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Per fax: 070-4266089 en  
Per e-mail: Informatiepunt@kiesraad.nl   
 
 

 
Aan minister Liesbeth Spies  
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
p/a de Kiesraad  
Herengracht 21,  
2511 EG Den Haag 
 

                                                        
          Hasselt 28 augustus 2012 
 

                                                                                  
Met een kopie aan de nieuwe politieke partij SOPN:  

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

                 www.sopn.nl 
 
 

 
 
Geachte Minister Spies,  
 
Bij brief d.d. 5 augustus 2012 hebben A.M.L. van Rooij (kandidaat nummer 47 op de lijst van de SOPN 
die meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012), Ecologisch Kennis Centrum 
B.V. (Nederland) en No Cancer Foundation vzw (België) en de namens deze organisaties 
vertegenwoordigde rechtspersonen, wat feitelijk alle wereldbewoners zijn, aan u het volgende 
verzoekschrift laten uitgaan:      
 

- Verzoek om vóór uiterlijk 20 augustus 2012 bij besluit (art 3:1 Awb) te beslissen dat de 
tweede kamer verkiezingen op 12 september 2012 worden uitgesteld tot na het moment:  
1. het Belgische Grondwettelijk Hof een beslissing heeft genomen in deze door onder meer 

A.M.L. van Rooij (direct belanghebbende) aangespannen rechtszaak d.d. 26 juli 2012, 
welke onder rolnummer: 5464 in behandeling is genomen en bij brief d.d. 3 augustus 2012 
schriftelijk is bevestigd;  

2. het bij brief d.d. 24 juli 2012 (referte: FD30.99.15-12 LP-mv) bevestigde strafrechtelijke 
onderzoek vanuit het Belgische Openbaar Ministerie, Federaal Parket Brussel, op de 
aangifte d.d. 5 juni 2012 van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. van zware  
grensoverschrijdende misdaad is afgerond en daarin door het Belgische Hof van Assisen 
arrest is gewezen. Dit omdat deze zware grensoverschrijdende misdaad vanuit Nederland 
naar België het gevolg is van het feit dat het Benelux-Verdrag niet is getoetst door het 
Belgische Grondwettelijke Hof.    

 
Voor het gehele verzoekschrift tot het nemen van een besluit en de ontvangstbevestiging ervan per 
fax lees de volgende links:  
 
http://herstelpolitiek.files.wordpress.com/2012/08/verzoekschrift-12-9-12.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-augustus-2012-ontvangstbevestiging-verzoekschrift-minister-
spies.pdf  
 
Wij verzoeken u wederom kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en wederom aan u gericht.   
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Door daarop vóór uiterlijk 20 augustus 2012 geen besluit te hebben genomen betekent dat u zich 
daarmee, evenals uw voorganger CDA-partijgenoot mr. J.P.H. Donner, schuldig maakt aan het al ruim 
drie jaar lang geen uitvoering geven aan de onherroepelijke uitspraak d.d. 20 mei 2009 van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in zaaknummer: 200807464/1/H3.  
 
U als verantwoordelijk minister van Nederland (binnenland) bent dan ook persoonlijk, als namens de 
Staat der Nederlanden, als ook namens uw CDA, verantwoordelijk en aansprakelijk voor chemische 
genocide op miljoenen kinderen, waardoor in Europa miljoenen kinderen vroegtijdig zullen sterven aan 
kanker of andere vergiftigingsziekten.  
 
Voor de feitelijke en wettelijke onderbouw lees ons verzoekschrift d.d. 24 augustus 2012 hierover aan 
voorzitter Mr. J.E.M. Polak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de 
volgende link (welke u met de fax ook als bijlage vindt bijgevoegd):  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-augustus-20120-verzoek-aan-staatsraad-polak-om-navolging-
van-de-uitspraak-van-oud-minister-donner.pdf  
 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan u als verantwoordelijk minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties gericht.   

 
Behoudens uw besluit vóór uiterlijk 29 augustus 2012 om 17.00 uur waarin u heeft beslist dat de 
Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012  hierop voor onbepaalde tijd zullen worden 
opgeschort, gaan wij ervan uit dat u daarmee heeft beslist dat u als verantwoordelijk minister deze 
chemische genocide op miljoenen kinderen in strijd met de onherroepelijke uitspraak d.d. 20 mei 2009 
in zaaknummer: 200807464/1/H3 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wenst 
voort te zetten. Tegen deze weigering om te beslissen (fictief besluit) zal dan ook direct daarna een 
zaak aanhangig worden gemaakt bij het Hof van Justitie van de Europese Unie vanwege overtreding 
van onder meer onderliggende Europese Richtlijnen 93/109 EG en 94/80 EG. Ter onderbouwing 
daarvan zal een kopie van dit tweede verzoekschrift tot het nemen van een besluit (art. 3:1 Awb) 
worden overlegd.          
 
In afwachting van uw besluit (art. 3:1 Awb) vóór uiterlijk 29 augustus 2012 om 17.00 uur, verblijven 
wij;  

 
 
 
 
 

A.M.L. van Rooij  
Kandidaat nummer 47 op de lijst van de SOPN  
 
 
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V.                                        No Cancer Foundation vzw 
Voor deze                                                                            P/O voor deze 

 
 
 
 

Ing. A.M.L. van Rooij                                                           Ing. A.M.L. van Rooij 
Directeur                                                                              als lid verbonden deskundige 
 
 
Bijlage. 

- Verzoekschrift d.d. 24 augustus 2012 aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State t.a.v. voorzitter mr. J.E.M. Polak (6 blz.)  
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