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      Verstuurd per Fax: 030-2196205    
      en per e-mail: ronald.veen@sns.nl     

 
      Aan: SNS-Bank, Bijzonder Beheer 
      t.a.v. R.J.P.J. Veen  
     Postbus 70053, 5201 DZ ’s-Hertogenbosch  

 Kopie aan: Femke Halsema (ASN-bank) 
 criminoloog Prof. dr. Frank Bovenkerk en  
J.E.M. van Rooij van Nunen   . 

    
                                  
                   
 

  België: 27 september 2012 
 
Uw referentie: 4940546/BBZO/AHO4943 
Ons kenmerk: AvR/230912/VZ   
 
Geachte heer Veen 
 
Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ VOF heeft de zaak met betrekking tot de aanvullende 
hypotheekverstrekking uit handen gegeven aan het juridisch adviesbureau Ecologisch Kennis 
Centrum B.V.,  
 
Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. heeft  U bij aangetekende brief d.d. 23 september 2012 daarover 
het volgende sommatieverzoek laten uitgaan:  
 

Betreft: Reactie op uw brief d.d. 20 september 2012, referentie 4940546/BBZO/AHO4943, 
aan Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ VOF.  

- Sommatie om vóór 25 september 2012 te beslissen: 
dat u uw brief d.d. 20 september 2012, referentie 4940546/BBZO/AHO4943, waar in u 
kenbaar heeft gemaakt dat u binnen 14 dagen het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
gaat liquideren en de roerende en onroerende goederen van A.M.L. van Rooij en 
J.E.M. van Rooij, waaronder camping en pensionstal ‘Dommeldal’ VOF, executoriaal 
ver onder de waarde wilt laten uitkopen omdat de SNS geen aanvullende hypotheek 
van € 195.000,- EURO wenst te verstrekken op de reeds bestaande hypotheekschuld 
van € 555.000,- EURO ondanks uw voorkennis en wetenschap dat notarieel staat 
beschreven dat zonder enig risico te lopen € 750.000,- EURO aan hypotheek kan 
worden verstrekt en het feit dat de rechtbank ’s-Hertogenbosch bij onherroepelijke 
uitspraak d.d. 9 juli 2012 in zaaknummer AWB 11/1633, heeft beslist dat betreffend 
onroerend goed een waarde heeft van € 921.000,- per direct wordt ingetrokken en 
wordt beslist dat vóór uiterlijk 1 oktober 2012 een aanvullende hypotheek zal worden 
verstrekt  € 195.000,- EURO op grond de volgende zoals u die hieronder in deze brief 
vindt bijgevoegd.   

 
Het gehele sommatieverzoek tot het nemen van een besluit vindt u hieronder ingelast. Wij verzoeken 
u nogmaals kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen.   
 
Zonder daarop een beslissing te hebben genomen valt u, achter de rug van het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. om, mijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen lastig met een telefoontje dat u op 8 
oktober 2012 het pand van Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ VOF door een door u (SNS) 
aangestelde taxateur opnieuw laat taxeren. U heeft daarmee gehandeld in zeer ernstige mate met wat 
u vanuit uw functie wettelijk verplicht bent. Wij betreuren dat ten zeerste. De reden waarom u ons 
inziens als zodanig heeft gehandeld kunt lezen in het hieronder ingelaste persbericht van No Cancer 
Foundation (België) en het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (Nederland). Wij verzoeken u kennis te 
nemen van de inhoud (ook van de deeplinks aan feitelijke onderbouwing), die inhoud hier als herhaald 
en ingelast te beschouwen en tevens aan U (SNS-bank) gericht:  

mailto:ronald.veen@sns.nl
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/helemaal-hasselt
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/helemaal-hasselt
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
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Persbericht.  
  
Staat Burgemeester Hilde Claes van Hasselt mede aan het hoofd van ’s-Werelds grootste 
internationale Drugs en Afvalmaffia organisatie?  
  

De gemeente Hasselt (België) is onder leiding van burgemeester 
Hilde Claes, als voorzitter politiecollege HAZODI, uitgegroeid tot 
’s-Werelds grootste vertakte afvalmaffia en 
drugsmaffia  organisatie, waarbij zij actief wordt geholpen door de 
volgende personen, haar partner Tony Coonen (federaal secretaris 
De Voorzorg Hasselt), Arlette Geuens (adjunct federaal secretaris 
De Voorzorg Hasselt), Bart Ceyssens (inspecteur Federaal 
Agentschap voor Geneesmiddelen), Ann Durwael (substituut 
procureur des konings van Hasselt), Luc Kellemans (Fgp. 
Hasselt), Laurens Luyks (Hazodi), B. Beekmans (Hazodi), R. 

Grosemans (Fgp Hasselt), J.Bellen (Fgp Hasselt), E. Senol (Fgp Hasselt), M. Steensels (Fgp Hasselt), 
R. Montgomery (Fgp Hasselt), B. Vercruysse (Fgp Hasselt), J. Opdelocht (Fgp Hasselt), G. Claesen 
(Fgp Hasselt), J. Kuppens (Fgp Hasselt), M. Berden (Fgp Hasselt), G. Snellens (Fgp Hasselt).   
  
De tentakels van deze ’s-Werelds grootste vertakte afvalmaffia en drugsmaffia organisatie onder 
leiding van burgemeester Hilde Claes en enkele sp.a leden gaat zover dat zij een volledige dictatoriale 
macht heeft over de Post in het Centrum van Hasselt onder leiding van directeur John Antheunis en 
ervoor kan zorgen dat onze op 3 september 2012 verstuurde aangetekende brief met daarin de 
“Memorie van verantwoording” binnen 15 dagen na verzending door het Grondwettelijk Hof van België 
niet wordt afgehaald, om daarmee chemische genocide op miljarden wereldbewoners ten uitvoer te 
kunnen brengen. Van deze chemische genocide op miljarden wereldbewoners is op grond van de nog 
van kracht zijnde Belgische Genocidewet bij brief d.d. 9 september 2012 strafaangifte gedaan bij 
verantwoordelijk federaal procureur des konings Johan Delmulle, Lees hier.  
  
Om te voorkomen dat onder aansturing van burgemeester Hilde Claes en haar collaborateurs binnen 
sp.a miljarden wereldbewoners worden vergiftigd met miljarden tonnen bestrijdingsmiddelen gif, 
chemtrails gif, fluoride gif, aspartaam gif, vaccinatie gif, stralings gif, cosmetica gif, etc, (zijnde hoog 
problematisch gevaarlijk afval) hebben wij hiervan op 15 september 2012 strafaangifte gedaan aan 
verantwoordelijk federaal procureur des konings Johan Delmulle, Lees hier.  
  
Ook hebben wij op 17 september 2012 daarvan een e-mailbericht laten uitgaan aan de secretaris van 
het Grondwettelijk Hof, federaal procureur des konings Johan Delmulle en aan de verantwoordelijk 
federale ministers Joëlle Milquet van Binnenlandse zaken en Annemie Turtelboom van Justitie, met 
het verzoek om onmiddellijk in te grijpen en niet te wachten totdat het voor de 11 miljoen Belgen te 
laat is, Lees hier.  
  
Dit e-mailbericht van 17 september 2012 heeft ervoor gezorgd dat onze tijdig per aangetekende brief 
verstuurde “Memorie van verantwoording” (Lees hier) door de Belgische Post op 18 september 2012 
aan het Grondwettelijk Hof is uitgereikt. Het bewijs ervan vindt u hieronder in dit Persbericht ingelast  
  

Een overzicht van de zending : Aangetekende zending  

Nummer zending 010541288500452621220101852399   

Stad/land vertrek  Datum in 
ontvangstname 

03-09-2012 

Stad/land bestemming  Naam bestemming  

Laatste Status Zending uitgereikt door bpost   

Afleveringsdatum 18-09-2012 Afleveringsuur 11:55 

Klanten referentie    

  
  
Overzicht van de status  

  Datum Tijdstip Laatste Status Plaats 

18/09/2012 11:55 Zending uitgereikt door bpost PP LIBR WORLDWIDE BXL  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hilde_Claes
http://www.lokalepolitie.be/5370/organisatie/51-politiecollege.html
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/helemaal-hasselt
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-september-2012-aangifte-spies-en-europese-hof.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-september-2012-ncf-strafaangifte-van-hek-cs-federaal-procureur.pdf
https://sites.google.com/site/universalfederationback/grondwettelijk-hof-13-dagen-lang-niet-afhalen-van-ekc-en-ncf-vzw-tijdig-ingestuurde-memorie-van-verantwoording
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
https://sites.google.com/site/universalfederationback/burgemeester-hilde-claes-van-hasselt/hilde en tony.bmp?attredirects=0
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05/09/2012 09:34 In afwachting van afhalen door de klant PP LIBR WORLDWIDE BXL  

04/09/2012 13:43 Zending aangeboden - bestemmeling afwezig - bericht gelaten BRUSSEL STAD MAIL  

03/09/2012 14:39 Informatie over de zending manueel geregistreerd aan 't loket HASSELT CENTRUM  

03/09/2012 14:37 Zending aangenomen in netwerk HASSELT CENTRUM  
 

 

  

Dit betekent dat op grond van de inhoud van onze verstuurde “Memorie van verantwoording” (Lees 
hier) het Belgisch Grondwettelijke Hof ons verzoekschrift (beroepschrift) van 26 juli 2012 (Lees hier 
met bijbehorende bijlagen) inhoudelijk zal moeten behandelen en het op 2 februari 1958 gesloten 
Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, en Verklaring, gedaan te ’s-Gravenhage op 
17 juni 2008 (“Nieuw Benelux-Verdrag”) zal moeten toetsen aan de Belgische Grondwet. Daarop zal 
het Belgische Grondwettelijk Hof het Benelux-Verdrag moeten vernietigen, waarmee tevens het 
Verdrag van Lissabon is vernietigd, wat inhoud dat onder meer het Europees Parlement, de Europese 
Commissie en het Europese Hof daarmee zijn opgeheven en de lidstaten hun eigen soevereiniteit 
weer terug hebben.        

Huidig burgemeester Hilde Claes, haar partner Tony Coonen, 
haar vader Willy Claes (lid van de geheime Bilderberg 
conferenties) en Steve Stevaert hebben hiermee in zeer ernstige 
mate de statuten van de politieke partij sp.a overtreden. Omdat 
Erik Verbeek van No Cancer Foundation sp.a lid is, zal hij vanuit 
die hoedanigheid het bestuur van de sp.a Hasselt, Zonhoven en 
Diepenbeek, bestaande uit de volgende bestuursleden: Rudi 
Vanweert, Jos Meers, Geert Hasevoets,  Sven Lieten, Valerie Del 
Re, Lut Machiels, Ronny Switten, Ingrid Lieten en Patrick Nulens 
verzoeken om Hilde Claes, haar partner Tony Coonen, haar 
vader Willy Claes en Steve Stevaert daarop als sp.a lid te 

ontslaan, waaruit een nieuwe sp.a kan ontstaan waarin genezende natuurlijke producten, milieu 
oplossende nieuwe technologieën niet meer langer worden geboycot. Daarmee wordt de basis gelegd 
voor een nieuwe economie met als gidsland België, waarin onze kinderen en kleinkinderen ook nog 
kunnen leven.  
  
Voor achtergrondinformatie Lees hier.   
  
No Cancer Foundation vzw  (tel: +32/488-443073) 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. (tel: +32/484749360) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
 
Op grond van bovengenoemde feiten eisen wij van u voor de tweede maal een schriftelijke beslissing 
op ons bij aangetekende brief d.d. 2 september 2012 gesommeerde inhoudelijk gemotiveerde 
beslissing, waartoe u wettelijk verplicht bent, alvorens u kunt en mag overgaan tot een hernieuwde 
taxatie door een door u aangestelde taxateur, met ons inziens een achtergrond als in bovengenoemd 
persbericht. Wij sommeren u dan ook om vanaf heden mijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen 
hierover niet meer lastig te vallen en alles via het Ecologisch Kennis Centrum B.V. te laten verlopen. 
De gemaakte afspraak met J.E.M. van Rooij van Nunen voor 8 oktober 2012 kan om die reden dan 
ook niet doorgaan en is daarmee vervallen.  
 
Wij sommeren u dan ook om op ons sommatieverzoek d.d. 2 september 2012 vóór uiterlijk 29 
september 2012 een schriftelijke beslissing te hebben genomen, anders zijn wij genoodzaakt om 
tegen de SNS , PHILIPS en IAK in België een gerechtelijke procedure aanhangig te maken, waarin dit 
sommatie verzoek  zal worden overlegd.   
 
Hoogachtend  
Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
Voor deze  
Ing.  A.M.L. van Rooij 
directeur 
 
tel: +32/484749360 
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com   

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juli-2012-rechtzaak-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juli-2012-bijlage-bij-verzoekschrift-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.senate.be/doc/const_nl.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Lissabon
http://www.hbvl.be/krantenkoppen/zoeken/ingrid-lieten.aspx?q=en_O506owzTQtP9XSXVBzgevA==&g=ingrid+lieten
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/helemaal-hasselt
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
https://sites.google.com/site/universalfederationback/burgemeester-hilde-claes-van-hasselt/imagesCAIYL0TG.jpg?attredirects=0
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     Aangetekend verstuurd   
      en per e-mail: ronald.veen@sns.nl     

 
      Aan: SNS-Bank, Bijzonder Beheer 
      t.a.v. R.J.P.J. Veen  
     Postbus 70053   
      5201 DZ ’s-Hertogenbosch  
     

                                  
                    België: 23 september 2012 

 
 
Uw referentie: 4940546/BBZO/AHO4943 
Ons kenmerk: AvR/230912/VZ   
 
Betreft: Reactie op uw brief d.d. 20 september 2012, referentie 4940546/BBZO/AHO4943, aan 
Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ VOF.  

- Sommatie om vóór 25 september 2012 te beslissen: 
dat u uw brief d.d. 20 september 2012, referentie 4940546/BBZO/AHO4943, waar in u kenbaar 
heeft gemaakt dat u binnen 14 dagen het Ecologisch Kennis Centrum B.V. gaat liquideren en de 
roerende en onroerende goederen van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij, waaronder camping 
en pensionstal ‘Dommeldal’ VOF, executoriaal ver onder de waarde wilt laten uitkopen omdat de 
SNS geen aanvullende hypotheek van € 195.000,- EURO wenst te verstrekken op de reeds 
bestaande hypotheekschuld van € 555.000,- EURO ondanks uw voorkennis en wetenschap dat 
notarieel staat beschreven dat zonder enig risico te lopen € 750.000,- EURO aan hypotheek kan 
worden verstrekt en het feit dat de rechtbank ’s-Hertogenbosch bij onherroepelijke uitspraak d.d. 
9 juli 2012 in zaaknummer AWB 11/1633, heeft beslist dat betreffend onroerend goed een 
waarde heeft van € 921.000,- per direct wordt ingetrokken en wordt beslist dat vóór uiterlijk 
1 oktober 2012 een aanvullende hypotheek zal worden verstrekt  € 195.000,- EURO op 
grond de volgende zoals u die hieronder in deze brief vindt bijgevoegd.   

 
 

Geachte heer Veen 
 
Bij brief d.d. 20 september 2012 heeft u ons kenbaar gemaakt dat wanneer camping en pensionstal 
‘Dommeldal’ VOF binnen 14 dagen de hypotheek achterstand van € 11.225,52 niet heeft betaalt de 
SNS-bank zal overgaan tot het opeisen van de volledige hypotheekschuld van € 555.000,- EURO 
middels executoriale verkoop van alle roerende en onroerende goederen van A.M.L. van Rooij en 
J.E.M. van Rooij, waaronder camping en pensionstal ‘Dommeldal’ VOF, wat tevens de liquidatie van 
het Ecologisch Kennis Centrum B.V. tot gevolg zal hebben. Dit met als doel om daarmee de mens- en 
milieuvernietigingen afvalmaffia, waaraan de SNS-bank veel leningen heeft verstrekt, met ten minste € 
500.000,-  EURO onrechtmatig te verrijken. Dit alles in strijd met uw eerder gemaakte afspraken met 
Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’.    
 
Wij sommeren R.J.P.J. Veen van de SNS-Bank op grond van de volgende feiten uw meest criminele 
brief d.d. 20 september 2012 vóór uiterlijk 25 september 2012 te hebben ingetrokken en het hebben 
beslist dat vóór uiterlijk 1 oktober 2012 een aanvullende hypotheek van € 195.000,- EURO zal worden 
verstrekt aan Camping en Pensionstal ‘Dommledal’ VOF, omdat u die brief heeft laten uitgaan met de 
voorkennis en wetenschap:     

1. dat notarieel staat beschreven dat zonder enig risico te lopen door de SNS-bank voor een 
bedrag van € 195.000,- EURO aan aanvullende hypotheek kan worden verstrekt; 

2. dat de rechtbank ’s-Hertogenbosch bij onherroepelijke uitspraak d.d. 9 juli 2012 in 
zaaknummer AWB 11/1633, heeft beslist dat betreffend onroerend goed een waarde heeft 
van € 921.000 (zie productie A1);  

3. dat A.M.L. van Rooij nog een achterstallig salaris vanaf 25 oktober 2007 tot op heden (5 jaar) 
met daarop de wettelijke rente te goed heeft van zijn werkgever Philips Medical Systems 
Nederland B.V., waarvan u het bewijs van onze hieronder ingelaste brief d.d. 22 september 
2012 aan Philips HR manager Benelux Hans Dijkman feitelijk vindt onderbouwd;  

4. dat Philips HR manager Benelux Hans Dijkman zijn safety manager tegen een niet gering 
salaris vanaf 25 september 2012 parttime zal moeten laten werken bij Philips in België; 

mailto:ronald.veen@sns.nl
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-juli-2012-uitspraak-awb-11-1633-woz-rechtbank-a-van-rooij-achterom-9.pdf
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5. dat Philips Medical Systems Nederland BV binnen 14 dagen na heden en schadevergoeding 
van € 50.000.000, - EURO zal moeten betalen aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V.  

6. dat Philips Medical Systems Nederland BV binnen 14 dagen na heden een schadevergoeding 
van € 50.000.000, - EURO zal moeten betalen aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van 
Nunen; 

7. dat IAK Verzekeringen B.V. vóór uiterlijk 25 september 2012 een schadevergoeding aan 
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen zal moeten betalen van € 500.000, - EURO, 
waarvan u het bewijs van onze hieronder ingelaste brief d.d. 21 september 2012 aan de heer 
A. Spaninks van I.A.K. Verzekeringen B.V. bijgevoegd; 

8. dat A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen en Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ 
nog miljoenen euro’s aan schade kunnen opeisen bij onder andere de gemeente Sint-
Oedenrode, de Nederlandse Staat, F.M. van Hoek en de advocaten Ellen Pasman en Hajo 
Vlasman, waarvan wij u in kennis hebben gesteld;     

9. dat u beloofd had te komen met een voorstel tot verhoging tot de hypotheek, welke belofte u 
niet bent nagekomen door niet meer te reageren op onze laatste e-mailberichten daarover 
aan u; 

10. dat u heeft beloofd om eerst de uitspraak in voorlopige voorziening van de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake het nieuwe bestemmingsplan 
buitengebied van Sint-Oedenrode af te wachten maar niet heeft gedaan. Als bewijs daar vindt 
u bijgevoegd blz. 1, 95 en 96 uit ons verzoek om het treffen van voorlopige voorziening d.d. 14 
september 2012 aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State en de brief d.d. 19 september 2012 daarop van de secretaris van de Raad van State dat 
betreffend verzoek om het treffen van voorlopige voorziening onder nummer 201205174/7/R4 
in behandeling is genomen (zie productie A2)   

 
Op grond van bovengenoemde feiten kunnen wij niet anders oordelen dan dat u met het laten uitgaan 
van uw brief d.d. 20 september 2012 aan camping en pensionstal ‘Dommeldal’ VOF heeft gehandeld 
vanuit een grote criminele organisatie wat door criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk, en door uw 

voorzitter Femke Halsema van de Raad van Commissarissen (die toen voor de heer Bovenkerk werkte), 
is beoordeeld als ‘Corporate Crime’ .  
 
Wij sommeren u dan ook om op grond van bovengenoemde feiten uw meest criminele brief d.d. 20 
september 2012 vóór uiterlijk 25 september 2012 te hebben ingetrokken en het hebben beslist van 
vóór uiterlijk 1 oktober 2012 een aanvullende hypotheek van € 195.000,- EURO zal worden 
verstrekt aan Camping en Pensionstal ‘Dommledal’ VOF.   
 
Behoudens de hierboven verzochte beslissing vóór uiterlijk 25 september 2012 zal tegen u 

persoonlijk hierover een klacht worden ingediend bij uw voorzitter Femke Halsema van de Raad van 

Commissarissen met een kopie aan criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk met het verzoek u hierop 

onmiddellijk uit uw functie bij de SNS-bank te ontslaan. Daarbij zal een kopie van dit sommatieverzoek 
aan u worden overlegd.  

 
Hoogachtend,  
Ecologisch Kennis Centrum B.V                       Camping en pensionstal ‘Dommeldal’ VOF         
Voor deze; 

 
 
 
 

Ing. A.M.L van Rooij                              De vennoten A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen  

directeur 
 
Bijlage 
A1. onherroepelijke uitspraak d.d. 9 juli 2012 in zaaknummer AWB 11/1633, van de rechtbank ’s-
Hertogenbosch (6 blz.) 
A2. Brief d.d. 19 september 2012, nummer 201205174/7/R4. van de secretaris van de Raad van State 
met bijbehorende blz. 1, 95 en 96 uit ons verzoek om het treffen van voorlopige voorziening d.d. 14 
september 2012 van camping en pensionstal ‘Dommeldal’ VOF aan de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (5 blz.) 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-september-2012-ncf-verzoek-voorlopige-voorziening-rvs-bestemmingsplan.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-september-2012-ncf-verzoek-voorlopige-voorziening-rvs-bestemmingsplan.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-september-2012-ncf-verzoek-voorlopige-voorziening-rvs-bestemmingsplan.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-september-2012-verzoek-om-voorlopige-voorziening-raad-van-state.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
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      Verstuurd per fax 040 – 2762651   
      per e-mail:  hans.dijkman@philips.com  
      en phvdwfonds@cian.nl    

 
      Aan: Philips Medical Systems Nederland B.V.  
      t.a.v. Philips HR manager Benelux Hans Dijkman  
     Veenpluis 4-6, 5684 PC Best (Nederland)   

 
     

                     België: 22 september 2012 
 
Betreft: Philips Medical Systems Nederland B.V. / 

- Sommatie om vóór 23 september 2012 te beslissen: 

 dat uw safety manager A.M.L. van Rooij per direct voor Philips in België aan het werk 
kan, daar hij door uw toedoen op 22 april 2010 naar België geeft moeten vluchten, 
daar als politiek vluchteling al 2,5 jaar lang tegen dubbele woonlasten gescheiden 
heeft moeten wonen van zijn vrouw en zijn gezin om in Nederland niet vermoord te 
worden in navolging van Pim Fortuyn en het feit dat door uw toedoen tegen A.M.L. 
van Rooij vanaf 28 september 2010 tot 20 september 2015 een arrestatiebevel van 
kracht is van een ‘anonieme’ officier van justitie bij het arrondissementsparket ’s-
Hertogenbosch, welke D66 raadslid M. Groothuizen van de gemeente Nijmegen blijkt 
te zijn. 

 dat de 100% geestesziek verklaring van uw safety manager A.M.L. van Rooij, buiten 
zijn huisarts om, door de door u betaalde Philips bedrijfsarts Harry Mol per direct 
wordt ingetrokken.  

 dat het achterstallige salaris vanaf 25 oktober 2007 tot op heden (5 jaar) met daar 
bovenop de wettelijke rente direct wordt gestort op de Belgische bankrekening van 
Adrianus van Rooij, IBAN BE71 0635 1061 1469 (Belfius bank). 

 dat binnen twee weken na heden aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. een 
schadevergoeding wordt betaald van € 50.000.000,- EURO omdat uw safety manager 
parttime voor Philips werkzaam is en parttime als directeur voor het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V., wat in een arbeidsovereenkomst bij Philips is vastgelegd. In uw 
opdracht heeft uw bedrijfsarts Harry Mol uw safety managers A.M.L. van Rooij op 24 
september 2007 voor 100% arbeidsongeschikt verklaard zonder voorafgaande 
afstemming met de andere werkgever Van Rooij Holding B.V., waardoor dezelfde  
A.M.L. van Rooij vanaf 24 september 2007 ook voor 100% arbeidsongeschikt 
(geestesziek) is voor het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en vanaf dat moment door 
uw toedoen voor de rest van zijn leven daaruit geen inkomen meer heeft, waardoor   
dit zeer goed lopende bedrijf door de SNS-bank over 14 dagen wordt geliquideerd.   

 dat binnen twee weken na heden aan A.M.L. van Rooij € 50.000.000,- EURO aan 
materiele en immateriële schade wordt betaald als genoegdoening voor het opzettelijk 
vijf jaar lang 100% geestesziek houden (en dat voor de rest van zijn leven te laten 
blijven) van uw zeer goed functionerende safety manager A.M.L. van Rooij, het als 
politiek vluchteling reeds 2,5 jaar lang tegen dubbele woonlasten gescheiden moeten 
wonen van zijn vrouw en gezin, waarmee door toedoen van Philips niet alleen geheel 
Nederland maar vanuit Nederland ook geheel België, en vanuit België door o.a. de 
bedrijven Unilin (Wielsbeke) en Machiels (Hasselt) grote delen van de wereld zijn 
vergiftigd met o.a. miljarden kilogrammen valselijk geëtiketteerd arseenzuur en 
chroomtrioxide. Als gevolg daarvan zullen vele miljoenen wereldbewoners, waaronder 
duizenden Philips werknemers eerder overlijden aan kanker of andere ernstige 
vergiftigingsziekten. Voor deze niet meer te betalen honderden miljarden schade is 
Philips volledig verantwoordelijk en aansprakelijk. 

 
Geachte heer Dijkman,  
 
Namens Philips Medical Systems Nederland B.V. vindt u hieronder ingelast ons e-mailbericht d.d. 21 
september 2012 (23:02 uur), tevens faxbericht, aan IAK Verzekeringen B.V. De daarin feitelijk 
onderbouwde al maar liefst 5 jaar lang uitgeoefende terreur van Philips verzekeraar IAK 
Verzekeringen B.V. op uw safety manager A.M.L. van Rooij is volledig toe te schijven aan de door u 

mailto:hans.dijkman@philips.com
mailto:phvdwfonds@cian.nl
http://nl.linkedin.com/pub/dir/Hans/Dijkman
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gepleegde valsheid in geschrift over de ziektetoestand van uw safety manager A.M.L. van Rooij. U 
heeft namens Philips Medical Systems Nederland B.V. hen bij brief kenbaar gemaakt dat A.M.L. van 
Rooij volgens uw bedrijfsarts Harry Mol niet ziek is verklaard en ook nooit ziek is geweest. Daarmee 
heeft u opzettelijk valsheid in geschrift gepleegd, waarvan u de feitelijke bewijstukken vindt 
bijgevoegd.  
 
Bijgevoegd vindt u een kopie van het op 6 maart 1998 ondertekende parttime arbeidscontract dat 
Philips werknemer A.M.L. van Rooij (BSN 0933.91.225) op 6 maart 1998 met Philips Medical Systems 
Nederland B.V. (hierna: PMSN) heeft afgesloten (zie bijlage A). Daarin kunt u lezen dat A.M.L. van 
Rooij BSN 0933.91.225) vanaf 1 februari 1998 voor 60% van zijn tijd werkzaam is voor PMSN en voor 
40% (als directeur van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.) voor werkgever Van Rooij Holding B.V.     
 
Bijgevoegd vindt u een gedeelte uit het medische dossier van A.M.L. van Rooij waarin u kunt lezen 
dat Philips bedrijfsarts Harry Mol haar safety manager A.M.L. van Rooij vanaf 24 september 2007 voor 
100% geestesziek heeft verklaard met de volgende vermelding “Subjectief: het komt door VG 87 
iets met arseen en chroomtrioxide Objectief: blijft terugkomen op achterdochtige wijze soort 
complotten”(zie bijlage B) 
 
Bijgevoegd vindt u de brief d.d. 5 oktober 2007 van Philips bedrijfsarts H. Mol van Achmea-Arbo 
waarin hij A.M.L. van Rooij voor 100% arbeidsongeschikt (geestesziek) heeft verklaard. (zie bijlage C)  
             
Bijgevoegd vindt u de brief d.d. 4 augustus 2008 van het UWV Amsterdam aan A.M.L. van Rooij met 
de mededeling dat werkgever Philips Medical Systems Nederland B.V. hen heeft gemeld dat A.M.L. 
van Rooij (BSN: 093.391.225) op 24 september 2007 ziek is geworden en het afgelopen jaar niet 
heeft kunnen werken (zie bijlage D).  
 
Bijgevoegd vindt u het gewaarmerkt stuk d.d. 28 december 2009 van Gert Vonk uit de UWV computer. 
Daarin kunt u lezen dat als gevolg van de ziekmelding bij het UWV door werkgever Philips Medical 
Systems Nederland A.M.L. van Rooij op 28 december 2009 nog steeds ziek is (zie bijlage E) 
 
Bijgevoegd vindt u artikel 19 in de Philips CAO uit die tijd. Daarin staat geschreven dat Philips Medical 
Systems Nederland B.V. overeenkomstig haar eigen Collectieve Arbeidsovereenkomst aan haar 
safety manager A.M.L. van Rooij ten minste twee jaar lang (104 weken) salaris tijdens ziekte moet  
doorbetalen (zie bijlage F).    
 
Bijgevoegd vindt u de mutatiebrief van 1 november 2007 die P.E.J. Wertelaers (HRM) onder 
verantwoordelijkheid van Philips HR manager Benelux Hans Dijkman heeft laten uitgaan aan de 
Philips salaris-administratie dat de doorbetaling van salaris aan A.M.L. van Rooij vanaf 25 
oktober 2007 moet stoppen (zie bijlage G). Daarmee heeft Philips Medical Systems Nederland B.V. 
in zeer ernstige mate haar Collectieve Arbeidsovereenkomst met haar safety manager A.M.L. van 
Rooij overtreden, waarin onder artikel 19 staat geschreven dat Philips ten minste twee jaar lang (tot 24 
september 2009) aan haar safety manager A.M.L. van Rooij salaris tijdens ziekte had moeten 
doorbetalen. Daarmee heeft Philips Medical Systems Nederland B.V. niet allen haar eigen CAO maar 
ook in zeer ernstige mate de Ziektewet overtreden. Met deze mutatiebrief heeft Philips HR manager 
Benelux Hans Dijkman ook I.A.K. Verzekeringen B.V. bewust valselijk geïnformeerd. Wat daarvan de 
gevolgen zijn voor A.M.L. van Rooij en zijn gezin kunt u lezen in ons hieronder ingelaste e-mailbericht 
d.d. 21 september 2012 (23:02 uur), tevens faxbericht, aan IAK Verzekeringen B.V. 
  
Bijgevoegd vindt u de brief van 7 mei 2008 (voor het eerst verkregen op 19 juli 2010) van Anja 
Trienekens (Randstad) aan Mw. L. Oosterdorp, werkzaam voor HRM bij Philips Medical Systems 
Nederland B.V. waarin wordt gemeld dat werkgever J. Oerlemans verplicht is om tot reïntegratie over 
te gaan van zijn werknemer A.M.L. van Rooij met ondersteuning van de arbeidskundigen Berry 
Brekelmans en René Vooght (zie bijlage H). Onder verantwoordelijkheid van Philips HR manager 
Benelux Hans Dijkman heeft Philips Medical Systems Nederland B.V. de reïntegratie verplichtingen 
van haar safety manager A.M.L. van Rooij niet nagekomen. Daarmee heeft Philips Medical Systems 
Nederland B.V. ook nog in zeer ernstige mate de Wet Verbetering Poortwachter overtreden. 
 
Ondanks de vele verzoeken daarom aan verantwoordelijkheid Philips HR manager Benelux Hans 
Dijkman weigert hij tot op de dag vandaag (5 jaar lang) haar safety manager A.M.L. van Rooij door 
een Philips bedrijfsarts weer 100% arbeidsgeschikt te verklaren, waarmee Philips Medical Systems 

http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/PartimewerkovereenkomstPhilips6maart2008.pdf?attredirects=0
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/ZiekmeldingH.Mol5oktober2007medischdossierAdvanRooij.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/5oktober2007briefH.Mol100arbeidsongeschiktVanRooij.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/4augustus2008briefUWVVanRooij100arbeidsongeschikt.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/28december2009computerUWV100arbeidsongeschiktVanRooij.pdf?attredirects=0
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2008-philips-cao.pdf
http://nl.linkedin.com/pub/dir/Hans/Dijkman
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/1november2007WertelaersinhoudensalarisbijVanRooij.pdf?attredirects=0
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ziektewet
http://nl.linkedin.com/pub/dir/Hans/Dijkman
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/7mei2008briefrandstadre-integratieVanRooij.pdf?attredirects=0
http://nl.linkedin.com/pub/dir/Hans/Dijkman
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_verbetering_poortwachter
http://nl.linkedin.com/pub/dir/Hans/Dijkman
http://nl.linkedin.com/pub/dir/Hans/Dijkman
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Nederland B.V. haar safety manager A.M.L. van Rooij bewust voor de rest van zijn leven voor 100% 
arbeidsongeschikt (geestesziek) houdt zonder Philips salaris en zonder enig inkomen voor het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. met het vooropgezette doel om het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
daarmee te liquideren en zijn roerende en onroerende goederen, waaronder camping en pensionstal 
‘Dommeldal’ (www.dommeldal.eu), voor een appel en een ei te kunnen laten uitkopen door de SNS-
bank als hypotheekverstrekker.  
 
De werkelijke reden waarom Philips jegens haar safety manager als zodanig al maar liefst 5 jaar lang 
heeft gehandeld en dat voor de rest van zijn leven zo wil houden is tweeërlei, te weten: 
 

1. A.M.L. van Rooij heeft op 22 november 2006 onder Lijst 14 meegedaan aan de Tweede 
Kamer verkiezingen, welke door de media is doodgezwegen. Voor bewijs lees de volgende 
twee links (http://www.lijst14.nl/kandidaten/rooijvan/rooijvan.html en 
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php); 
 

2. Op 10 maart 2007 heeft uw safety manager A.M.L. van Rooij zijn verdiepingsonderzoek (ref: 
XB 895.3-07018 AvR) geschreven en aan W. Vuisting van het PMSN-Bestuur uitgereikt. 
Betreffend verdiepingsonderzoek d.d. 10 maart 2007 vindt u bijgevoegd (zie bijlage I). Wij 
verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud  hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. Met die inhoud is feitelijk komen vast te staan dat Philips Medical Systems 
Nederland B.V. in zeer ernstige mate de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet Milieubeheer en 
haar eigen vergunningsvoorschriften overtreedt om daarmee naar België op zeer grote schaal 
grensoverschrijdende misdrijven te plegen om niet alleen geheel Nederland maar vanuit 
Nederland ook geheel België, en vanuit België door o.a. de bedrijven Unilin (Wielsbeke) en 
Machiels (Hasselt) grote delen van de wereld te vergiftigen met o.a. miljarden kilogrammen 
valselijk geëtiketteerd arseenzuur en chroomtrioxide. Als gevolg daarvan zullen vele miljoenen 
wereldbewoners, waaronder duizenden Philips werknemers eerder overlijden aan kanker of 
andere ernstige vergiftigingsziekten.  

 
Met de hierboven feitelijk bewezen grensoverschrijdende misdaad vanuit Philips hangt de moord op 
Pim Fortuyn zeer nauw samen. Al bewijs daarvoor lees de volgende met link aanklikbare stukken (zie 
stuk 1, stuk 2, stuk 3, stuk 4, stuk 5 en stuk 6). Na het lezen van het boek “Alarm..., u wordt 
vergiftigd !” dat Ine Veen over Ad van Rooij en Pim Fortuyn heeft geschreven heeft Nederlands 
bekende criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk dit beoordeeld als ‘corporate crime’. Als bewijs daarvoor 
lees het volgende artikel in het Echte Nieuws (http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php). 
 
A.M.L. van Rooij, zijn vrouw, zoon, dochter en moeder beschikken om ‘Philips corporate crime’ 
redenen zoals hierboven beschreven op zeer korte termijn over een Belgisch paspoort. De bevestiging 
daarvan kunt u opvragen bij Belgische verantwoordelijke ministers Joëlle Milquet van Binnenlandse 
Zaken en Annemie Turtelboom van Justitie. Om die reden hebben wij dan ook een kopie van dit e-
mailbericht aan hen verstuurd, evenals aan mijn vrouw en No Cancer Foundation te Hasselt. 
 
Wij sommeren Philips HR manager Benelux Hans Dijkman op grond van bovengenoemde aanhef 
en bewijsstukken met toelichting dan ook om vóór uiterlijk 23 september 2012 te hebben beslist:  

11. dat uw safety manager A.M.L. van Rooij per direct voor Philips in België aan het werk kan,  
12. dat de 100% arbeidsongeschikt (geestesziek) verklaring van uw safety manager A.M.L. van 

Rooij, buiten zijn huisarts om, door de door u betaalde Philips bedrijfsarts Harry Mol per 
direct wordt ingetrokken.  

13. dat het achterstallige salaris vanaf 25 oktober 2007 tot op heden (5 jaar) met daar bovenop de 
wettelijke rente direct wordt gestort op de Belgische bankrekening van Adrianus van Rooij, 
IBAN BE71 0635 1061 1469 (Belfius bank). 

14. dat binnen twee weken na heden aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. een 
schadevergoeding wordt betaald van € 50.000.000,- EURO.  

15. dat binnen twee weken na heden aan A.M.L. van Rooij € 50.000.000,- EURO aan materiele 
en immateriële schade wordt betaald.   

 
Behoudens uw schriftelijke bevestiging vóór uiterlijk dinsdag 25 september 2012 zal de 
rechtspersoon Philips Medical Systems Nederland B.V., die dit alles heeft veroorzaak en daarvoor dan 
ook volledig verantwoordelijk en aansprakelijk is, voor het Belgisch Grondwettelijk Hof worden 
gedaagd. Ter onderbouwing daarvan zal dit sommatieverzoek worden overlegd.  

http://www.dommeldal.eu/
http://www.lijst14.nl/kandidaten/rooijvan/rooijvan.html
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verdiepingsonderzoek-dd-10-maart-2007-aan-het-het-bestuur-van-philips-medical-systems.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pim_Fortuyn
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
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.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.hbvl.be/limburg/zonhoven/nederlander-59-leeft-ondergedoken-in-zonhoven.aspx
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/helemaal-hasselt
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In afwachting van uw beslissing vóór uiterlijk dinsdag 25 september 2012, verblijven wij;  
  
Hoogachtend,  
Philips Medical Systems Nederland B.V.  
Voor deze; 

 
 
 
 
 

Ing. A.M.L. van Rooij 
Safety manager  
 
CC: 

- Annemie Turtelboom, Belgisch Minister van Justitie; 
- Joëlle Milquet, Belgisch Minister van Binnenlandse Zaken; 
- Annelies van Rooij, de echtgenote van Ad van Rooij; 
- Erik Verbeek, No Cancer Foundation te Hasselt;    

 
Bijlage: 

A. het op 6 maart 1998 ondertekende parttime arbeidscontract dat Philips werknemer A.M.L. van 
Rooij (BSN 0933.91.225) op 6 maart 1998 met Philips Medical Systems Nederland B.V. 
(hierna: PMSN) heeft afgesloten (2.blz).  

B. gedeelte uit het medische dossier van A.M.L. van Rooij waarin u kunt lezen dat Philips 
bedrijfsarts Harry Mol haar safety manager A.M.L. van Rooij vanaf 24 september 2007 voor 
100% geestesziek heeft verklaard (1.blz). 

C. brief d.d. 5 oktober 2007 van Philips bedrijfsarts H. Mol van Achmea-Arbo waarin hij A.M.L. 
van Rooij voor 100% arbeidsongeschikt (geestesziek) heeft verklaard (2 blz). 

D. brief d.d. 4 augustus 2008 van het UWV Amsterdam aan A.M.L. van Rooij met de mededeling 
dat werkgever Philips Medical Systems Nederland B.V. hen heeft gemeld dat A.M.L. van Rooij 
(BSN: 093.391.225) op 24 september 2007 ziek is geworden en het afgelopen jaar niet heeft 
kunnen werken (1 blz).  

E. gewaarmerkt stuk d.d. 28 december 2009 van Gert Vonk uit de UWV computer, waarin u kunt 
lezen dat als gevolg van de ziekmelding bij het UWV door werkgever Philips Medical Systems 
Nederland A.M.L. van Rooij op 28 december 2009 nog steeds ziek is ( 3 blz).  

F. artikel 19 uit de Philips CAO, waarin staat geschreven dat Philips Medical Systems Nederland 
B.V. overeenkomstig haar eigen Collectieve Arbeidsovereenkomst aan haar safety manager 
A.M.L. van Rooij ten minste twee jaar lang (104 weken) salaris tijdens ziekte moet  
doorbetalen (5 blz).  

G. mutatiebrief van 1 november 2007 die P.E.J. Wertelaers (HRM) onder verantwoordelijkheid 
van Philips HR manager Benelux Hans Dijkman heeft laten uitgaan aan de Philips salaris-
administratie dat de doorbetaling van salaris aan A.M.L. van Rooij vanaf 25 oktober 2007 
moet stoppen (1 blz).  

H. brief van 7 mei 2008 (voor het eerst verkregen op 19 juli 2010) van Anja Trienekens 
(Randstad) aan Mw. L. Oosterdorp, werkzaam voor HRM bij Philips Medical Systems 
Nederland B.V. waarin wordt gemeld dat werkgever J. Oerlemans verplicht is om tot 
reïntegratie over te gaan van zijn werknemer A.M.L. van Rooij met ondersteuning van de 
arbeidskundigen Berry Brekelmans en René Vooght (3 blz). 

I. verdiepingsonderzoek d.d. 10 maart 2007 (ref XB 895.3-07018 AvR) van safety manager 
A.M.L. van Rooij aan het PMSN-Bestuur, namens deze W. Vuisting (15 blz).  

      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 21 september 2012 23:02 
Onderwerp: Laatste sommatie tot onmiddellijke intrekking van uw valselijk opgemaakte Zorgpolis 2012 
no: 1149093 en en tot betaling van € 500.000,- EURO aan schadevergoeding. 
Aan: toon.spaninks@iak.nl, zorg@iak.nl 
Cc: milquet@ibz.fgov.be, min.annemie.turtelboom@just.fgov.be, No cancer Foundation 
<nocancerfoundation@gmail.com>, EKC a.vanrooij1@chello.nl 

mailto:a.vanrooij1@chello.nl
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Verstuurd per fax 040 – 2611439   
per e-mail: toon.spaninks@iak.nl   

 
Aan:  IAK Verzekeringen B.V.    
t.a.v. Dhr. A. Spaninks    
 

Postbus 90165, 5600 RV Einhoven                                                                  

             
     
 België: 21 september 2012 

 
Uw Referentie: JZ/M3895 
 
Ons kenmerk: AvR/210912/IAK  
 
Betreft: Zorgverzekering A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij-van Nunen / 

- Laatste sommatie tot onmiddellijke intrekking van uw valselijk opgemaakte 
Zorgpolis 2012 no: 1149093 van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij-van Nunen en 
tot betaling van € 500.000,- EURO aangerichte schade die IAK Zorgverzekeringen 
B.V. mede als gevolg van hun valselijk gedane melding daarvan bij CVZ heeft 
aangericht bij A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen. Dit omdat u als 
zodanig hebt gehandeld: 
1. met de voorkennis en wetenschap dat A.M.L. van Rooij nog steeds safety manager is 

bij Philips Medical Systems Nederland B.V. (hierna: PMSN), maar dat PMSN haar 
safety manager A.M.L. van Rooij om ‘Corporate Crime’ redenen door haar 
omgekochte bedrijfsarts Harry Mol vanaf 24 september 2007 voor 100% geestesziek 
heeft laten verklaren met de volgende vermelding “Subjectief: het komt door VG 87 
iets met arseen en chroomtrioxide Objectief: blijft terugkomen op 
achterdochtige wijze soort complotten”(lees hier) zonder doorbetaling van salaris 
tijdens ziekte vanaf 25 oktober 2007 tot op heden (reeds 5 jaar lang), zonder de 
wettelijk verplichte re-integratie te hebben toegepast , waarmee PMSN tot op de dag 
van vandaag in samenspanning met IAK Verzekeringen B.V. in zeer ernstige mate 
hebben gehandeld in strijd met de Philips-CAO, de Ziektewet en de Wet Verbetering 
Poortwachter; 

2. met de voorkennis en wetenschap dat A.M.L. van Rooij om dezelfde ‘Corporate 
Crime’ redenen op 22 april 2010 heeft moeten vluchten naar België en daar op 6 mei 
2010 politiek asiel heeft aangevraagd om niet te worden vermoord in navolging van 
Pim Fortuyn, daar mede door toedoen van IAK Verzekeringen B.V. al 2,5 jaar lang 
tegen dubbele woonlasten heeft moeten wonen gescheiden van zijn vrouw en gezin 
en dat vanaf 23 december 2010 zijn hoofdverblijf adres is Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven te België. A.M.L. van Rooij heeft daarmee vanaf  5 mei 2010 de Belgische 
Nationaliteit. Het kan nooit zo zijn dat een Belg in Nederland zorgpremie moet betalen 
waarmee uw valselijk opgemaakte Zorgpolis 2012 no: 1149093 van A.M.L. van 
Rooij en J.E.M. van Rooij-van Nunen dubbel is bevestigd. 

3. met de voorkennis en wetenschap dat er vanaf 28 september 2010 tot 20 september 
2015 op A.M.L. van Rooij als politiek vluchteling in Nederland een ’anoniem 
arrestatiebevel’ loopt onder verantwoordelijkheid van vorig minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zijnde huidig vice-president mr. J.P.H. 
Donner (CDA) van de Raad van State en huidig minister Ivo Opstelten (VVD) van 
Veiligheid en Justitie is uw valselijk opgemaakte Zorgpolis 2012 no: 1149093 van 
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij-van Nunen driemaal bevestigd   
 

Geachte Heer A. Spaniks, 
 
In de aanhef kunt u lezen: 

1. dat A.M.L. van Rooij nog steeds safety manager is bij Philips Medical Sytems Nederland B.V. 
(hierna: PMSN) in 100% geesteszieke toestand en A.M.L. van Rooij van PMSN nog een 
achterstallig salaris te goed heeft vanaf 25 oktober 2007 tot op heden (5 jaar) met daarboven 
op de wettelijke rente; 

mailto:toon.spaninks@iak.nl
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/ZiekmeldingH.Mol5oktober2007medischdossierAdvanRooij.pdf?attredirects=0
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-september-2010-arrestatiebevel-ad-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-september-2010-arrestatiebevel-ad-van-rooij.pdf
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2. dat A.M.L. van Rooij mede door uw toedoen al vanaf 22 april 2010 noodgedwongen 
gescheiden van zijn vrouw en gezin heeft moeten wonen in België tegen dubbele woonlasten, 
waar hij als politiek vluchteling vanaf 23 december 2010 zijn domicilie adres heeft op het 
adres Hazendansweg 36A, Zonhoven te België. 

3. dat er in Nederland vanaf 28 september 2010 tot 20 september 2015 in Nederland een 
arrestatiebevel van een “anonieme” officier van justitie van het parket ’s-Hertogenbosch van 
kracht is, wat betekent dat als A.M.L. van Rooij naar Nederland gaat hij zal worden opgepakt 
en in de gevangenis zal worden opgesloten, met zo goed als zeker de dood als gevolg, zoals 
bij Pim Fortuyn (zie stuk 1, stuk 2, stuk 3, stuk 4, stuk 5 en stuk 6  

 
Ondanks deze wetenschap heeft IAK Verzekeringen B.V. vanaf 25 oktober 2008 tot op heden 
tenminste € 500.000,- EURO gestolen bij A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen en het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
 
Ondanks deze wetenschap heeft IAK Verzekeringen B.V. voor het jaar 2012 een wederom valselijk 
opgemaakte Zorgpolis 2012 no: 1149093 van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij-van Nunen op het 
adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode opgesteld en weer als “Wanbetaler” aangemeld bij het 
CVZ (zie bijlage 1)  
 
Dit in samenspanning met PMSN al maar liefst 5 jaar lang meest crimineel handelen van IAK 
Verzekeringen B.V. heeft tietallen gerechtsdeurwaarders exploots en meerdere executoriale 
beslagleggingen op de roerende en onroerende goederen van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij 
tot gevolg gehad, wat heeft geleid tot het stelen van een Pajero Jeep in opdracht van dezelfde 
‘anonieme’ officier van justitie van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch welke M. Groothuizen 
blijkt te zijn. Benevens officier van justitie is dezelfde M. Groothuizen ook gemeenteraadslid bij de 
politieke partij D66 in Nijmegen, waarmee alles is verklaard. Deze M. Groothuizen is dus een D66-
partijgenoot van voormalig staatssecretaris Dick Tommel, waarover A.M.L. van Rooij op 29 maart 
2002 het hieronder ingelast artikel heeft geschreven in Kleintje Muurkrant: 

D66 Tommel en de milieumaffia  

Dick Tommel, voormalig staatssecretaris van het ministerie van VROM, heeft weten te 

bewerkstelligen dat hij terecht is gekomen op cruciale posities, met als gevolg dat 

milieucriminelen in Nederland ongeremd hun gang kunnen gaan. In andere landen 

moeten deze milieucriminelen levenslang de gevangenis in. In Nederland krijgen ze 

jaarlijks honderden miljoenen guldens milieusubsidie. De wereld op zijn kop.  

Door Ad van Rooij  

Mede dank zij het artikel "Tommel pakt draad duurzaam bouwen op" van Cyriel van Rossum 

in de Staatscourant van 11 maart 2002, beschik ik nu over het volgende feitelijke 

bewijsmateriaal:  

1. Dick Tommel (D66) was vanaf 1994 tot 1998 staatssecretaris van het Ministerie van VROM. 

Vanuit die functie heeft hij honderden miljoenen guldens milieusubsidie (gemeenschapsgeld) 

uitgegeven om onder de dekmantels van 'KOMO-keur geïmpregneerd hout' en 'Duurzaam 

bouwen' hout vol te persen met onder andere de zwarte lijststoffen arseenzuur, 

chroomtrioxide en vele onbekende chemische stoffen, de zogenaamde niet werkzame stoffen, 

om daarmee de metaalindustrie (Shell/Billiton) met grote kostenbesparingen van hun hoog 

problematisch gevaarlijk afval af te helpen. Daarbij worden de houtimpregneerbedrijven als 

'dekmantel' gebruikt. Dit alles kon Tommel toentertijd realiseren omdat de 

Bestrijdingsmiddelenwet ernstige tekortkomingen kent; ze houdt namelijk geen rekening met 

de niet werkzame chemische stoffen in het bestrijdingsmiddel en ook niet met de milieu- en 

gezondheidsconsequenties als het betreffende bestrijdingsmiddel in de afvalfase is beland. 

Met deze tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet kan elk soort gevaarlijk afval worden 

omgezet tot het product 'bestrijdingsmiddel'. Het ministerie van VROM weet dit al ruim 10 jaar 

lang, maar weigert deze tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet te repareren. Dit zegt 

genoeg zowel wat ons ministerie van VROM betreft als over Dick Tommel.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pim_Fortuyn
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
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.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.hbvl.be/limburg/zonhoven/nederlander-59-leeft-ondergedoken-in-zonhoven.aspx
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-11-2011-zorgpolis-iak-kraakman.pdf
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2. Dick Tommel is inmiddels, (sinds 1 januari 2000), voorzitter van het College voor de 

Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB). Vanuit deze functie kan hij ervoor zorgen dat hoog 

problematisch en gevaarlijk afval van met name de chemische industrie, via de onder 'punt 1' 

genoemde gaten in de bestrijdingsmiddelenwet, wordt omgetoverd tot 'bestrijdingsmiddel' 

waarna het vervolgens duur kan worden verkocht. De milieumaffia verdient hier miljoenen 

aan.  

3. Bovendien is Dick Tommel ook Vice-voorzitter (voorheen voorzitter) van de Commissie voor 

Milieueffectrapportage (MER). Vanuit deze functie zorgt hij ervoor dat corrupte MER-rapporten 

worden opgesteld, zodat het mogelijk is om met bestrijdingsmiddelen vergiftigd 

levensgevaarlijk afval (zoals geïmpregneerd hout en RWZI-slib) onder de noemer 'biomassa' 

kunnen worden bijgestookt in de kolengestookte electriciteitscentrales, voor de opwekking van 

'groene stroom'. Bijvoorbeeld in de Willem Alexander centrale te Buggenum, de Amer-

Centrale te Geertruidenberg en de EPON-centrale te Nijmegen. Dit alles wordt zwaar 

gesubsidieerd door middel van terugbetaling REB-belasting en EU-subsidieverlening. Ook 

hierbij rinkelt de kassa van de milieumaffia miljoenen.  

4. Om de opeenstapeling van functies te voltooien: per 1 maart 2002 is Dick Tommel 

voorzitter geworden van het Nationaal Dubo Centrum in Rotterdam. Vanuit deze functie zorgt 

hij ervoor dat het levensgevaarlijke, met zware metalen vergiftigde, vliegas uit de onder 'punt 

3' genoemde kolengestookte elektriciteitscentrales verder 'verwerkt' zeg maar gedumpt kan 

worden via cement, beton, asfalt, e.d.. Met als gevolg dat allerlei gebouwen, bouwwerken en 

bouwconstructies vergiftigd zijn met vliegas. Uiteraard gaat dit alles weer met grote bedragen 

aan milieusubsidie (gemeenschapsgeld) gepaard en ook hier weer onder dekmantels als 

'duurzaam bouwen', 'ecologische woningbouw' 'hergebruik', e.d. Ook hier opnieuw kassa voor 

de milieumaffia.  

Bij brief van 19 augustus 2001 heb ik Dick Tommel, als voorzitter van de werkgroep MER, op 

de hoogte gebracht van de feiten die tot de volgende conclusies leiden:  

1. Dr. D.K.J. Tommel heeft, vanuit zijn vorige functie als staatssecretaris van VROM, vele 

miljoenen guldens aan milieusubsidie (gemeenschapsgeld) uitgegeven ter verrijking van de 

georganiseerde milieumaffia ten koste van het toekomstig leven van miljoenen mensen.  

2. Dr. D.K.J. Tommel verzwijgt in zijn huidige functie, als voorzitter van de werkgroep MER, de 

vanuit zijn vorige functie als staatssecretaris van VROM gesubsidieerde massale 'arseenzuur' 

en 'chroomtrioxide' vergiftigingen in biomassa om onder de dekmantel van 'groene stroom' 

nog meer subsidie (gemeenschapsgeld) uit te kunnen geven ter verrijking van de 

georganiseerde milieumaffia, ten koste van het toekomstig leven van miljoenen mensen.  

Ik heb aan de heer Tommel de volgende vraag gesteld: "Dr. D.K.J. Tommel, vindt u dat u op 

grond van vorenstaand feitelijke bewijsmateriaal uw functie als voorzitter van de adviesgroep 

MER nog voldoende onafhankelijk kunt uitoefenen?"  

Tot op heden, na meer dan een half jaar, heeft Dick Tommel nog niet de moeite genomen 

hierop te antwoorden.  

De vrijwillige milieurechercheur Toine van Bergen te Nijmegen had mijn brief van 19 augustus 

2001 aan de heer Tommel in een procedure tegen Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

inzake de Epon-electriciteitscentrale, bijgevoegd als onderbouwing. GS van Gelderland 

hebben de inhoud daarvan niet alleen niet meegenomen in hun beslissing, maar ook 

achtergehouden voor de andere betrokken partijen. Het bezwaarschrift van Toine van Bergen 

hebben ze eigenhandig hierop vervalst.  

Hoe diep deze milieumaffia zich, met de hulp van Dick Tommel, in Nederland heeft weten te 

infiltreren kunt u lezen bij de Sociale Databank Nederland op internet op het volgende 

internetadres: www.sdnl.nl/ekc-persbericht.htm met al haar verwijzingen.  

http://www.sdnl.nl/ekc-persbericht.htm
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Met vorenstaand feitelijk bewijsmateriaal, open en bloot in Kleintje Muurkrant, zou je toch op 

zijn minst verwachten dat in de politiek hierover vragen worden gesteld, dat het openbaar 

ministerie zich hierin gaat verdiepen, dat de grote media hierover gaat schrijven, dat de 

landelijke milieuorganisaties als Vereniging Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu, Wereld 

Natuur Fonds en Greenpeace in beweging komen. Niemand, daadwerkelijk niemand, doet er 

iets. Ik maak mij hierover grote zorgen.  

(Ad van Rooij is hogere veiligheidskundige en betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te 

Sint Oedenrode. Al hetgeen hij hierboven over Dick Tommel schrijft kan hij staven met 

feitelijke bewijsstukken) 

 

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 366, 29 maart 2002 

Daarmee is feitelijk bewezen dat IAK Verzekeringen B.V. vanuit diezelfde milieumaffia A.M.L. van 
Rooij en zijn vrouw J.E.M. van Rooij al maar liefst vijf jaar lang terroriseren in nauwe samenspanning 
met deze D66 Nijmegens gemeenteraadslid ‘anonieme” officier van justitie M. Groothuizen van het 
arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch.  
 
Ondanks deze wetenschap heeft u, zijnde A. Spaninks, namens IAK Verzekeringen B.V., ons bij brief 
d.d. 8 augustus 2012 (ref: JZ/M3895) schriftelijk bevestigd als reactie op onze e-mails d.d. 20 en 23 
juli 20123 dat u uw valselijk opgemaakte Zorgpolis 2012 no: 1149093 van A.M.L. van Rooij en J.E.M. 
van Rooij-van Nunen daarop niet wenst in te trekken (zie bijlage 2). Wij verzoeken u kennis te nemen 
van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te behouwen. 
 
Bijgevoegd vindt u de herinneringsbrief d.d. 25 augustus 2012 die het Centraal Justitieel 
incassobureau in opdracht van deze ‘anonieme” D66 officier van justitie M. Groothuizen weer aan 
A.M.L. van Rooij op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint Oedenrode heeft laten uitgaan (waar hij al 
2,5 jaar lang niet woont) als gevolg van het feit dat IAK Verzekeringen B.V. op onrechtmatige wijze 
A.M.L. van Rooij over het jaar 2012 bij CVZ heeft aangemeld als ‘wanbetaler’. Als gevolg daarvan 
verwachten wij elk moment weer een exploot van een gerechtsdeurwaarder in de brievenbus op het 
adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint Oedenrode, wat weer executoriale beslaglegging op de roerende 
en onroerende goederen van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij en in dit geval met executoriale 
verkoop tot gevolg zal hebben (zie bijlage 3). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die 
inhoud hier als herhaald en ingelast te behouwen. 
 
Wij sommeren u dan ook om uw valselijk opgemaakte Zorgpolis 2012 no: 1149093 van A.M.L. van 
Rooij en J.E.M. van Rooij-van Nunen onmiddellijk in te trekken en tot betaling van € 500.000,- EURO 
aan aangerichte schade over te gaan en dat vóór uiterlijk 23 september 2012 schriftelijk te 
bevestigen.              
 
A.M.L. van Rooij, zijn vrouw, zoon, dochter en moeder beschikken om redenen zoals hierboven 
beschreven op zeer korte termijn over een Belgisch paspoort. De bevestiging daarvan kunt u 
opvragen bij Belgische verantwoordelijke ministers Joëlle Milquet van Binnenlandse Zaken en 
Annemie Turtelboom van Justitie. Om die reden hebben wij dan ook een kopie van dit e-mailbericht 
aan hen verstuurd, evenals aan mijn vrouw en No Cancer Foundation te Hasselt. 
 
Wij sommeren u dan ook om vóór uiterlijk 23 september 2012 uw valselijk opgemaakte Zorgpolis 
2012 no: 1149093 te hebben ingetrokken en te berichten dat binnen acht dagen daarna een bedrag 
van € 500.000,- EURO als compensatie van de aangerichte schade is bijgeschreven op de Belgische 
Bankrekening van Adrianus van Rooij, IBAN BE71 0635 1061 1469 (Belfius bank).   
 
Behoudens uw schriftelijke bevestiging vóór uiterlijk dinsdag 25 september 2012 zal de 
rechtspersoon IAK Verzekeringen B.V., die dit alles heeft veroorzaak en daarvoor dan ook volledig 
verantwoordelijk en aansprakelijk is, voor het Belgisch Grondwettelijk Hof worden gedaagd. Ter 
onderbouwing daarvan zal dit sommatieverzoek worden overlegd.  
 
In afwachting van uw beslissing vóór uiterlijk dinsdag 25 september 2012, verblijven wij;  
  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-augustus-2012-brief-van-spaninks-iak.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-augustus-2012-cjib-zorgverzekering.pdf
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/helemaal-hasselt
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Hoogachtend,  
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze; 

 
 
 
 
 

Ing. A.M.L van Rooij  
Directeur,  
 
CC: 

- Annemie Turtelboom, Belgisch Minister van Justitie; 
- Joëlle Milquet, Belgisch Minister van Binnenlandse Zaken; 
- Annelies van Rooij, de echtgenote van Ad van Rooij; 
- Erik Verbeek, No Cancer Foundation te Hasselt;    

 
 
Bijlage: 

1. De door IAK Verzekeringen B.V. valselijk opgemaakte Zorgpolis 2012 no: 1149093 van A.M.L. 
van Rooij en J.E.M. van Rooij-van Nunen, op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint 
Oedenrode en de valse gedane melding bij CVZ als “wanbetaler” over het jaar 2012 met de 
voorkennis en wetenschap dat A.M.L. van Rooij al 2,5 jaar lang als politiek vluchteling in 
België woont en daar op 6 mei 2010 politiek asiel heeft aangevraagd (5 blz).  

2. Brief d.d. 8 augustus 2012, ref: JZ/M3895, van A. Spaninks, IAK Verzekeringen B.V. (2 blz). 
3. Herinneringsbrief d.d. 25 augustus 2012 die het Centraal Justitieel incassobureau aan A.M.L. 

van Rooij op het adres ’t Achterom 9a, 5491 XD Sint Oedenrode heeft laten uitgaan, 
veroorzaakt door IAK Verzekeringen B.V. met de voorkennis en wetenschap dat A.M.L. van 
Rooij al 2,5 jaar lang als politiek vluchteling in België woont en daar op 6 mei 2010 politiek 
asiel heeft aangevraagd (1 blz).    

 


