitutioneel_hof
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.hetechtenieuws.org/
http://www.sopn.nl/
http://sopn.eu/over-sopn/192-kandidatenlijst-sopn.html
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http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CEQQuAIwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dwr7a5RJaUho&ei=a4RIUfurFJHK0AXzz4CABQ&usg=AFQjCNG9nE8hhUgBybDHSJU15b7Vxe95RA&sig2=WqN__0dvOMG_INeH5neBcw&bvm=bv.43828540,d.d2k
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CEQQuAIwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dwr7a5RJaUho&ei=a4RIUfurFJHK0AXzz4CABQ&usg=AFQjCNG9nE8hhUgBybDHSJU15b7Vxe95RA&sig2=WqN__0dvOMG_INeH5neBcw&bvm=bv.43828540,d.d2k
http://www.omroepbrabant.nl/Tag.aspx?author=Niek%20de%20Vries
http://www.f4gh.org/johan-oldenkamp
http://www.sopn.nl/
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juli-2012-brief-federaal-procureur-delmulle.pdf
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Ik ben vanaf mijn 7 jaar (mijn eerste heilige communie) tot mijn 
57 jaar misdienaar (acoliet) geweest in de Rooms Katholieke 
Kerk Heilige Martinus (zie foto) te Olland (gemeente Sint-
Oedenrode). Op enkele maanden na heb ik de 50 jaar net niet 
kunnen volmaken en de 60 jaar al helemaal niet, wat ik altijd heb 
gewild. Dit omdat ik onder fractievoorzitterschap van Wiel 
Sporken (zie foto) van het Christen-Democratisch Appèl (CDA), 
die lector is in dezelfde kerk, vanaf 21 april 2010 naar België heb 
moeten vluchten om door toedoen van zijn CDA-partijgenoot 

burgemeester Peter Maas niet te worden vermoord. Pastoor deken Vincent Blom heeft mij na bijna 50 
jaar trouwe dienst geheel niet gemist (zie foto). In drie jaar tijd heeft hij hierover niet eenmaal mij of 
mijn vrouw (die tot 14 januari 2013 in Olland heeft gewoond) daarover 
benaderd. Ook mijn vrouw, die collectant was in dezelfde kerk, heeft 
vanwege deze politieke terreur vanaf 14 januari 2013 naar België moeten 
vluchten en hebben wij heel ons hebben en houden, waaronder mijn 94 jaar 
oude moeder alleen moeten achterlaten. Ook dat is voor pastoor deken 
Vincent Blom nog geen reden geweest om daarover te gaan informeren.  
 

Nagenoeg iedereen die dit meemaakt zou de Rooms Katholieke kerk 
daarop de rug toekeren. Voor mij geldt dat niet. Ik word daarin juist 
gesterkt. Het zijn de 10 geboden, dan wel soortgelijke geboden vanuit 
andere geloofsovertuigingen, die dienen te worden nageleefd. Alle 
vanuit de politiek opgelegde wetten, die door de machtshebbers niet 
worden nageleefd en worden misbruikt omwille van eigen verrijking, 
zijn daaraan ondergeschikt. Het is dan ook niet toevallig geweest dat 
mijn vlucht vanuit Nederland naar Onze-Lieve-Vrouwebasiliek (zie 
foto) in de Belgische stad Tongeren heeft geleid, mijn asielaanvraag 
aan verantwoordelijk Minister Joëlle Milquet op 6 mei 2010 (de dag dat 
Pim Fortuyn is vermoord) heb moeten schrijven en in de meimaand 
heb moeten opsturen. Niet voor niets heb ik daarvan deken Rik 
Palmans op de hoogte moeten brengen en houden, waarbij is 
uitgekomen wat was voorzien. Het heeft daarom zo moeten zijn dat ik 
op 11 november 2011 (in België een nationale feestdag waarin het 
einde van de Eerste Wereldoorlog wordt herdacht) voor deze Basiliek 
mijn voordracht naar buiten heb moeten brengen over mijn sollicitatie 
naar Vice-President van de Nederlandse Raad van State. Voor mijn 

sollicitatie met bijbehorende voordracht raadpleeg daarvoor de volgende webpagina: 
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php op Het Echte Nieuws en bekijk daarvoor de volgende 
vier (Video 1)(Video 2)(Video 3)(Video 4). 

 
Koning Albert I was de koning die tijdens de Eerste 
Wereldoorlog bij zijn soldaten bleef in de loopgraven aan 
de IJzer in West-Vlaanderen, terwijl de regering in 
ballingschap was in Le Havre. Evenals zijn vader wilde 
Koning Leopold III kost wat kost bij zijn soldaten blijven en 
stond erop om persoonlijk het opperbevel over het 
Belgische leger te voeren. Omdat hij weigerde naar het 
buitenland te vluchten heeft de regering van Hubert Pierlot  

koning Leopold III met zijn gezin vanaf 7 mei 1945 tot 20 juli 1950 naar Pregny in Zwitserland  
verbannen. Dit om daarmee bewerkstelligd te krijgen dat geen uitvoering gegeven behoefde te 
worden aan het op 9 september 1944 uit handen van koning Leopold III verkregen op 25 januari 1944 
opgestelde "politiek testament". Op deze wijze heeft de regering van Hubert Pierlot na de Tweede 
Wereldoorlog uitvoering kunnen geven aan de in Londen afgesloten niet rechtsgeldige verdragen, 
zonder voorafgaande toetsing door het Belgische Grondwettelijke Hof. Dit heeft de huidige grote 
problemen in Europa en de rest van de wereld veroorzaakt, waarover niet mocht worden geschreven. 
Het is dan ook Leopold III (postuum)(zie foto) die Europa en de Wereld met de hulp van zijn zoon 
huidig Koning Albert II (zie foto) samen met de regering van Elio Di Rupo (zie foto) en het Belgische 
Grondwettelijke Hof uit deze grote problemen gaat halen door alsnog uitvoering te geven aan het op 
25 januari 1944 door Leopold III voltooide "politiek testament".  

http://www.cda-sint-oedenrode.nl/freetext.asp?content=&ftmod=freetext_000000002
http://www.cda-sint-oedenrode.nl/freetext.asp?content=&ftmod=freetext_000000002
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-15.php
http://www.heiligeodaparochie.nl/team.shtml
http://nl.wikipedia.org/wiki/Onze-Lieve-Vrouwebasiliek_(Tongeren)
http://en.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%ABlle_Milquet
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.hetechtenieuws.org/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1mKFwaHh-9E
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qkNELXXUrBo
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=00wPAnA6xvc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tZ9QNahHwu0
http://nl.wikipedia.org/wiki/IJzer_(rivier)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Le_Havre
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hubert_Pierlot
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leopold_III_van_Belgi%C3%AB
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hubert_Pierlot
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_II_of_Belgium
http://en.wikipedia.org/wiki/Elio_Di_Rupo
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/
http://www.deweekkrant.nl/images/library/pictures/7a/11/72/d4/3_10geyy01a5f.jpg


24 
 

Om deze “ommekeer” zonder een Derde Wereldoorlog te kunnen 
laten verlopen is een nieuwe paus nodig die vanuit “De tien 
Geboden” zijn werk doet en van daaruit andere geloofsovertuigingen 
gaat meekrijgen. Om dat bewerkstelligd te krijgen is de Argentijn 
Jorge Mario Bergoglio op 13 maart 2013 gekozen tot de nieuwe 
Paus Franciscus (zie foto). Om Paus Franciscus daarin te 
ondersteunen laten wij aan hem van deze sommatie een kopie 
toekomen, evenals aan de Belgische aartsbisschop André Léonard, 
bisschop Patrick Hoogmartens te Hasselt en deken Rik Palmans 
van Tongeren.  
 
Schrijver Journalist Henk Rijkers werkzaam voor het Katholiek 
Nieuwsblad heeft over deze onnodige massale vergiftiging van de 
wereld door Nederland en vanuit Nederland, welke wordt gedekt 
door de Nederlandse Hoge Raad, vanaf 2001 tot vijf jaar terug vele 
goede artikelen geschreven die jammer genoeg niet meer op de 
website van het Katholiek Nieuwsblad te vinden zijn. Zijn eerste 
artikel is met als bovenschrift “Hoge Raad dekt grootschalige 
milieuvervuiling” nog wel te vinden bij de website van de Sociale 

Databank Nederland op de volgende webpagina: http://www.sdnl.nl/kath-nb2.htm. Deze door Henk 
Rijkers (zie foto) in het verleden zeer goed geschreven artikelen zijn nu weer actueel en kunnen de 
nieuwe Paus Franciscus ondersteunen in zijn strijd tegen de 
vergiftiging van het leven op onze aarde, zoals de 10 geboden van 
de Rooms Katholieke Kerk dat voorschrijven. Om die reden laten wij 
ook aan de hoofdredactrice Mariska Orbán (zie foto) van het 
Katholiek Nieuwsblad een kopie toekomen van deze sommatie met 
het verzoek om deze door Henk Rijkers in het verleden geschreven 
artikelen weer prominent bij het Katholiek Nieuwsblad zichtbaar op 
internet te plaatsen, wat meehelpt om miljoenen wereldbewoners te 
behoeden voor een vroegtijdige vergiftigingsdood.  
 

 
 
 
De bekende Nederlander Wieteke van Dort (zie foto) heeft vanuit 
haar droom een schilderij over mijn jarenlange strijd tegen de 
massale vergiftiging gemaakt en bij de opening van onze 
minicamping op 21 juli 2007 bij de paardenhouderij aan Ad van 
Rooij opgedragen. Omdat Ad van Rooij over alle benodigde 
vergunningen beschikte welke door voormalig directeur Geert van 
der Veer (zie foto midden boven) van het bureau Preadium te 
Veghel persoonlijk zijn geregeld in nauw overleg met betrokken 
ambtenaren binnen de gemeente Sint-Oedenrode konden wij 
daarvoor een lening opnemen bij de SNS-bank. Om die reden 
hebben wij burgemeester en wethouders en allen raadsleden van 
de gemeente Sint-Oedenrode, als ook directeur Geert van der Veer 
van Bureau Preadium uitgenodigd voor de opening van onze 
minicamping bij de paardenhouderij (zie foto). Voor de 
openingstoespraak van Wieteke (zie video). 
  
 
Niemand van de gemeente Sint-Oedenrode als wel van Bureau 
Preadium heeft deze opening bijgewoond ondanks uitnodiging. In 
plaats daarvan kreeg Camping en Pensional ‘Dommeldal ‘ twee 
dagen voor de opening door Wieteke van Dort te maken met 
terreur, vernielingen en een preventieve dwangsom van maar liefst 
€ 15.000,- zonder onderliggend vonnis in strijd met de Algemene 
Wet bestuursrechtspraak opgelegd door loco-burgemeester 
H.W.M.A. van den Berk –van de Laar en plaatsvervangend 
secretaris G. Veldmeijer van Sint-Oedenrode.  
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Het is hierbij goed te weten dat loco-burgemeester H.W.M.A. van den Berk 
–van de Laar (CDA)(zie foto) met deze met de wet strijdige preventieve 
dwangsom oplegging van € 15.000,- bij Ad van Rooij daar persoonlijk groot 
financieel voordeel heeft omdat zijzelf op slechts 3 km afstand ook een 
paardenpensionstal bezigt aan de Schootsedijk 10A te Sint-Oedenrode.  
 
Daarnaast is het goed te weten dat in oktober 1987 onze buren Ad en Leo 
van Aarle op het adres, Ollandseweg 159, zijn begonnen met de 

graafwerkzaamheden ten behoeve van de bouw van een kelder, waarin tienduizenden liters 
wolmanzouten moesten worden opgeslagen en waar bovenop een grote houtimpregneerketel moest 
worden gebouwd. Dit alles in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan buitengebied van 
Sint-Oedenrode, zonder voorafgaande sanering van het sterk verontreinigde bedrijventerrein (14 maal 
de saneringswaarde met arseen, koper en zink) in strijd met de gemeentelijke bouwverordening. Het 
is daarbij tevens goed te weten dat houtbedrijf Van Aarle met huidig directeur Erik van Aarle (zie foto 
rechts boven) vanaf 11 augustus 1992 zijn in strijd met het bestemmingsplan gebouwde 
houtimpregneerketel (zie foto links boven) in gebruik heeft genomen: 

- zonder een daarvoor vereiste Bouwvergunning van burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode; 

- zonder een daarvoor vereiste Hinderwetvergunning (Milieuvergunning) van burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode; 

- zonder een daarvoor vereist extern veiligheidsrapport en rampenbestrijdingsplan welke 
vanwege meer dan 500 kilogram aan arseenzuur opslag op grond van de Post-Seveso 
richtlijn is vereist om de woon- en leefomgeving tot op 500 meter van het bedrijf te 
beschermen tegen de directe gevolgen een chemische ramp van een omvang van als die in 
Seveso (Italië) of Bopal (India); 

- zonder een daarvoor vereiste lozingsvergunning (Wvo-vergunning) van het waterschap De 
Dommel te Boxtel.  

 
De berekening van deze meer dan 500 kilogram arseenzuur opslag door Gebr. 
van Aarle (video 1)(video 2)(video 3)(video 4) is uitgevoerd door de 
Nederlandse bekende hoogleraar prof. dr. B.J. M. (Ben) Ale, werkzaam voor de 
Afdeling Veiligheid en Rampenbestrijding aan de TU Delft (zie foto). Dit alles 
werd door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode naast zich 
neergelegd en heeft de Gebr. van Aarle B.V. een "Post Seveso" bedrijf kunnen 
oprichten en in werking kunnen brengen te midden van burgerwoningen (14 
woningen tussen 0 en 100 meter van het bedrijf) pal langs het ecologisch 
kerngebied van het Dommeldal zonder een wettelijk vereist extern 
veiligheidsrapport die de verre omgeving van het bedrijf moet beschermen tegen 

een chemische ramp van een omvang als die in Seveso, in strijd met het bestemmingsplan 
buitengebied van Sint-Oedenrode, in strijd met de bouwverordening op sterk verontreinigde grond, 
zonder te beschikken over de daarvoor vereiste Bouwvergunning en Hinderwetvergunning 
(Milieuvergunning) van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode en zonder een daarvoor 
vereiste Wvo-vergunning van het Waterschap De Dommel te Boxtel: 

- dit ondanks het feit dat Dr. H.A.M.A. de Vries, Regionaal inspecteur van de Volksgezondheid 
voor de Milieuhygiëne, mede namens de inspecteur van de Ruimtelijke Ordening bij brief van 
12 december 1988 (kenmerk 16N8020/vdl) ondergetekende en Burgemeester en Wethouders 
kenbaar heeft gemaakt dat de oprichting van de in geding zijnde impregneerketel bij de Gebr. 
Van Aarle B.V. in strijd is met het vigerend gemeentelijke bestemmingsplan; 

- dit ondanks het feit P. Boel, inspecteur van de Ruimtelijke Ordening, bij brief van 15 juni 1989 
(kenmerk 8906/94 PB/IW) Burgemeester en Wethouders nogmaals kenbaar heeft gemaakt 
dat de oprichting van betreffende impregneerketel in zôneringstermen in categorie 5 
thuishoort en derhalve niet thuishoort in het buitengebied temidden van woningen pal naast 
het ecologisch kerngebied van het Dommeldal;  

http://www.vanaarlehoutbedrijf.nl/
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/404323/2008/09/03/Nog-steeds-sporen-van-dioxineramp-in-Seveso.dhtml
http://www.indianet.nl/in-dow.html
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.tbm.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/values-and-technology/ssg-section/staff/ben-ale/
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/civil_protection/l21215_nl.htm
http://www.vanaarlehoutbedrijf.nl/van-aarle-houtbedrijf-impregneren.php
http://www.vanaarlehoutbedrijf.nl/
http://nl.linkedin.com/in/erikvanaarle
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- Dit ondanks het feit ook Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord Brabant bij brief van 5 
september 1989 (kenmerk:16176) Burgemeester en Wethouders kenbaar hebben gemaakt 
dat zij zich achter de mening van de inspecteur van de Ruimtelijke Ordening en de Regionaal 
inspecteur van de Volksgezondheid voor de milieuhygiëne scharen;  

- Dit ondanks het feit Dr. H.A.M.A. de Vries, Regionaal inspecteur van de Volksgezondheid voor 
de milieuhygiëne, bij brief van 5 september 1989 (kenmerk:2589012/vdl) ondergetekende en 
Burgemeester en Wethouders nogmaals kenbaar heeft gemaakt dat hij verlening van 
bouwvergunning voor de in geding zijnde impregneerinstallatie in strijd acht met het vigerende 
bestemmingsplan. In diezelfde brief maakt de Regionaal inspecteur Dr. H.A.M.A. de Vries 
Burgemeester en Wethouders ook kenbaar dat alvorens met de bouw van een 
houtimpregneerinstallatie kan worden begonnen eerst het terrein gesaneerd dient te zijn;   

Ondanks dit alles hebben de Gebr. van Aarle B.V. vanaf oktober 1987 tot heden 
(maar liefst 26 jaar lang) kunnen doorgaan met het plegen van bovengenoemde 
feitelijk bewezen zeer ernstige misdrijven zonder dat Dr. H.A.M.A. de Vries, 
Regionaal inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne en zijn 
opvolgende inspecteur dr. J. (Joop) Blenkers (zie foto) daartegen handhavend 
hebben opgetreden. Daarna zijn wij erachter gekomen dat het door de Gebr. van 

Aale B.V. gebruikte bestrijdingsmiddel Superwomanzout-CO (toelatingsnr: 8228N) van Hickson 

Garantor Nederland B.V. te Nijmegen is samengesteld uit hoog problematisch gevaarlijk afval van 
Billiton/Shell (video) waaraan de afvalmaffia met de hulp van de gemeente Sint-Oedenrode en plv. 
regionaal inspecteur dr. J. (Joop) Blenkers heel veel geld hebben verdiend om het via hun 
dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle (mijn buurman) op een ongecontroleerde  wijze te laten dumpen in 
water, bodem en lucht.  
 
Met het in de handel brengen en het gebruik van 'arseenzuur' in het bestrijdingsmiddel 
Superwolmanzout-CO overtreden Hickson Garantor Nederland B.V. te Nijmegen (thans: Arch Timber 

Protection B.V. te Wijchen) in samenspanning met Gebr. van Aarle B.V. ook nog de bindend 
voorgeschreven verordening (EG) nr. 142/97 (pbEG L25) van 27 januari 1997 van de Commissie van 
de Europese Gemeenschappen, waarin vanuit de Europese Unie aan lidstaat Nederland rechtstreeks 
de volgende in de staatskrant voorgeschreven wettelijke verplichting is opgelegd:  
   
 
 
 

 
 
Jaargang 1997, Nr. 78 
Te raadplegen sinds woensdag 23 april 1997 
 

Bekendmaking beoordeling en beperking risico’s bestaande stoffen 
 
Mededeling in verband met Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 23 maart 1993 inzake de beoordeling en de beperking van de risico’s van 
bestaande stoffen (PbEG L 84) 

 
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in verband met verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 23 maart 1993 inzake de beoordeling en de beperking van de risico’s 
van bestaande stoffen (PbEG L 84), verder te noemen de verordening, delen het volgende mede. 

 
Ingevolge artikel 12, tweede lid, van de verordening is met Verordening (EG) nr. 142/97 van de 
Commissie van de Europese Gemeenschappen van 27 januari 1997 (PbEG L 25) een zogenoemde 
parallelle lijst van stoffen vastgesteld. De in de Europese Economische Ruimte gevestigde fabrikanten 
en importeurs van deze stoffen moeten ingevolge artikel 2 van de Verordening (EG) nr. 142/97 binnen 
vier maanden na publicatie alle beschikbare gegevens over de blootstelling van mensen en milieu aan 
deze stoffen overleggen aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen. De verstrekte 
informatie dient als basis voor een Europese risicobeoordeling van de stoffen vermeld in de bijlage van 
de Verordening (EG) nr. 142/97. 

 
 
 

http://www.algemenebestuursdienst.nl/organisatie/wie-is-wie/K.2004.0721.html
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-02.php
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-1997-78-p15-SC9119.html?zoekcriteria=%3Fzkt%3DEenvoudig%26pst%3D%26vrt%3Dstcrt%2B1997%2B78%26zkd%3DInDeGeheleText%26dpr%3DAfgelopenDag%26spd%3D20100817%26epd%3D20100818%26sdt%3DDatumBrief%26ap%3D%26pnr%3D1%26rpp%3D10%26_page%3D2%26sorttype%3D1%26sortorder%3D4&resultIndex=11&sorttype=1&sortorder=4
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In onderstaande tabel staan alle stoffen van de parallelle lijst. 
 

Op grond van de Verordening (EG) nr. 142/97 hebben fabrikanten en importeurs de verplichting over de 
in de tabel aangegeven stoffen bepaalde informatie te leveren aan de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen. Deze gegevens betreffen de aard van de toepassing en de blootstelling van mens en 
milieu, waaronder ook begrepen de emissies en de verwijdering van de stof. 
Als u relevante informatie heeft over een stof op de parallelle lijst, dan verzoeken wij u deze informatie te 
zenden aan: 
 
De Commissie van de Europese Unie 
DG XI 
t.a.v. mr. G. Corcelle 
Wetstraat 200 
B-1160 Brussel 
Voor nadere inlichtingen kent u zich wenden tot het Bureau Milieugevaarlijke Stoffen te Bilthoven (tel. 
030-2744077). 

Den Haag, 10 april 1997.  
De Minister van 

Volkshuisvesting,Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,  
Voor deze,  
De Directeur Stoffen, Veiligheid,  
Straling,  
B. a. M. Bovenkerk. 

Op grond van deze Verordening (EG) nr. 142/97 waren Hickson Garantor Nederland B.V. te Nijmegen 
samen met de Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode wettelijk verplicht om over de stof “arseenzuur” in 
superwolmanzout-CO  alle beschikbare gegevens over de blootstelling van mensen en milieu aan 
“arseenzuur” te overleggen aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen. Deze vanuit de 
Europese Commissie bij Verordening rechtstreeks opgelegde  wettelijke verplichting hebben Hickson 
Garantor Nederland B.V. te Nijmegen samen met de Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode met de hulp 
van dr. J. (Joop) Blenkers, plv. regionaal inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne, 
bewust overtreden. Als gevolg daarvan is vanuit Nederland geheel Europa, en vanuit Europa geheel 
de wereld vergiftigd met honderden miljoenen kilo’s “arseenzuur” en “chroomtrioxide (croom VI)” 
waaruit betreffend superwolmanzout-CO is samengesteld met de volgende rampzalige gevolgen voor 
7.000.000.000 wereldbewoners (zie deskundigenrapport Ecologisch Kennis Centrum B.V.): 
 

De rampzalige gevolgen van geïmpregneerd hout. 
  

A. Wat zijn wolmanzouten:  
  

Wolmanzouten (CCA-zouten) bevatten:  
- 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.   

-        Chroomtrioxide (chroom VI) is een zwarte lijststof voor lucht.    
  

https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-rampzalige-gevolgen-van-geiempregneerd-hout
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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. 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.   

  
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.    

  
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.   

  
Arseenzuur en chroomtrioxide lossen volledig op in water en kunnen ons lichaam via een drietal routes 
binnendringen.  

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

  
Gewolmaniseerd hout bevat gemiddeld:  

 
-        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 chroom VI         

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

 
-        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 (saneringswaarde). 
-        100.000.000 liter water met chroom VI boven de interventiewaarde (saneringswaarde). 

Dit zijn maar liefst 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, biomassa, energiepellets, vliegas, cement, 
beton, asfalt, green bricks e.d.) al het arseenzuur en chroomtrioxide in oplosbare vorm in ons 
oppervlaktewater en drinkwater terecht zullen komen en daarmee al onze voeding, oppervlakte en 
drinkwater zal vergiftigen. Wat daarvan de gevolgen zijn kunt u lezen in bijgevoegd artikel “BEWIJS: 
Eindhovens dagblad schrijft tegenstrijdig over kankerverwekkend Arseen” van 31 oktober 2007 in Het 
Echte Nieuws op de volgende webpagina: http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php   
 
Bij aangetekende brieven d.d. 30 januari 2001, 4 maart 2001 en 6 maart 2001 heb ik verantwoordelijk 
regionaal inspecteur dr. J. (Joop) Blenkers van deze door Gebr. van Aarle B.V. te Sint-Oedenrode in 
samenspanning met Hickson Garantor Nederland B.V. gepleegde sluipmoordende chemische 
genocide plegende misdrijven op honderden miljoenen mensen in strijd met het rechtstreeks vanuit de 

http://www.sdnl.nl/epon-3.htm
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/aktueel
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.algemenebestuursdienst.nl/organisatie/wie-is-wie/K.2004.0721.html
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Europese Commissie opgelegde Europese Verordening nr. 142/97 (pbEG L25) op de hoogte gebracht 
met het verzoek daartegen direct handhavend op te treden. Als bewijs daarvoor vindt u betreffende 
handhavingsverzoeken met volgende links ingelast:  

- Onze aangetekende brief d.d. 30 januari 2001 (VROM/30011/hv) aan dr. J. Blenkers, plv. 
regionaal inspecteur, Milieuhygiëne Zuid op de volgende webpagina: 
http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-vr20.htm  

- Onze aangetekende brief d.d. 4 februari 2001 (VROM/04021/hv) op de volgende webpagina: 
http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-vr21.htm   

- Onze aangetekende brief d.d. 6 februari 2001 (VROM/04021/hv ) aan dr. J. Blenkers, plv. 
regionaal inspecteur, Milieuhygiëne Zuid op de volgende webpagina: 
http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-vr22.htm  

  
Heden na maar liefst ruim 12 jaar is door regionaal inspecteur dr. J. (Joop) Blenkers daartegen nog 
steeds niet handhavend opgetreden. Dit met de voorkennis en wetenschap dat het bedrijf Gebr. van 
Aarle B.V. als gevolg van stoomfixatie vanuit zijn bedrijventerrein gelegen aan de Ollandseweg 159, 
5491 XB te Sint Oedenrode ook via de lucht arseenzuur en chroom VI loost zonder een daarvoor 
vereiste lozingsvergunning van het waterschap De Dommel in strijd met het door mij gewonnen arrest 
d.d. 29 september 1999 van het Europese Hof van Justitie in de zaak C-231/97. Lees daarvoor ook de 
volgende daarover geschreven artikelen: 

- het artikel “Giftige stoffen via lucht lozen mag niet meer” uit de Leeuwarder Courant van 7 
oktober 1999 (zie productie 34); 

- het artikel “Vergunning voor spuiten met gif” uit het Algemeen Dagblad van 16 oktober 1999 
(zie productie 35).  

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. Ook tegen het overtreden van dit arrest in de zaak C-231/97 is door dr. J. (Joop) 
Blenkers al maar liefst ruim 12 jaar lang niet handhavend opgetreden ondanks de wetenschap: 

- dat in de woning aan de andere zijde van de Ollandseweg deze met ‘arseenzuur’ en ‘chroom 
VI’ vergiftigde stoom binnenwaaiden (video) en beiden daarin wonende mensen enkele jaren 
later zijn overleden aan kanker; 

- dat deze met ‘arseenzuur’ en ‘chroom VI’ vergiftigde stoom waaide over een groot tuinders 
complex waarin tomaten worden geteeld voor de consumptie en export;  

 
Met de hulp van deze regionaal inspecteur dr. J. (Joop) Blenkers en Peter Glas (zie 
foto), als verantwoordelijk watergraaf van het waterschap De Dommel en als 
voorzitter van de Unie van Waterschappen, heeft de Gebr. van Aarle al die jaren 
zowel via de lucht als ook rechtstreeks in de naastliggende sloten met ‘arseenzuur’ 
en ‘chroom VI’ verontreinigd water mogen lozen in de langs het bedrijventerrein 
liggende sloten zonder een daarvoor vereiste lozingsvergunning (Wvo-vergunning). 
Recent oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd in opdracht van J L.J.M. van 
Gorkum, Ollandseweg 165, heeft uitgewezen dat het grondwater onder zijn woning 
op 250 meter van het bedrijf van Gebr. van Aarle is verontreinigd tot de ½ 

interventie-waarde. Op grond van de Wet bodembescherming is J. L.J.M van Gorkum wettelijk 
verplicht hiernaar een saneringsonderzoek te laten uitvoeren. De gemeente Sint-Oedenrode legt deze 
wettelijke verplichting niet op aan buurman J. van Gorkum omdat die het gevolg is van de lozingen 
van Gebr. van Aarle zonder de vereiste vergunningen, waarvoor de gemeente verantwoordelijk en 
aansprakelijk is. Als compensatie daarvoor mag Van Gorkum van burgemeester en wethouders van 
Sint-Oedenrode: 

- in strijd met het bestemmingsplan 'Buitengebied 1997' een woonboerderij van ruim 2000 m3 
bouwen met daarin een grote woning, een 3-tal appartementen, 2 slaapzolders, 2 grote 
ontspanningsruimten en een 2-tal vide;  

- in strijd met het bestemmingsplan 'Buitengebied 1997' een opslag-stallingsruimte bouwen voor 
het stallen van paarden met een oppervlakte van 206 m2 en een inhoud van zo'n 800 m3; 

- in strijd met het bestemmingsplan een minicamping voor 25 plaatsen aanleggen met logies en 
ontbijt met alle bijbehorende voorzieningen, als parkeerterrein, nieuwe inrit, terras, zandkuil, 
paddock, e.d. 

Dit alles zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning binnen de stankcirkel van het naastliggende 
agrarische bedrijf camping en pensionstal ‘Dommeldal’ van A.M.L. van Rooij, waarop een 
rechtsgeldige milieuvergunning voor het houden van 78 paarden en 59 varkens rust. Ook hier gaat het 
om een economische bevoordeling (op termijn) van J.L.J.M. van Gorkum en overige betrokkenen van 
miljoenen euro's. Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode hebben daarmee buurman 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-1997-78-p15-SC9119.html?zoekcriteria=%3Fzkt%3DEenvoudig%26pst%3D%26vrt%3Dstcrt%2B1997%2B78%26zkd%3DInDeGeheleText%26dpr%3DAfgelopenDag%26spd%3D20100817%26epd%3D20100818%26sdt%3DDatumBrief%26ap%3D%26pnr%3D1%26rpp%3D10%26_page%3D2%26sorttype%3D1%26sortorder%3D4&resultIndex=11&sorttype=1&sortorder=4
http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-vr20.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-vr21.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-vr22.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997CJ0231:NL:HTML
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-07-lc-giftige-stoffen-via-lucht-lozen-mag-niet-meer.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-07-lc-giftige-stoffen-via-lucht-lozen-mag-niet-meer.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-16-ad-vergunning-voor-spuiten-met-gif.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-16-ad-vergunning-voor-spuiten-met-gif.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997CJ0231:NL:HTML
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.algemenebestuursdienst.nl/organisatie/wie-is-wie/K.2004.0721.html
http://www.dommel.nl/we-0/bestuur-organisatie/watergraaf
http://www.dommel.nl/
http://www.uvw.nl/
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J.L.J.M. van Gorkum onrechtmatig bevoordeeld met miljoenen euro’s als compensatie voor het in de 
doofpot houden van deze sterke bodemverontreiniging met “arseenzuur” afkomstig van houtbedrijf 
Van Aarle.  
 
Buurman A.M.L. van Rooij met zijn camping en pensionstal ‘Dommeldal’ krijgt daarentegen bovenop 
alle nog lopende onrechtmatige dwangsommen te maken met de volgende meest corrupte 
dwangsommen en verzegelingen van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, zonder dat 
hij zich daartegen juridisch kan verdedigen, omdat die zijn opgelegd na het moment  (2 april 2010) ik 
naar Belgie heb moeten vluchten om in Nederland niet te worden vermoord door toedoen van 
burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint Oedenrode:    
 
Vanuit Belgie heb ik bij brief d.d. 10 maart 2011 daarover het volgende sommatieverzoek laten 
uitgaan aan de hieronder op foto’s zichtbare burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode .      

 
    

 

 

 

 

Sommatieverzoek tot het nemen van een besluit (zie productie 36)  

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

2. 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; 

3. 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; 

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

5. 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; 

6. 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; 

7. 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; 

8. 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; 

9. 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.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-benw-sint-oedenrode-einde-dwangsom-10-maart-2011.pdf
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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10. 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 
vergiftigingsziekte. 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.  

11. 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: 

12. 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.  
 

Heden na maar liefst 2 jaar hebben burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode daarop nog 
steeds geen besluit (art. 1:3 Awb) genomen en het maximaal wettelijke termijn van zes weken 
daarmee maar liefst bijna 2 jaar overtreden met als doel mij bewust te blokkeren in de rechtsgang.  
Dit om op deze meest corrupte wijze maximaal geld en inkomsten te stelen bij A.M.L. van Rooij en zijn 
camping en pensionstal ‘Dommeldal’ met het oogmerk om daarop in samenwerking met de SNS bank 
(Staat der Nederlanden) alle onroerende goederen van A.M.L. van Rooij voor € 600.000 euro onder 
de waarde executoriaal te laten uitverkopen ten gunste van het naastliggende houtbedrijf Van Aarle.  
Dit met de bedoeling om mijn op deze wijze gestolen 6,5 hectare grond te gebruiken voor de 
uitbreiding van zijn bedrijf met 12 houtimpregneerketels, die al vanaf 1992 klaarlagen op het 
bedrijventerrein van Hickson Garantor Nederland B.V. te Nijmegen.  
 

Nederlands hoogst verantwoordelijk secretaris generaal Joris Demmink 
(zie foto) heeft deze door Gebr. van Aarle samen met Hickson Garantor 
in samenspanning met: 

- burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode; 
- burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode; 
- gemeenteraad van Sint-Oedenrode; 
- watergraaf Peter Glas van het waterschap De Dommel; 
- dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel; 
- algemeen bestuur van het waterschap De Dommel;  
- Regionaal milieu inspecteur dr. J. (Joop) Blenkers;   

gepleegde misdaad vanaf 2002 afgedekt.  
 
Ondanks toezegging het voornemen te hebben hiernaar een 
strafrechtelijk onderzoek te doen, waarbij criminoloog Prof. Dr. F. 
Bovenkerk bij eerder genoemde brief d.d. 21 juni 1993 (zie productie 37) 
zijn steun betuigde, is mr. René Ficq (zie foto) nooit begonnen met een 
dergelijk onderzoek ter wille van bestrijding van deze 
organisatiecriminaliteit en heeft hij dat in zijn opvolgende functies als lid 

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.dommel.nl/we-0/bestuur-organisatie/watergraaf
http://www.folia.nl/rubriek/weeklog/weekgast-frank-bovenkerk-490.html
http://www.folia.nl/rubriek/weeklog/weekgast-frank-bovenkerk-490.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-30-4-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Ficq
http://www.vpro.nl/tools/images/index.jsp?number=1878913
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en waarnemend voorzitter van het college van Procureur Generaal (1996-1999) en raadsheer bij het 
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (na 1999) deze organisatiecriminaliteit afgedekt. Dit betekent dat Joris 
Demmink (secretaris generaal ministerie van Justitie) in onderlinge samenspanning met mr. René Ficq 
(raadsheer Gerechtshof ’s-Hertogenbosch) vanaf 2002 (13 jaar lang) deze organisatiecriminaliteit 
hebben afgedekt. 
 
Het is hierbij goed om te weten dat in 1998 toen de Amsterdamse politie op het punt stond het 
“pedofielen-netwerk” (waarin Joris Demmink de hoofdverdachte is) wilde oprollen, de operatie is 
stopgezet door dezelfde René Ficq, waarover De Telegraaf toen het volgende schreef:  
 

Maar nog voordat de zaak goed en wel kon worden afgerond, werd een bom onder de zaak 
gelegd. Er meldde zich plotseling een nieuwe informant met soortgelijke beschuldigingen aan het 
adres van een andere (dus een derde, MK) hoofdofficier van justitie. De tipgever behoorde zelf tot 
de kring van verdachten in het pedofilie-onderzoek. Zijn verklaring werd dan ook gezien als een 
zogeheten ‘contra-actie’. “Ik weet niet welke groepering mij zwart maakte” zei het doelwit van de 
contra-actie onlangs in een verklaring. “Er is iemand die zich heeft gemeld. Het ging niet alleen 
om mij, maar ook om anderen. Ik heb er nooit meer van gehoord. Het ging erom dat ik mij 
schuldig zou maken aan strafbare feiten.” Het OM in Amsterdam besloot het College van PG’s in 
te lichten over de beschadigingsactie. Waarnemend PG Rene Ficq verzocht daarop de BVD 
onderzoek in te stellen naar ‘destabilisering van het rechtsbedrijf’.” De BVD heeft het uitgezocht 
en toen was het weg” aldus de hoofdofficier wiens reputatie werd aangevallen. 

 

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het artikel “Demmink-gate: het meta-netwerk (1): 
Rene Ficq“ d.d. 29 juni 2008 op klokkenluideronline op de volgende webpagina: 
http://www.klokkenluideronline.is/artikel/813/demmink-gate-het-meta-netwerk-1-rene-ficq  
 

Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat deze vanuit 
Nederland opererende wereldwijd vertakte criminaliteit die achter 
de “wolmanzouten vergiftiging” zit via Joris Demmink en mr. 
René Ficq onlosmakelijk zit verbonden aan dit wereldwijd 
vertakte “pedofielen-netwerk”.  Dit wordt nog eens bevestigd met 
de brief d.d. 28 januari 1999 (kenmerk: 1999011511) van het 
college van procureur-generaal op mijn aangifte tegen voormalig 

milieuminister Ed Nijpels (VVD)(zie foto) van zijn medewerker R.R. Joesoef Djamil (zie foto) naar 
aanleiding van een telefoongesprek wat ik toen met hem had gevoerd. Betreffende brief kunt u lezen 
bij de Sociale Databank Nederland op internet op de volgende webpagina: http://www.sdnl.nl/irm-
pgs2.htm. Daarin schrijft het college van procureur generaal onder voorzitterschap van mr. René Ficq 
letterlijk het volgende: 
 

Geachte heer Van Rooij, 
 

Onder referte naar het telefoongesprek dat u op 7 januari jl. hebt gevoerd met de heer mr. R.R. 
Joesoef Djamil van het Parket-Generaal, bericht het College u het volgende:  

 
In de zomer van 1998 heeft het college de ontvangst van uw klachtbrieven bevestigd. U hebt met 
name geklaagd over het optreden van de wnd. hoofdofficier van Justitie te 's-Hertogenbosch. Uw 
klachten hebben, samengevat, alle betrekking op (of hangen nauw samen met) het feit dat de 
milieuofficier van Justitie te 's-Hertogenbosch, de heer G.C.M. Bos, heeft besloten geen 
strafvervolging in te stellen tegen het bedrijf Gebr. Van Aarle BV, terzake van overtreding van 
artikel 173a van het Wetboek van strafrecht.  

 
Onder leiding van deze milieuofficier van Justitie zou volgens u zware georganiseerde 
milieucriminaliteit worden bedreven. Deze praktijken zouden al jarenlang worden toegedekt door 
de wnd. hoofdofficier van Justitie te 's-Hertogenbosch.  

 
U bent van oordeel dat het impregneerbedrijf Gebr. Van Aarle B.V. te Sint Oedenrode zich 
schuldig maakt aan overtreding van artikel 173a van het Wetboek van strafrecht. Het bedrijf zou 
door middel van het impregneren van hout met gebruikmaking van wolmanzouten op termijn 
duizenden kilogrammen arseenzuur en chroomtrioxide in het milieu brengen. U heeft de juiste 
weg bewandeld door tegen de beslissing tot niet-vervolging van de officier van Justitie een 
klaagschrift in te dienen bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch.  

 
Bij beschikking van 6 november 1998 heeft het Gerechtshof onder meer uw klaagschrift tegen de 
niet-vervolging van Gebr. Van Aarle B.V. op de wet van artikel 173a WvSr afgewezen. Het 

http://www.klokkenluideronline.is/artikel/813/demmink-gate-het-meta-netwerk-1-rene-ficq
http://www.klokkenluideronline.is/artikel/813/demmink-gate-het-meta-netwerk-1-rene-ficq
http://www.klokkenluideronline.is/artikel/813/demmink-gate-het-meta-netwerk-1-rene-ficq
http://www.parlement.com/id/vg09lli4zmzh/e_h_th_m_ed_nijpels
http://www.klokkenluideronline.is/artikel/10151/endgame-7-11-r-joesoef-djamil-officier
http://www.sdnl.nl/index1024.html
http://www.sdnl.nl/irm-pgs2.htm
http://www.sdnl.nl/irm-pgs2.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-januari-1995-beslissing-g-bos.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-januari-1995-beslissing-g-bos.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-januari-1995-beslissing-g-bos.pdf
http://www.klokkenluideronline.is/wp-content/uploads/2013/03/joesoef-djamiel.jpg


33 
 

Gerechtshof heeft geoordeeld dat er geen aanwijzingen zijn dat o.m. het bedrijf Gebr. Van Aarle 
B.V. zich schuldig heeft gemaakt aan het overtreden van eerder genoemde strafbepaling.  

 
U heeft in het telefoongesprek met de heer Joesoef Djamil nog aangegeven dat u van oordeel 
bent dat een strafrechtelijk onderzoek dient te worden ingesteld naar de heer E. Nijpels in 
verband met overtreding van artikel 173a WvSr. U wenst een schriftelijke motivering van het 
College of al dan niet een onderzoek zal werden geïnitieerd. Een dergelijk verzoek heeft u reeds 
eerder kenbaar gemaakt bij brief van 5 april 1998 aan de Minister van Justitie, welke brief ter 
verdere behandeling is overgedragen aan het College. U heeft gevraagd om een strafrechtelijk 
onderzoek, aangezien in 1989 eerder genoemd bedrijf met steun van de heer Nijpels - als minister 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) - temidden van 
burgerwoningen te Sint-Oedenrode zonder de vereiste vergunningen, extern veiligheidsrapport 
en rampenbestrijdingsplan, een bedrijf heeft mogen oprichten.  

 
Daarnaast zou onder verantwoordelijkheid van de heer Nijpels - eveneens in zijn hoedanigheid 
van Minister van VROM - het bedrijf Hickson Garantor B.V. te Nijmegen door middel van 
aangebrachte tekortkomingen in de bestrijdingsmiddelenwet gevaarlijk afval van de 
metaalindustrie mogen omzetten in het toegelaten niet-agrarische bestrijdingsmiddel 
Wolmanzout-Co. Het bedrijf Hickson zou via het dekmantelbedrijf Gebr. Van Aarle BV jaarlijks 
7000 kg arseenzuur en 10.000 kg chroomtrioxide in het milieu brengen.  

 
Het College ziet - gezien de beslissing van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 6 november 
1998 - geen enkele aanleiding om uw verzoek tot een strafrechtelijk onderzoek in handen te 
stellen van de bevoegde hoofdofficier van Justitie. Zolang het gebruik van wolmanzouten niet 
strafbaar is gesteld kan er in dergelijke gevallen geen sprake zijn van overtreding van artikel 173a 
WvSr. In antwoorden op vragen van het toenmalige Kamerlid Hendriks heeft de minister van 
VROM in april 1998 aangegeven niet bereid te zijn om een verbod van arseenhoudende 
wolmanzouten in te stellen. Een exemplaar van de vragen en antwoorden treft u hierbij aan.  

 
U heeft de onderhavige kwestie in het verleden reeds veelvuldig onder de aandacht gebracht van 
de Minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal. De eerste correspondentie 
omtrent het bedrijf Gebr. Van Aarle B.V. dateert zelfs uit 1990. In het verleden is u reeds 
verschillende malen schriftelijk door de Minister van Justitie en het College meegedeeld dat op 
verdere correspondentie over deze kwestie niet meer zou werden gereageerd. Het College gaat 
ervan uit u met deze brief ervan te hebben overtuigd dat het Openbaar Ministerie in dezen niets 
voor u kan betekenen en zal eventuele vervolgcorrespondentie over dit onderwerp dan ook niet 
meer beantwoorden.  
 
Hoogachtend,  
Het College van procureurs-generaal,  

 

Onderliggende strafaangifte tegen voormalig milieuminister Ed Nijpels (VVD) was het 
gevolg van het feit dat voormalig minister van justitie mr. Winnie Sorgdrager (D66)(zie 
foto) weigerde te reageren op mijn aangetekende brief d.d. 5 april 1998 (kenmerk: 
sSrg/05048) daarover, welke u kunt lezen bij de Sociale Databank op internet op de 
volgende webpagina: http://www.sdnl.nl/irm-43.htm  
 

Geachte Mevrouw Sorgdrager, 
 

Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. streeft vanuit de preventiegedachte naar een schoon milieu. 
Verspreidt dus geen gifstoffen door ze als impregneermiddel in hout te persen, als toeslagstoffen 
toe te voegen aan bouwmaterialen, als zogenaamde schone brandstof op te stoken, als 
zogenaamde grondverbeteraar over het land te verspreiden, etc.etc. 

 
Zo'n preventiegedachte zou je ook verwachten van drs. E. Nijpels, voormalig minister van VROM. 
Echter het tegenovergestelde is waar. Jarenlang onderzoek naar het reilen en zeilen van drs. E. 
Nijpels (VVD) leveren de volgende zeer opmerkelijke feiten op: 
1. In 1989 heeft de gebr. van Aarle B.V. met steun van drs. E. Nijpels, als minister van VROM, 

temidden van burgerwoningen in het kritische Dommeldalgebied van Sint Oedenrode zonder 
de vereiste vergunningen een Post Seveso bedrijf mogen oprichten, zonder een daarvoor 
vereist extern veiligheidsrapport en zonder een vereist rampenbestrijdingsplan die de verre 
omgeving van dat bedrijf moet beschermen tegen een chemische ramp van een omvang als 
die in Seveso (Italië).  

2. Onder verantwoordelijkheid van drs. E. Nijpels, als voormalig minister van VROM, heeft 
Hickson Garantor B.V. te Nijmegen sterk arseenzuur- en chroomtrioxide-houdend gevaarlijk 
afval van de metaalindustrie en ertssmelterijen (Billiton) door middel van aangebrachte 
tekortkomingen in de bestrijdingsmiddelenwet om mogen zetten in het toegelaten niet 

http://www.sdnl.nl/ed-nijpels-en-zijn-verzwegen-tweede-agenda.htm
http://www.klokkenluideronline.is/artikel/406/nederlandse-staat-gechanteerd-door-turkije
http://www.sdnl.nl/irm-43.htm
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agrarische bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-Co. Hickson Garantor B.V. brengt via 
dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V. jaarlijks zo'n 7000 kg. arseenzuur en 10.000 kg. 
chroomtrioxide, zijnde zwarte lijststoffen, diffuus in de compartimenten water, bodem en 
lucht. Dit ondanks het feit toen al bekend was dat zwarte lijststoffen zo gevaarlijk zijn voor 
mens, dier en milieu dat ze in Internationaal verband via een maximale brongerichte aanpak 
met de best bestaande techniek uit het milieu moeten worden geweerd. Zoals bij de Gebr. 
van Aarle B.V. werden er in kritische natuurgebieden diverse houtimpregneerbedrijven 
opgericht, veelal met milieusubsidie van het ministerie van VROM. Betreffende locaties zijn 
nu allemaal sterk verontreinigd met arseen, chroom, koper e.d.  

3. Op 18 januari 1996 wordt in Bunnik de Naamloze Vennootschap Garantie en Zekerstelling in 
de Bouw N.V. opgericht, met als directeur G. Blankendaal. Per 1 oktober 1996 wordt drs. E. 
Nijpels daar benoemd tot adviseur en voorzitter van de Technische Raad.  

4. De Naamloze Vennootschap Garantie en Zekerstelling in de Bouw N.V. (G.Z.B.) krijgt 
milieusubsidie van het ministerie van VROM voor herziening van de beoordelingsrichtlijnen 
houtverduurzaming onder vacuüm en druk BRL 0601/03. Hiervoor wordt een 
begeleidingscommissie in het leven geroepen met G. Blankendaal als voorzitter. Opvallend 
hierbij is dat de kleine voorbereidingscommissie die de voorstellen moesten uitwerken was 
samengesteld uit vertegenwoordigers van de Hicksongroep danwel van bedrijven die met het 
Superwolmanzout-Co van Hickson Garantor hun hout impregneren.  

5. Op 12 december 1995 heeft de Staatssecretaris van VROM onder registratienummer MG-95-
34 de tijdelijke stimuleringsregeling duurzaam bouwen vastgesteld waarin is besloten dat 
aan consumenten die verduurzaamd hout in de bouw toepassen dat volgens het KOMO 
productiecertificaat houtverduurzaming onder vacuüm en druk, BRL 0601/03, is 
verduurzaamd 25-75% milieusubsidie krijgen. Op 29 oktober 1996 is in de diverse 
streekgewesten in Nederland bij Verordening tijdelijke stimulering duurzaam bouwen 
wettelijk bepaald dat consumenten die verduurzaamd hout in de bouw toepassen dat volgens 
het KOMO productie certificaat houtverduurzaming onder vacuüm en druk, BRL0601/03, is 
verduurzaamd 25-75% milieusubsidie krijgen. Het gebruik van met arseen en chroom VI 
verduurzaamd hout in de bouw wordt hiermee door ons ministerie van VROM zwaar 
gesubsidieerd. Zo zwaar zelfs dat het veel goedkoper is dan niet geïmpregneerd hout.  

6. Met arseen en chroom VI verduurzaamd hout en overig verduurzaamd hout dat vrijkomt als 
bouw- en sloopafval wordt door ons ministerie van VROM uitgezonderd als gevaarlijk afval. 
Dit ondanks het feit het de grens van gevaarlijk afval 40x te boven gaat. Ons ministerie van 
VROM handelt hiermee in ernstige mate in strijd met o.a. de richtlijnen 78/319/EEG en 
91/689/EEG en de Verordening (EG)nr. 142/97. Betreffend bouw- en sloopafval wordt door 
houtshredderinstallaties vermalen tot houtspaanders en als groene stroom opgestookt. Door 
drs. E. Nijpels, als voorzitter van het Wereld Natuur Fonds, wordt reclame gemaakt voor het 
gebruik van groene stroom als zijnde goed voor het behoud van de natuur. Mede daarom 
geeft ons ministerie van VROM 1,5 cent per kilowattuur milieusubsidie voor het verbranden 
van met arseen en chroom VI verduurzaamd hout en overig verduurzaamd hout in installaties 
die daar in zijn geheel niet geschikt voor zijn. Als gevolg daarvan zal geheel Nederland zowel 
via de lucht alswel via het resterend as in een hoog tempo nog verder worden vergiftigd met 
enorme hoeveelheden aan uiterst kwalijke kankerverwekkende stoffen zoals arseen en 
chroom VI die ook ons nageslacht genetisch beschadigen.  

7. Op de hierboven omschreven manier worden jaarlijks zo'n 3.00.000 kg. arseenzuur, 600.000 
kg. chroomtrioxide en nog zeer veel andere levensgevaarlijke stoffen met enorme bedragen 
aan milieusubsidie diffuus in ons milieu gebracht. Jaar in jaar uit. Uiteindelijk komt dit 
allemaal in onze rivieren en in de Noordzee terecht. Mede daarom is het slib in onze rivieren 
sterk verontreinigd met arseenzuur, chroomtrioxide (chroom VI) en overige levensgevaarlijke 
chemische verbindingen. Deze verontreinigingen zijn door toedoen van met name drs. E. 
Nijpels (VVD) met vele honderden miljoenen guldens aan milieusubsidie tot stand gekomen.  

8. Bijgevoegd vindt U het schadeclaimformulier met toelichting, welke U kunt vinden bij de 
Sociale Databank Nederland op internet onder site adres: sdnl.nl/claim-2.htm en site adres 
sdnl.nl/claim-3.htm (bijlage). 

 
Uit die inhoud kunt U opmaken dat mede door toedoen van drs. E. Nijpels de Staat der 
Nederlanden op grond van het arrest nummer 116/1996/735/932 d.d. 19-02-1998 van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens aan elke Nederlandse inwoner f. 10.000,- (zegge: tienduizend 
gulden) aan schadeclaim zal moeten betalen. Dit komt neer op een totaal bedrag van 150 miljard 
gulden.  
 
CONCLUSIE  

 
Op grond van vorenstaande feiten verbaast het mij niets dat het Wereld Natuur Fonds, onder 
voorzitterschap van drs. E. Nijpels, het voor ons milieu een zeer goede zaak vindt om in de 
Kaliwaal zo'n 4 miljoen ton levensgevaarlijke baggerspecie te dumpen en dat ook nog goed voor 
ons milieu durft te noemen. Dit ondanks het feit bedrijven Kurstjens B.V. te Hedel met het 

http://www.sdnl.nl/claim-2.htm
http://www.sdnl.nl/claim-3.htm
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terugwinnen van "schoon zand" uit verontreinigde grond (slib) en Edelchemie Panheel B.V. te 
Panheel met zijn wereldwijd gepatenteerde "Nuloptie-Technologie" het probleem van deze sterk 
verontreinigde baggerspecie zonder procesvervuiling volledig kunnen oplossen. 
 
OPROEP AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE MEVROUW W. SORGDRAGER  
Hierbij stel ik aan U, als minister van justitie, de volgende twee vragen:  

 
Vraag 1: 
Bent U bereid om op grond van vorenstaande opdracht te geven tot het instellen van een 
strafrechtelijk onderzoek naar de hierboven omschreven handelwijze van drs. E. Nijpels en 
overige betrokkenen? 

 
Vraag 2: 
Bent U bereid om op grond van vorenstaande de beslissing te nemen dat in de Kaliwaal geen 
verontreinigde baggerspecie mag worden gedumpt, zolang het strafrechtelijk onderzoek onder 
"vraag 1" nog loopt? Uw antwoord op deze vragen zie ik gaarne zo spoedig mogelijk tegemoet. 
Uiteraard sta ik ter Uwer beschikking voor het verstrekken van de benodigde informatie c.q. 
onderbouw. 

 
Een afschrift van deze brief heb ik verstuurd aan:  

- Drs. E. Nijpels, voorzitter van het Wereld Natuur Fonds, Postbus 7, 3700 AA Zeist. 
- M.A.L. van Heck-Bosch en Ir. J.L.H.T. van Heck, Belangengroep Geen Gif in de Kaliwaal 

p/a Waalbandijk 69, 6658 KA Beneden Leeuwen. 
- tr. R.M. Brockhus, hoofdredacteur van de Sociale Databank Nederland, Westkade 227, 

1273 RJ Huizen. 
 

Uw antwoord op mijn bovengenoemde 2-tal vragen zie ik met belangstelling tegemoet. 
 
Hoogachtend,  
Ing. A.M.L. van Rooij 
Directeur  

 

Tot op heden (na 15 jaar) heeft voormalig minister van justitie mr. Winnie Sorgdrager (D66) nog 
steeds niet gereageerd op mijn bovengenoemde brief d.d. 5 april 1998. Ondanks dat heeft zij per 1 
januari 2006 wel staatsraad kunnen worden van de Nederlandse Raad van State, waar ze thans 
voorzitter is van Sectie IV, de afdeling die in Nederland op het hoogste bestuursrechtelijke niveau de 
rechtszaken voert betreffende Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu.  
 
Hiermee is feitelijk bewezen dat de wereldwijde grensoverschrijdende misdaad die zich afspeelt 
rondom Gebr. van Aarle B.V. in Nederland al maar liefst 26 jaar lang volledig wordt toegedekt, 
waarmee burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode een dictatoriale macht heeft gekregen 
boven de  Nederlandse regering, het college van procureur generaal, het openbaar ministerie, de 
politie, alle rechtbanken, alle gerechtshoven, de Nederlandse Raad van State en de Nederlandse 
Hoge Raad en die macht op een zodanig ernstige wijze misbruikt, zoals hierboven beschreven.  

Ook Sybrand van Haersma Buma (zie foto), huidig CDA-voorzitter van de Tweede 
Kamer, heeft als voormalig advocaat van AKD Prinsen Van Wijmen daarmee een 
directe betrokkenheid en persoonlijk geld verkregen vanuit de gemeente Sint-
Oedenrode. Als bewijs daarvoor lees zijn brief d.d. d.d. 11 mei 2007 (ref: 
203701/JHB) aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en aan A.M.L. van Rooij 
(zie productie 38). Voor meer onderbouw lees het artikel “Voorlopige intrekking 
persbericht: “Stelende Burgemeester?” op de volgende webpagina: 
http://groepzuid.nl/GZ/2007/05/13/intrekken-persbericht-stelende-burgemeester/     

Achter een dergelijke criminele organisatie die vanuit Nederland ongestraft sluipmoordende genocide 
op miljarden wereldbewoners mogen plegen in strijd met de Nationale wetgeving, Europese richtlijnen, 
Europese verordeningen, Europese arresten en Internationale verdragen en door de Nederlandse 
Staat daarvoor met vele miljarden euro’s worden gesubsidieerd moet mijns inziens de chantage van 
een wereldwijd “pedofielen-netwerk” achter zitten omdat een normaal denkend mens nooit zover zal 
gaan. Dit geeft dan ook een verklaring voor het feit dat op de website van Martin Vrijland staat 
geschreven dat Joesoef Djamil een vriendje is van Joris Demmink, zie webpagina: 
http://martinvrijland.wordpress.com/2013/03/14/maffia-justitie-zet-de-propaganda-machine-in/   
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/ekc-wraking-raad-van-state-jj05128b-26-09-2009.pdf
http://www.raadvanstate.nl/over-de-raad-van-state/organisatie/organogram.html
http://www.raadvanstate.nl/over-de-raad-van-state/organisatie/organogram/afdeling-advisering.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Sybrand_van_Haersma_Buma
http://www.sdnl.nl/vd-linden5.htm
http://groepzuid.nl/GZ/wp-content/uploads/2007/05/akd-ekc.pdf
http://groepzuid.nl/GZ/2007/05/13/intrekken-persbericht-stelende-burgemeester/
http://groepzuid.nl/GZ/2007/05/13/intrekken-persbericht-stelende-burgemeester/
http://groepzuid.nl/GZ/2007/05/13/intrekken-persbericht-stelende-burgemeester/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/waarom
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/nederland-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-6-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997CJ0231:NL:HTML
http://www.eu-milieubeleid.nl/ch13.html
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://martinvrijland.wordpress.com/2013/03/22/openstaande-vragenlijst-anass-en-tijdlijn/
http://martinvrijland.wordpress.com/2013/03/14/maffia-justitie-zet-de-propaganda-machine-in/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Sybrand_van_Haersma_Buma_2012.jpg
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Dit verklaart ook wat voormalig raadsheer Wicher Wedzinga (zie foto) over Joris Demmink, Piet Hein 
Donner, Ernst Hirsch Ballin en Ed Nijpels (en zijn tweede agenda) schrijft in zijn hieronder bijgevoegde 
e-mail d.d. 15 juli 2008 aan journalist Micha Kat.          
 

From: Wicher Wedzinga 
Subject: Klokkenluideronline Contact Formulier 
To: xxxxxxxxxxx 
Date: Tuesday, July 15, 2008, 2:37 PM 
Wicher Wedzinga wrote: 

 
Beste Micha, 

 
Toen ik nog als raadsheer bij het Hof Leeuwarden werkte viel jouw naam bij tijd en wijlen. Je was 
“natuurlijk” in de ogen van velen een onruststoker en iemand ie je vooral niet serieus 
moest nemen. Ook ik dacht er toen zo over. 

 
Los van mijn veranderde situatie, zijn ook mijn meningen en gedachten over de 
strafrechtspleging veranderd. Ik heb buitengewoon veel bewondering voor de wijze waarop je je 
vastbijt in de zaak Demmink. Een zaak, die ook naar mijn gevoel, zijn weerga niet kent. Misschien 
kan ik je verder helpen. 

 
In Breda zat (zit) een SM-huis dat zich siert met de naam “club paradise”. Het wordt gerund door 
een soort Japanse Sumoworstelares (vroeger: worstelaar) met de naam Leonne Zeegers. Zij 
ontving daar allemaal hotemetoten, w.o. Demmink, Donner, Hirsch Ballin, Nijpels (in purperen 
jurkje) en schijnt in het bezit te zijn van compromitterende foto’s van deze schuinsmarcheerders. 
Ik ben daar een keer met iemand geweest om haar (vroeger dus “hem”) te helpen in een 
juridische procedure. 

 
Mevrouw Zeegers is moeilijk of niet los te weken van de foto’s, maar mogelijk biedt het toch een 
aanknopingspunt. Ook rechters en officieren schijnen deze locatie menigmaal gefrequenteerd te 
hebben, maar het bezoek van Donner en Hirsch Ballin is natuurlijk wel erg pikant. Ik heb het 
destijds tegen Stan de Jong wel laten vallen, maar er is moeilijk een vinger achter te krijgen. Ik 
weet wel dat ze het toen al had over Demmink en zijn voorliefde voor jonge Surinaamse 
militairen.  

 
Sterkte in je strijd en indien wenselijk en nodig schroom ik niet om met jou openlijk in het 
strijdperk te treden. Bang ben ik niet (heb toch al alles verloren) en dit schandaal van ongekende 
omvang moet aan het licht komen! 

 
Groet, 
Wicher 

 

Het is daarom juist Sybrand van Haersma Buma die vanuit zijn vorige functie als advocaat van AKD 
Prinsen Van Wijmen hiervoor veel geld heeft verkregen van zijn CDA-partijgenoot burgemeester Peter 
Maas (CDA) van Sint-Oedenrode (zie productie 38) die zijn functie als CDA-fractievoorzitter van de 
Tweede Kamer misbruikt om zijn partijgenoot Pieter Omzigt (CDA) onder druk te zetten om deze 
“Demmink-affaire” in de doofpot te houden. Hoever partijleider Van Haersma Buma daarmee gaat kunt 
u lezen in het hieronder ingelaste artikel van het Katholiek Nieuwsblad.    
 

Omtzigt eist aanpassing bericht Demmink Doofpot  
 

Pieter Omtzigt (zie foto) is woedend over het uitlekken van de aan hem gerichte email, met 
belastende informatie over Joris Demmink.  
 

De email is vanochtend integraal gepubliceerd op website De 
Demmink Doofpot van de familie Poot. Jan Poot meldt daar 
bovendien uit goede bron te hebben vernomen dat Omtzigt als CDA-
Kamerlid na bemiddeling door partijleider Van Haersma Buma zwaar 
onder druk gezet is door de oud-ministers van Justitie, Piet-Hein 
Donner en - met name - Ernst Hirsch Ballin. Zij hebben als ministers 
Demmink steeds gedekt. Donner heeft hem zelfs aangesteld als 
secretaris-generaal van zijn ministerie.    

 
Vuurpeleton 

 

http://www.sdnl.nl/wedzinga-dagvaarding.htm
http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/3618-uitgelekte-email-levert-nieuwe-getuigenis-over-demmink.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-februari-2013-2e-verzoek-om-gesprek-piet-hein-donner.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-februari-2013-2e-verzoek-om-gesprek-piet-hein-donner.pdf
http://groepzuid.nl/GZ/2007/09/29/deportatie-van-robert-horchner-naar-polen-is-doodsteek-voor-hirsch-ballin-als-minister/
http://www.sdnl.nl/irm-43.htm
http://www.sdnl.nl/ed-nijpels-en-zijn-verzwegen-tweede-agenda.htm
http://www.mstsnl.net/video/micha-kat-als-klokkenluider-online.wmv
http://www.wicherwedzinga.nl/author/wedzinga/
http://en.wikipedia.org/wiki/Sybrand_van_Haersma_Buma
http://www.sdnl.nl/vd-linden5.htm
http://www.sdnl.nl/vd-linden5.htm
http://groepzuid.nl/GZ/wp-content/uploads/2007/05/akd-ekc.pdf
http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/3620-omtzigt-eist-aanpassing-bericht-demmink-doofpot.html
https://www.demminkdoofpot.nl/home.html
http://www.sdnl.nl/wedzinga-lezing.htm
http://www.katholieknieuwsblad.nl/media/k2/items/cache/c167fb4dbabf7bb1e767f5e5b76ce2a2_XL.jpg
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Omtzigt heeft nu geëist bij de advocaat van de familie Poot dat deze bewering van de Demmink 
Doofpot onmiddellijk wordt verwijderd. Jan Poot (87) weigert dit. "Ik ben van de generatie van 
voor de oorlog", zegt Poot desgevraagd kalm. "Laat ze maar schieten. Ik ben bereid te sterven 
voor het vuurpeleton voor onze vrijheid en democratie. Dat hoef je van de huidige generatie niet 
te verwachten. Dat zijn allemaal levensgenieters. Ik kan, mag en zal de informatie over de druk op 
Omtzigt niet verwijderen, omdat die druk onoorbaar is en intrekking van het bericht in strijd met 
de waarheid. Het recht moet zegevieren." 

 
'Onbegrijpelijk' 

 
Poot benadrukt overigens dat hij met zijn publicatie Omtzigt heeft willen beschermen. Omtzigt 
heeft zich als Kamerlid verdienstelijk gedragen in de affaire Demmink en hij moet nu doorpakken, 
aldus Poot. Hij noemt het "onbegrijpelijk dat journalisten niet geïnteresseerd zijn in 
beantwoording van de vraag of Donner en Hirsch Ballin inderdaad Kamerlid Omtzigt onder druk 
gezet hebben." 

 

In de Statuten van de CDA staat letterlijk het volgende geschreven (zie productie 39):  
 

A. NAAM EN ZETEL 
 

Artikel 1 

a. De vereniging draagt de naam: Christen Democratisch Appèl (CDA).  
b. Het CDA, opgericht op vijftien april negentienhonderd vijfenzeventig, is een politieke partij - hierna te 

noemen de partij.  
c. Zij heeft haar zetel te ‘s-Gravenhage. 

 
B. GRONDSLAG 

 
Artikel 2 

De partij aanvaardt de Heilige Schrift als richtsnoer voor het politiek handelen. 
 

C. DOEL 
 

Artikel 3 

De partij streeft naar een maatschappij waarin de bijbelse gerechtigheid gestalte krijgt, de mens zijn 
vrijheid en verantwoordelijkheid kan beleven en waarin het welzijn van allen wordt gediend; zij legt haar 
politieke overtuiging vast in een Program van Uitgangspunten en haar concrete doeleinden in een 
verkiezingsprogram, waarmee zij zich uitdrukkelijk richt tot de gehele Nederlandse samenleving zonder 
onderscheid naar geloofsovertuiging of maatschappelijke groepering. 

 
D. MIDDELEN 

 
Artikel 4 

De partij wil op basis van bovengenoemde grondslag haar doel bereiken door het bevorderen van de 
bezinning op, de verdieping, vernieuwing en verbreiding van de christendemocratische gedachte met 
alle middelen welke haar ten dienste staan. 

 
Dit betekent dat het landelijk bestuur van de CDA met als: 

- voorzittter A.Th.B. (Ank) Bijleveld – Schouten, 

Commissaris van de Koningin te Overijssel 
- vicevoorzitter A.B.A.M. (Anton) Ederveen, 

Burgemeester van Valkenswaard; 
(zie foto’s) op grond van bovengenoemde artikelen uit hun eigen statuten verplicht zijn om minimaal 
de volgende personen direct uit hun partij te ontzetten, te weten: 

1. Sybrand van Haersma Buma, CDA-voorzitter van de Tweede Kamer; 
2. Piet Hein Donner, Vice-President van de Nederlandse Raad van State; 
3. Ernst Hirsch Ballin, Voormalig minister van Justitie;  
4. Jan Peter Balkenende, Voormalig Minister President; 
5. Peter Maas, burgemeester van Sint-Oedenrode; 
6. Cees van Rossum, loco-burgemeester van Sint-Oedenrode; 
7. Henriëtte van de Berk - van de Laar, voormalig loco-burgemeester van Sint-Oedenrode;  
8. Wiel Sporken, voormalig fractievoorzitter van de CDA van Sint Oedenrode; 

 

http://dnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/statuten-reglementen/CDAstatuten2003.pdf
http://www.cda.nl/bestuurdersvereniging/vereniging/bestuur/
http://www.parlement.com/id/vg09llqhx5zv/a_th_b_ank_bijleveld_schouten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Anton_Ederveen
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Om die reden laten wij van deze sommatie een kopie toekomen aan Ank Bijlenveld en aan Anton 
Ederveen met het verzoek dit voor te leggen aan het landelijk bestuur van de CDA om daarop te 
beslissen dat bovengenoemde acht personen daarop direct uit het CDA moeten worden ontzet.  
Tevens laten wij hiervan een kopie toekomen aan Pieter Omtzigt met de vermelding dat wij zijn inzet 
voor het goede erg waarderen.   
 

Het is o.m. dit “pedofielen-chantabele- netwerk” die vanuit Nederland de gehele wereld heeft vergiftigd 
met onder meer honderden miljoenen kilogrammen arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), wat 
men onder de dekmantels van ecologisch, milieuvriendelijk, biomassa, groene stroom, duurzaam, 
CO2-reductie, milieubeton, secundaire brandstof, hergebruik, Rio de Janeiro protocol en Kyoto-
protocol etc. wil voortzetten totdat alle mensen en dieren op onze wereld zijn vergiftigd en vernietigd. 
Wat daarvan de gevolgen zijn in bijvoorbeeld buurland België kunt u hieronder lezen:           
 
Het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. te Sint-Oedenrode als wel alle andere houtimpregneerbedrijven in 
Nederland en België waaraan wolmanzouten zijn geleverd hebben in het totaal enkel in Nederland al 
tientallen miljoenen kilogrammen van dat zeer giftig genotoxisch carcinogene kankerverwekkende 
arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) in hout geperst. In 1998 ging het enkel in Nederland al om 
6.200.000 tot 8.000.000 m3. Voor bewijs (zie blz 7. Productie 40) 
 
Zoals u hierboven hebt kunnen lezen zijn de concentraties aan “arseenzuur” en “chroomtrioxide” in 
één kuub gewolmaniseerd hout zo extreem hoog dat bij slechts één kuub al maar liefst :  

 
-        25.000.000 liter water met arseen boven de interventiewaarde (saneringswaarde). 
-        100.000.000 liter water met chroom VI boven de interventiewaarde (saneringswaarde). 

 
wordt vergiftigd.  
 
Om dat te voorkomen zijn alle gemeenten in de Europese Unie, waaronder Zonhoven ingevolge de 
Europese Afvalstoffenlijst (Eural) en bovengenoemde Europese Verordening nr. 142/97 (pbEG L25) 
en het door mij gewonnen arrest d.d. 29 september 1999 van het Europese Hof van Justitie in de zaak 
C-231/97 wettelijk verplicht om het geïmpregneerde hout aan de bron, dus op de bouw- en 
sloopplaatsen, te scheiden van het niet geïmpregneerde hout met het opnemen van voorschriften 
daarover in de af te geven bouwvergunningen en sloopvergunningen, zoals bij asbest.  
 

Omdat het huidige sloophout voor zo’n 50% bestaat uit 
gewolmaniseerd hout, wat vanwege verwering en overschildering in de 
afvalfase visueel niet valt te onderscheiden, mag al het sloophout en 
afvalhout niet worden vershredderd (vermalen) om daarvan 
energiepellets te maken. Dit omdat met het vermalen en persen tot 
energiepellets men levensgevaarlijk hoog problematisch gevaarlijk 
afval aan het verdunnen is in strijd met bovengenoemde Europese 
Afvalstoffenlijst (Eural), Europese Verordening nr. 142/97 (pbEG L25) 
en het door mij gewonnen arrest d.d. 29 september 1999 van het 
Europese Hof van Justitie in de zaak C-231/97, waarmee omwille van 
miljarden winsten voor enkelen op Europees niveau de zwaarste 
misdrijven worden gepleegd die er gepleegd kunnen worden. Om die 
reden heeft de Nederlandse Raad van State in een door mij opgestarte 
en gewonnen rechtszaak (overeenkomstig het advies van de Stichting 

Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening) op 19 augustus 1998 onder 
nummer: No’s F03.98.0171, etc. beslist dat al het bouw- en sloopafval 
niet mag worden vershredderd (vermalen) en dus tegen een kostprijs 
van zo’n € 1000,- per ton overeenkomstig de Europese Afvalstoffenlijst 
(Eural) moet worden verwijderd en verwerkt. Voor de feitelijke en 
wettelijke onderbouw verwijs ik u naar Het Echte Nieuws op de 
volgende webpagina: http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-25.php  
en naar de Sociale Databank Nederland op de volgende webpagina: 
http://www.sdnl.nl/epon-3.htm .  
 
 
 

http://www.cda.nl/bestuurdersvereniging/vereniging/bestuur/
http://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/tab-27-5-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/893
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-1997-78-p15-SC9119.html?zoekcriteria=%3Fzkt%3DEenvoudig%26pst%3D%26vrt%3Dstcrt%2B1997%2B78%26zkd%3DInDeGeheleText%26dpr%3DAfgelopenDag%26spd%3D20100817%26epd%3D20100818%26sdt%3DDatumBrief%26ap%3D%26pnr%3D1%26rpp%3D10%26_page%3D2%26sorttype%3D1%26sortorder%3D4&resultIndex=11&sorttype=1&sortorder=4
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997CJ0231:NL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997CJ0231:NL:HTML
http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/893
http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/893
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-1997-78-p15-SC9119.html?zoekcriteria=%3Fzkt%3DEenvoudig%26pst%3D%26vrt%3Dstcrt%2B1997%2B78%26zkd%3DInDeGeheleText%26dpr%3DAfgelopenDag%26spd%3D20100817%26epd%3D20100818%26sdt%3DDatumBrief%26ap%3D%26pnr%3D1%26rpp%3D10%26_page%3D2%26sorttype%3D1%26sortorder%3D4&resultIndex=11&sorttype=1&sortorder=4
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997CJ0231:NL:HTML
http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/893
http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/893
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-25.php
http://www.sdnl.nl/index1024.html
http://www.sdnl.nl/epon-3.htm
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben
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Zie daarvoor ook de in de volgende links daarover geschreven artikelen in het Algemeen Dagblad, de 
Cobouw en de Gazet van Antwerpen:  

 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-07-31-ad-provincies-negeren-verbod-rvst-op-
houtversnippering.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1998-09-07-cobouw-totaal-verbod-op-vermalen-van.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-11-19-gazet-van-antwerpen-belg-bedrijf-verwerkt-giftig-hout-uit-
nl.pdf  
 
Om redenen zoals kunt lezen aan onze hieronder in de volgende links ingelaste brief d.d. 31 januari 
2013 aan de Belgische Federale Overheid wordt tegen deze wereld vernietigende misdaad niet 
handhavend opgetreden:  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-januari-2013-verzoekschrift-aan-belgische-federale-overheid-over-
groot-%20belgie.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-februari-2013-ontvangstbevestiging-verzoekschrift-federale-
overheid.pdf  
 
Voor nog meer feitelijke onderbouw verwijs ik u naar de volgende artikelen op Het Echte Nieuws: 
 

- http://www.hetechtenieuws.org/2013-02-22.php  
- http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php  
- http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-10.php  
- http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php  
- http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-24.php 
- http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-14.php  
- http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-10.php  
- http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php  
- http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php  

 
Lees ook het boek “Alarm u wordt vergiftigd” dat de bekende Nederlander Ine Veen over Pim Fortuyn 
en mij heeft geschreven, waarvan u een gedeelte kunt lezen op de volgende webpagina samen met 
de overige daarbij gevoegde links:  
 

- http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf  
- http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm  
- http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html  
- http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid859350/pim-fortuyn-werd-door-tweede-schutter-

vermoord.aspx  
- http://www.ineveen.nl/iv16.htm  
- http://www.standaardboekhandel.be/seo/nl/boeken/boeken_vrijetijd_hobby/9789059117396/I.

+Veen/Alarm+u+wordt+vergiftigd  

Waarom gevaarlijk bij brand? 

In geval van brand komt zo'n 50% van het arseen in de lucht vrij voornamelijk in aërosol-gebonden 
deeltjes. De massa mediane diameter van die deeltjes varieert tussen ca 0,3 en 3 µm en bedraagt 
gemiddeld 1,1 µm. Uit metingen van arseen in aërosol in Nederland (Van Jaarsveld en 
Onderdelinden, 1986) blijkt dat in landelijke omgevingen arseen overwegend tot de fijnste 
aërosolfractie behoort (massamediaan ca 0,4 µm en 85% beneden 1 µm). Dit betekent dat in geval 
van het opstoken van dat hout (in de vorm van energiepellets) in pelletkachels in woningen een acuut 
levensgevaar voor alle bewoners ontstaat. Dit des te meer in geval van brand benevens arseen-
deeltjes ook nog chroom VI verbindingen naar de lucht zullen worden uitgestoten en betreffend in 
water oplosbaar arseen en chroom VI met regenwater mee de gehele omgeving ernstig zal besmetten 
met arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI). Daarbij wordt nog niet gesproken over het 
overblijvende as, wat met een schep wordt opgeschept en veelal in de (groente)tuinen wordt gebruikt 
als humus.       

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-07-31-ad-provincies-negeren-verbod-rvst-op-houtversnippering.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-07-31-ad-provincies-negeren-verbod-rvst-op-houtversnippering.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1998-09-07-cobouw-totaal-verbod-op-vermalen-van.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-11-19-gazet-van-antwerpen-belg-bedrijf-verwerkt-giftig-hout-uit-nl.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-11-19-gazet-van-antwerpen-belg-bedrijf-verwerkt-giftig-hout-uit-nl.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-januari-2013-verzoekschrift-aan-belgische-federale-overheid-over-groot-%20belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-januari-2013-verzoekschrift-aan-belgische-federale-overheid-over-groot-%20belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-februari-2013-ontvangstbevestiging-verzoekschrift-federale-overheid.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-februari-2013-ontvangstbevestiging-verzoekschrift-federale-overheid.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.hetechtenieuws.org/2013-02-22.php
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-10.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-24.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-14.php
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-10.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.standaardboekhandel.be/seo/nl/boeken/boeken_vrijetijd_hobby/9789059117396/I.+Veen/Alarm+u+wordt+vergiftigd
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Pim_Fortuyn
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html
http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid859350/pim-fortuyn-werd-door-tweede-schutter-vermoord.aspx
http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid859350/pim-fortuyn-werd-door-tweede-schutter-vermoord.aspx
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.standaardboekhandel.be/seo/nl/boeken/boeken_vrijetijd_hobby/9789059117396/I.+Veen/Alarm+u+wordt+vergiftigd
http://www.standaardboekhandel.be/seo/nl/boeken/boeken_vrijetijd_hobby/9789059117396/I.+Veen/Alarm+u+wordt+vergiftigd
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Voor nog meer onderbouw kijk op No Cancer Foundation te Hasselt (www.nocancerfoundation.org) de 
volgende webpagina’s en de volgende video’s en TV-uitzendingen: 
 
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/aktueel  
 
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/home   
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-december-2012-milieucommisie-tweede-kamer.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-januari-2013-brief-tweede-kamer-sluiting-
houtimpregneerbedrijven..pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-december-2012-sommatie-aan-gerechtshof-den-haag.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juli-2012-rechtzaak-grondwettelijk-hof-belgie.pdf  
 
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm  
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1mKFwaHh-9E  
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qkNELXXUrBo  
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=00wPAnA6xvc 
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tZ9QNahHwu0  
 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tXANSufdzIk  
 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MzjYDaOGdZU  
 
Voor mijn deskundigheid en ervaring bekijk de volgende links: 
 
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php  
     
Ondanks deze wetenschap krijgen alle woningen in Zonhoven folders bezorgd waarin gratis 
Pelletkachels (t.w.v. € 2.299,- ) worden aangeboden met daarboven op een premie van € 150,-  van 
de gemeente Zonhoven (zie productie 41).  
 
Gezien bovengenoemde feiten betekent dit dat de gemeente Zonhoven daarmee aan de vanuit 
Nederland opererende grensoverschrijdende milieumaffia maar liefst € 150,-  subsidie geeft om 
daarmee in strijd met alle Europese Richtlijnen, Verordeningen en Arresten haar eigen inwoners 
binnen een jaar uit te roeien met o.a. bovengenoemd zeer giftig kankerverwekkend arseenzuur en 
chroom VI.   

Aan deze gesubsidieerde “chemische genocide” vanuit Nederland op alle 
inwoners van Zonhoven en België dient onmiddellijk een einde te komen. Vanuit 
Belgisch verantwoordelijk Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid Laurette Onkelinx (zie foto) dient dan ook te worden beslist dat 
binnen België in geen enkele pelletkachel nog energiepellets mogen worden 
opgestookt. Dit des te meer tegen deze zware mens- en milieuvernietigende 
misdrijven onder referte FD30.99.15-12 LP-mv bij de behandelend Federale 
magistraat Lieve Pellens een strafrechtelijk onderzoek loopt, waarvan u het bewijs 
in de volgende link vindt bijgevoegd (zie productie 25). Om die reden hebben wij 

van deze sommatie een kopie laten toekomen aan verantwoordelijk minister Laurette Onkelinx met het 
verzoek het gebruik van energiepellets en pelletkachels in België per direct te verbieden. Uiteraard 
kan zij daarbij rekenen op onze deskundigheid en ervaring, als ook die van No Cancer Foundation te 
Hasselt (www.nocancerfoundation.org);  

http://www.nocancerfoundation.org/
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/aktueel
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/home
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-december-2012-milieucommisie-tweede-kamer.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-januari-2013-brief-tweede-kamer-sluiting-houtimpregneerbedrijven..pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-januari-2013-brief-tweede-kamer-sluiting-houtimpregneerbedrijven..pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-december-2012-sommatie-aan-gerechtshof-den-haag.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juli-2012-rechtzaak-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1mKFwaHh-9E
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qkNELXXUrBo
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=00wPAnA6xvc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tZ9QNahHwu0
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tXANSufdzIk
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MzjYDaOGdZU
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.zonhoven.be/Schepencollege.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-maart-2013-folder-gratis-pelletkachel-met-150-euro-subsidie-van-zonhoven.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juli-2012-brief-federaal-procureur-delmulle.pdf
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/belgique-six-personnes-inculpees-pour-appartenance-presumee-a-al-qaeda_726011.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juli-2012-brief-federaal-procureur-delmulle.pdf
http://www.nocancerfoundation.org/
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Hiermee hebben de briefjes, waarover Wieteke van Dort het had in haar openingstoespraak van 
Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ (zie video), hun werk gedaan en heeft  de kracht van de gifvrije 
natuur (zie foto’s) het gewonnen van de politieke vergiftigingsdictatuur van naastliggend bedrijf Gebr. 
van Aarle die deze 6,5 hectare weiland met executoriale uitverkoop door de SNS-Bank (Nederlandse 
Staatsbank) op een wijze zoals hierboven beschreven had willen incasseren voor de uitbreiding van 
naastliggend houtbedrijf met de 12 reeds klaarliggende houtimpregneerketels ten dienste van de 
vernietiging van het leven op onze aarde.     
 
Wij vertrouwen erop dat Leopold III (postuum) samen met zijn zoon huidig Koning Albert II, de 
regering van Elio Di Rupo en het Belgische Grondwettelijke Hof verder het werk zullen afmaken door 
alsnog uitvoering te geven aan het op 25 januari 1944 door Leopold III voltooide "politiek testament" 
van waaruit een nieuwe start kan worden gemaakt voor een “ommekeer” zonder Derde Wereldoorlog 
waarin onze kinderen en kleinkinderen ook nog kunnen leven. 
 

1. Ook voormalig regionaal inspecteur dr. J. (Joop) Blenkers (zie foto) die 
verantwoordelijk is voor deze massale vergiftiging van miljarden 
wereldbewoners vanuit Nederland zal aan deze “ommekeer” moeten 
meehelpen. Hij bekleedt op dit moment in Nederland namelijk de post van 
hoofd Handhaving Bedrijven van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 
en is vanuit zijn huidige functie wettelijk verplicht om op grond van 
bovengenoemde feiten tegen het bedrijf Van Aarle Houtbedrijf BV, 
Ollandseweg 159, 5491XB te Sint-Oedenrode, direct handhavend op te 

treden, direct te sluiten en te verzegelen. Wij laten om die reden een kopie van deze sommatie 
toekomen aan dr. J. (Joop) Blenkers met het verzoek om onmiddellijk handhavend op te treden tegen  
Van Aarle Houtbedrijf BV, het bedrijf Van Aarle Houtbedrijf BV (de vervuiler) te verplichten tot betaling 
van de vanaf 1987 aangerichte miljoenen/miljarden euro’s aan milieu- en gezondheidsschade en de 
bij A.M.L. van Rooij, Camping en pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V. en Van 
Rooij Holding B.V. vanaf 1987 aangerichte miljoenen schade te vergoeden.  
 

Conclusie/ Sommatie   
 
Met de op 15 maart 2013 afgegeven BETEKENING –AKTE VAN AFGIFTE (ref dos A24362-13) in 
opdracht van een grote vanuit Nederland opererende criminele organisatie, waarvan de heer F.M. Van 
Hoek en mevrouw A.M.E. Kneepkens onderdeel uitmaken, aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 
3520 te Zonhoven door de rechtspersonen:  

- Jan BEELEN Gerechtsdeurwaarder bv Bvba J.B.G. KBO 0869.884.914 Thonissenlaan 25, 
2500 Hasselt;   

- Jan BEELEN vanuit zijn functie als gerechtsdeurwaarder; 
- Raf Smeets vanuit zijn functie als plaatsvervanger van gerechtsdeurwaarder van Jan 

BEELEN; 
zijn, gezien bovengenoemde feiten, deze rechtspersonen in België verantwoordelijk en aansprakelijk 
voor het stelen van € 51.835,26 euro bij A.M.L. van Rooij, zijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., zijn Van Rooij Holding B.V. en zijn Camping en pensionstal 
‘Dommeldal’. Daarmee zijn de hierboven genoemde drie rechtspersonen, in opdracht van de heer 
F.M. Van Hoek en mevrouw A.M.E. Kneepkens, het hoofd van deze uit Nederland  
grensoverschrijdende criminele organisatie in Belgie geworden.  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wieteke_van_Dort
http://www.dommeldal.eu/
http://www.mstsnl.net/video/dommeldal-centrum-opening.wmv
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.algemenebestuursdienst.nl/organisatie/wie-is-wie/K.2004.0721.html
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.algemenebestuursdienst.nl/organisatie/wie-is-wie/K.2004.0721.html
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm
http://www.vanaarlehoutbedrijf.nl/
http://www.algemenebestuursdienst.nl/organisatie/wie-is-wie/K.2004.0721.html
http://www.vanaarlehoutbedrijf.nl/
http://www.vanaarlehoutbedrijf.nl/
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Wij stellen hierbij bovengenoemde drie rechtspersonen dan ook verantwoordelijk en aansprakelijk 
voor het stelen van € 51.835,26 euro bij A.M.L. van Rooij, zijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., zijn Van Rooij Holding B.V. en zijn Camping en pensionstal 
‘Dommeldal’ en alle materiele en immateriële schade als gevolg daarvan, waarbij moord gezien eerder 
gepleegde aanslagen op A.M.L. van Rooij zeker niet mag worden uitgesloten. 
 
Op grond van bovengenoemde feiten, onderbouwd met bijbehorende producties 1 t/m 40, sommeren 
wij de volgende rechtspersonen:  

- Jan BEELEN Gerechtsdeurwaarder bv Bvba J.B.G. KBO 0869.884.914 Thonissenlaan 25, 
2500 Hasselt;   

- Jan BEELEN vanuit zijn functie als gerechtsdeurwaarder; 
- Raf Smeets vanuit zijn functie als plaatsvervanger van gerechtsdeurwaarder van Jan 

BEELEN; 
om uw op 15 maart 2013 aan A.M.L. van Rooij overhandigde BETEKENING –AKTE VAN AFGIFTE 
(ref dos A24362-13) vóór uiterlijk 28 maart 2013 te hebben ingetrokken en te hebben vernietigd en 
dat aan A.M.L. van Rooij bij BETEKENDE – AKTE van AFGIFTE op zijn adres Hazendansweg 36A, 
3520 te Zonhoven (België) te hebben bezorgd.  
 
Behoudens overhandiging de hierboven verzochte BETEKENING –AKTE VAN AFGIFTE waarin uw 
op 15 maart 2013 overhandigde  BETEKENING –AKTE VAN AFGIFTE (ref dos A24362-13) is 
ingetrokken en vernietigd vóór uiterlijk 28 maart 2013 zal tegen bovengenoemde rechtspersonen 
gerechtelijke procedures worden gestart. Ter onderbouwing van die gerechtelijke procedures zal een 
kopie van dit sommatieverzoek met bijbehorend 41-tal producties aan onderbouw, worden overlegd. 
 
Een kopie van dit verzoekschrift c.q. sommatie heb ik laten toekomen aan: 

- Mr. Ivo Goeyens, Voorzitter van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders te Brussel 
(directie@gerechtsdeurwaarders.be en info@nkgb-cnhb.be en ivo.goeyens@skynet.be);   

- Mr. E.R.S.M. Marres, Voorzitter van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam 
(kbvg@kbvg.nl en po.rb.amsterdam@rechtspraak.nl );  

- Mw. Els Van Broeck, Secretaris van de Orde van Vlaamse Balies (info@advocaat.be en  
els.van.broeck@advocaat.be);  

- Mr. Jan Loorbach algemeen deken van de Nederlandse Orde van Advocaten 
(info@advocatenorde.nl en y.wiggers@advocatenorde.nl );  

- Mr. Jeroen Dijsselbloem, President van de Eurogroup en Nederlands Minister van Financiën 
(francois.head@consilium.europa.eu en press.office@consilium.europa.eu en 
j.dijsselbloem@tweedekamer.nl); 

- Mr. Gerard van Olphen, Voorzitter van de Raad van Bestuur van SNS Reaal t.a.v. zijn 
secretaris Karen Berg (Karen.Berg@snsreaal.nl);  

- President Herman van Rompuy van de Europese Unie (press.office@consilium.europa.eu en  
press.president@consilium.europa.eu);  

- Paus Franciscus ( cdf@cfaith.va en av@pccs.va en segreteria.lev@lev.va en segred@lev.va 
en diffusione@lev.va en commerciale@lev.va en riviste@lev.va en ufficiostampa@lev.va en 
libreriainternazionale@lev.va en libreriapaolosesto@lev.va en 
libreriabenedettosedicesimo@lev.va ); 

- Monseigneur André-Jozef LÉONARD, aartsbisschop van België 
(secretariaat.aartsbisdom@kerknet.be en persdienst.aartsbisdom@kerknet.be );  

- Monseigneur Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt ( 
secretariaat.bisdom.hasselt@kerknet.be en mgr.hoogmartens.bisdom.hasselt@kerknet.be )  

- Deken Rik Palmans, Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Tongeren (rik.palmans@skynet.be ); 
- De president van de rechtbank Oost-Brabant mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek te ’s-

Hertogenbosch (a.van.schijndel@rechtspraak.nl en 
info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl);  

- Nederlands Staatshoofd H.K.H. Koningin Beatrix (voorlichting@raadvanstate.nl); 
- De Vice-president van de Nederlandse Raad van State, mr. J.P.H. Donner 

(voorlichting@raadvanstate.nl); 
- Voorzitter mr. J.E.M. Polak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Nederlandse Raad 

van State (voorlichting@raadvanstate.nl); 

- De griffier van de Belgische Raad van State (info@raadvst-consetat.be);   
- Belgisch Staatshoofd Z.K.H. Koning Albert II (info@premier.fed.be); 
- Elio Di Rupio, Eerste Minister van België (info@premier.fed.be); 
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- Sabine de Bethune, Voorzitster Senaat van België (debethune@presidium.senate.be);  
- De Griffier van het Belgisch Grondwettelijk Hof (griffie@const-court.be); 
- Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke 

Kansen (milquet@ibz.fgov.be);  
- Laurette Onkelinx, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid (info@laurette-onkelinx.be); 
- Annemie Turtelboom, Belgisch Minister van Justitie (min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be); 
- Maggie De Block Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding (info.maggiedeblock@ibz.fgov.be);  
- Federaal Procureur des Konings Johan Delmulle (federaal.parket@just.fgov.be)  
- De Adviseur General F. Simon van de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel 

(veronique.faucon@dofi.fgov.be);  
- Kris Peters, Minister-President van de Vlaamse Regering (kabinet.peeters@vlaanderen.be); 
- Ingrid Lieten, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van 

Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding 
(kabinet.lieten@vlaanderen.be);  

- Ronnie Switten, raadslid gemeente Zonhoven en voorzitter van de sp.a in het district 
Zonhoven, Hasselt en Diepenbeek (ronny.switten@skynet.be); 

- Roy van Boekel en Geert van der Veer, huidig en voormalig directeur van Bureau Praedium te 
Veghel (rvboekel@praedium.eu en gvdveer@praedium.eu en gstoffelen@praedium.eu en 
jjansen@praedium.eu en jvdbruggen@praedium.eu en rpoll@praedium.eu en 
agundlach@praedium.eu en avhelvoirt@praedium.eu en jwittens@praedium.eu);  

- Lijst Pim Fortuyn, afdeling Eindhoven t.a.v. Fractievoorzitter Rudy Reker 
(r.reker@eindhoven.nl en info@lijstpimfortuyn.nl en m.reker@eindhoven.nl en 
smol.013@hetnet.nl);  

- De politieke partij De Groenen t.a.v. Voorzitter Paul Freriks en secretaris Otto Ter Haar 
(otto@degroenen.nl en degroenen@planet.nl en p.freriks@raad.zevenaar.nl en 
info@debosschegroenen.nl  en r.schonberger.raad@west.amsterdam.nl en 
toinevanbergen@live.nl en pierre.schreuder.sr@gmail.com en J.Fitters1@kpnplanet.nl);  

- De politieke partij SOPN t.a.v. Lijsttrekker Johan Oldenkamp (Johan@pateo.nl en 
b.v.kessel@kpnmail.nl en vitaliti68@hotmail.nl en wilma01@gmail.com en 
sjaak_bruijsten@hotmail.com en mullers@hotelzurems.de en gillot.fm@gmail.com); 

- Het landelijk bestuur van de CDA, t.a,v. voorzitter Ank Bijleveld – Schouten en vicevoorzitter 
Anton Ederveen (STT.Bodewes@overijssel.nl en dtk.moor@overijssel.nl en 
smo@valkenswaard.nl); 

- Dr. J. Blenkers, hoofd Handhaving Bedrijven van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 
(Joop.Blenkers@ilent.nl en joop.blenkers@imh-z.dgm.minvrom.nl);  

- Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid van de CDA (p.omtzigt@tweedekamer.nl);  
- Wicher Wedzinga, voormalig raadsheer bij het Hof van Leeuwarden 

(wicherwedzinga@gmail.com );        
- Bestuur van het KNHS-stamboek t.a.v. voorzitter Theo Ploegmakers (info@knhs.nl);  
- Algemeen bestuur van de KWPN-stamboek t.a.v. voorzitter prof. dr. ir. S. Korver 

(info@kwpn.nl);  
- Bestuur van de Nederlandse Appaloosa stamboek t.a.v. Voorzitter dhr. E.J.G.M. Janssen 

(secretariaat@appaloosa-stamboek.com);  
- Bestuur van het IHW-stamboek t.a.v. voorzitter A.J. Geenhuizen (ihw@groenned.nl en 

info@ihwstudbook.com ); 
- Bestuur van het NRPS-stamboek t.a.v. secretaris mw. R. Koogje (info@nrps.nl en 

rita@nrps.nl); 
- Bestuur van het New Forest Pony-stamboek t.a.v. de Voorzitter (info@newforestpony.nl);  
- Bestuur van het Dartmoor Pony Stamboek t.a.v. de Voorzitter (anton.van.ingen@hetnet.nl);  
- Wieteke van Dort (wieteke@wietekevandort.nl) 
- Criminoloog prof. dr. F (Frank) Bovenkerk, Willem Pompe Instituut voor 

Strafrechtswetenschappen te Utrecht (F.Bovenkerk@uu.nl);  
- Julius Vischjager, journalist van The Daily Invisible, die al bijna 30 jaar het unieke voorrecht 

heeft om tijdens de wekelijkse persconferentie van de minister-president (thans: M. Rutte)  
hierover de laatste vraag te stellen (julius601@hotmail.com).    

- No Cancer Foundation te Hasselt, t.a.v. Erik Verbeek (nocancerfoundation@gmail.com); 
- Het Echte Nieuws in Nederland (henkn@hetechtenieuws.org); 
- De Sociale Databank Nederland (rob.brockhus@gmail.com)(sdn@planet.n);  
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- Katholiek Nieuwsblad (Redactie@katholieknieuwsblad.nl en henk@katholieknieuwsblad.nl); 
 
In afwachting van uw hierboven verzochte BETEKENING –AKTE VAN AFGIFTE waarin uw op 15 
maart 2013 aan A.M.L. van Rooij uitgereikte  BETEKENDE – AKTE van AFGIFTE (ref dos A24362-
13) vóór uiterlijk 28 maart 2013 is ingetrokken en vernietigd, verblijven wij;   
 
Hoogachtend 

 
 
 
 
 
 
 

 
A.M.L. (Ad) van Rooij  
Mede ondertekend namens  Ecologisch Kennis Centrum B.V.,  Van Rooij Holding B.V. en Camping en 
pensionstal ‘Dommeldal’. 
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.nl  
tel: +32 (0)484749360 
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Gezien bovengenoemde feiten is de Raad van State op grond van Benelux-Verdrag wettelijk verplicht 
om de inhoudelijke behandeling van mijn verzetschrift over te dragen aan het Benelux-Gerechtshof, 
Regentschap 39, 1000 te Brussel en België. Wij verzoeken u dan ook om op grond van de inhoud van 
dit verzetschrift als volgt te beslissen: 
 

I. dat de inhoudelijke behandeling van dit verzetschrift wordt overgedragen aan het 
Benelux-Gerechtshof, Regentschap 39, 1000 te Brussel en Belgie. 

 
II. dat door de Staat der Nederlanden een schadevergoeding van € 50.000.000,- aan A.M.L. 

van Rooij, Van Rooij Holding B.V., Ecologisch Kennis centrum B.V. en Camping en 
Pensionstal ‘ Dommeldal’ moet worden betaald, omdat deze schade met de hulp van 
huidig voorzitter Mr. J.E.M. Polak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State onder verantwoordelijkheid van huidig vice-presedent mr. J.P.H. Donner van de 
Raad van State, mede vanuit zijn vorige functies als staatsraad bij de Raad van State, als 
minister van justitie, als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en als minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om redenen van “Corporate crime” en     
“Collusie Poisoning for Profit” is aangericht. 
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en die beslissing aan ondergetekende A.M.L. van Rooij uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening 
(vóór 8 april 2013) op zijn domicilie adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België) schriftelijk 
te hebben bevestigd. 
 
Hoogachtend 
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V.                              Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’  
Voor deze                                                                  Voor deze   

 
 
 
 
 
 

Ing. A.M.L. van Rooij                                                 Ing. A.M.L. van Rooij 
directeur                                                                    eigenaar eenmanszaak.  

 
 
 
 
 
 

  


