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Aan Van Benthem & Keulen N.V.  
t.a.v. mr. F.P. Richel en mr. R.L. Ubels   
Archimedeslaan 61 
Postbus 85005, 3508 AA Utrecht, 

(e-mail: frankrichel@vbk.nl  en ralphubels@vbk.nl ) 

(Tel: en 030-2595 652) 
 
Kopie aan onder meer:  

- Gerard van Olphen (CEO), voorzitter Raad van vestuur 
SNS-REAAL t.a.v. secretaris Karen Berg 
Karen.Berg@snsreaal.nl);  

- Benk Korthals, Voorzitter van het Landelijk Hoofdbestuur 
van de VVD ( bestuurders@vvd.nl en p&g@vvd.nl );  

- Ned. Orde van Advocaten (info@advocatenorde.nl en 
deken@advocatenordeutrecht.nl) 

- Piet-Hein Donner, Vice-President bij de Nederlandse 
Raad van State (voorlichting@raadvanstate.nl)   

- Leo Daenen , Syndicus-Voorzitter Raad van de 
Arrondissementskamer te Hasselt 
(leo.daenen@omerus.be) 

- Herman van Rompuy, president van de Europese Unie 
(herman.van.rompuy@telenet.be)    

- Elio Di Rupo, Eerste Minister van de Belgische Federale 
regering (info@premier.fed.be); 

- Annemie Turtelboom, Belgisch Minister van Justitie 
(min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, 
annemie.turtelboom@stad.antwerpen.be); 

- Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister 
van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen 
(milquet@ibz.fgov.be en joelle.milquet@ibz.fgov.be ); 

- Federaal procureur des konings Johan Delmulle 
(federaal.parket@just.fgov.be); 

- Yves Liégeois procureur-generaal parket Antwerpen 
(srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be)        

- Griffie Belgisch Grondwettelijk Hof  
(griffie@const-court.be); 

- Prof. Dr. Jan Wouters, Voorzitter van de Vlaamse 
Vereniging voor de Verenigde Naties 
(jan.wouters@ggs.kuleuven.be); 

- Prof. Jan Tytgat, Hoogleraar Toxicologie en Farmacologie 
universiteit Leuven (jan.tytgat@pharm.kuleuven.be); 

- prof. dr. Jacques Janssens, oncoloog Campus Virga 
Jesse te Hasselt (jacques.janssens@rztienen.be en 
info@loc.be); 

- Drs. J.C.W.J. Gosens, ORZ (m.gosens@orz.nl)    
- Herman De Croo, Belgisch Minister van Staat 

(herman@decroo-desguin.be); 
- Philip Pirard, Korpschef politie HAZODI te Hasselt 

(korpschef@hazodi.be); 
- De Groenen, landelijk secretaris Otto ter Haar  

(degroenen@planet.nl en otto@degroenen.nl);  
- Prof. dr. Frank Bovenkerk, criminoloog, Willem Pompe 

Instituut voor Strafrechtswetenschappen (e-mail: 
F.Bovenkerk@uu.nl); 

- Prof. ir. Anton van Putten, HollandPromote 
(anton37.putten@wxs.nl);   

- Ine Veen, schrijfster boek “Alarm U wordt vergiftigd” 
(ine.veen@quicknet.nl); 

- Wieteke van Dort, heeft “Camping en Pensionstal 
Dommeldal” geopend (wieteke@wietekevandort.nl);     

- The Daily Invisible, t.a.v. Julius Vischjager  
(julius601@hotmail.com);   

- Katholiek Nieuwsblad, t.a.v. Henk Rijkers 
(Redactie@katholieknieuwsblad.nl en 
henk@katholieknieuwsblad.nl)      

- Het Echte Nieuws (henkn@hetechtenieuws.org);  
- No Cancer Foundation 

(nocancerfoundation@gmail.com); 
- Sociale Databank Nederland (rob.brockhus@gmail.com); 

 
 
Uw procedurenummer:  

- C/01/266459/KG ZA 13/520 
 
Ons kenmerk:  

- AvR/04092013/S-Richel 
 
Sommatie aan de advocaat mr. F.P. Richel en 
mr. R.L. Ubels van advocatenkantoor Van 
Benthem en Keulen te Utrecht:   

 
Om vóór uiterlijk 3 oktober 2013:  

 
I. een beslissing te hebben genomen op de 

3-tal sommaties uit onze sommatiebrief 
d.d. 4 september 2013, welke u op 5 
september 2013 om 4.46 uur heeft 
ontvangen; 

II. aan ons kenbaar te maken of u onze 
sommatiebrief d.d. 4 september 2013 met 
bijbehorende producties A t/m Y vóór de 
behandeling van de kort geding zitting op 
10 september 2011 heeft ingebracht bij de 
kort geding rechter T. Zuidema van de 
rechtbank Oost-Brabant: Ja of nee? 

 
Behoudens uw beslissing op bovengenoemde 
twee sommaties vóór uiterlijk 3 oktober 2013: 

- zal tegen de advocaten mr. F.P. Richel en 
mr. R.L. Ubels een klacht worden 
ingediend deken mr. L. Böhmer van de 
orde van advocaten, Hieronymusplantsoen 
12, 3512 KV Utrecht, met het verzoek hen 
daarop direct als advocaat te schorsen. 

Ter onderbouwing van die klacht zal een kopie 
van deze sommatie worden overlegd. 
 
Gelijktijdig zal dan een verzoek aan de Raad van 
bestuur SNS-REAAL t.a.v. Voorzitter Gerard van 
Olphen (CEO) worden gedaan om drs. R.J.P.J. 

(Ronald) Veen, Sr. Accountmanager Bijzonder 
Beheer Zakelijk van de SNS-bank daarop per 
direct uit zijn functie bij de SNS-bank te ontslaan. 
 
Gelijktijdig zal dan ook aan het landelijk 
hoofdbestuur van de VVD t.a.v. Voorzitter mr. 
A.H. Korthals worden verzocht om Ronald Veen 
(fractievoorzitter en raadslid bij de VVD in 
Veenendaal), René Dekkers (wethouder bij de 
VVD in Sint-Oedenrode) en Harry Bekkers 
(bestuursvoorzitter bij de VVD in Sint-Oedenrode) 
daarop per direct uit de VVD-fractie te ontzetten. 
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Geachte advocaten mr. Richel en mr. Ubels,  
 
Heden na maar liefst meer dan drie weken heeft u nog steeds niet gereageerd op onze sommatiebrief 
d.d. 4 september 2013 welke u per aangetekende post op 5 september 2013 (4.46 uur) heeft 
ontvangen.  
     
De feiten zijn als volgt: 
 
Advocaat mr. F.P. Richel, vennoot van Van Benthem & Keulen NV, heeft in opdracht van een 
‘anoniem persoon” namens de SNS-bank (Staatsbank) een valselijk opgemaakte sommatiebrief d.d. 
12 juli 2013 laten uitgaan aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België) die 
op 21 april 2010 als politiek vluchteling naar België heeft moeten vluchten om door toedoen van 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (VVD, CDA en PvdA) niet te worden vermoord in 
navolging van Pim Fortuyn door voormalig buurman Robert en Mies van de Biggelaar die door 
betreffend VVD/CDA/PvdA-college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode voor twee 
eerdere pogingen daartoe met honderdduizenden euro’s is beloond.  
 
Door toedoen van betreffend VVD/CDA/PvdA-college van burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode heeft ook J.E.M. van Rooij van Nunen om levensbedreigende redenen vanuit Mies van 
den Biggelaar op 14 januari 2013 Nederland moeten uitvluchten en woont zij al vanaf 14 januari 2013 
in haar woning Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België). 
 
De materiële, immateriële, financiële en vermogensschade die het VVD/CDA/PvdA-college van 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode als gevolg van hun maar liefst 23 jaar lang 
levensgevaarlijk crimineel handelen daarmee in samenspanning met Mies en Robert van den 
Biggelaar hebben aangericht bij A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, hun gezin, camping en 
pensionstal ‘Dommeldal’, Van Rooij Holding B.V., het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en haar 
cliënten en de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode loopt in de tientallen miljoenen 
euro’s.  
 
Bij e-mail d.d. 17 juli 2013 (12:05 uur) hebben A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, camping 
en pensionstal ‘Dommeldal’, Van Rooij Holding B.V., het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en de 
politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode advocaat mr. F.P. Richel, vennoot van Van 
Benthem & Keulen NV, gesommeerd tot:  

- onmiddellijke intrekking (op 17 juli 2013) van zijn valselijk opgemaakte sommatiebrief d.d. 12 
juli 2013, gebaseerd op een valselijk opgemaakt dossier, welke aan u is aangeleverd door een 
door u voor ons geheim gehouden persoon, werkzaam voor de SNS-Bank NV.   

- het onmiddellijk verstrekken (op 17 juli 2013) van alle door de SNS-bank NV aan hem 
afgegeven stukken, waarop hij zijn valselijk opgemaakte sommatiebrief d.d. 12 juli 2013 heeft 
gebaseerd.  

- het onmiddellijk (op 17 juli 2013) verstrekken van de naam van de persoon die in opdracht van 
de SNS-Bank NV aan hem opdracht heeft gegeven tot het schrijven van zijn valselijk 
opgemaakte sommatiebrief d.d. 12 juli 2013 op grond van de door hem/haar verstrekte 
incomplete valselijk dossier.  

 
Betreffende sommatie e-mail d.d. 17 juli 2013 (12:05 uur) vindt u bijgevoegd in de volgende link met 
deeplinks aan bijbehorende feitelijke bewijsstukken.  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-juli-2013-sommatiebrief-aan-sns-aan-advocaat-fp-richel-
inzake-sns-bank-nv.pdf  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan u gericht.   
 
Op deze sommatie en een daarop volgende tweede sommatie weigert advocaat mr. F.P. Richel te 
reageren. Op 30 juli 2013 draagt mr. F.P. Richel zijn valselijk opgemaakte dossier over aan zijn 
kantoorgenoot advocaat mr. R.L. Ubels. 
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Bij e-mail d.d. 4 augustus 2013 (21:06 uur) hebben A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, 
camping en pensionstal ‘Dommeldal’, Van Rooij Holding B.V., het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en 
de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode Van Benthem & Keulen N.V. , namens deze 
de advocaten mr. F.P. Richel en mr. R.L. Ubels, gesommeerd tot:  

- onmiddellijke intrekking (vóór uiterlijk op 7 augustus 2013) van hun valselijk opgemaakte 
sommatiebrief d.d. 12 juli 2013 (referentie: 431/115848), gebaseerd op een valselijk dossier, 
welke aan hen is aangeleverd door de SNS-bank N.V. en terug te treden als advocaat in deze 
zaak voor de SNS-bank N.V. en ondergetekende rechtspersonen dat schriftelijk te bevestigen.     

 
Betreffende sommatie e-mail d.d. 4 augustus 2013 (21:06 uur) vindt u bijgevoegd in de volgende link 
met deeplinks aan bijbehorende feitelijke bewijsstukken.  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-augustus-2013-impliciete-beslissing-van-de-advocaten-
richel-en-ubels-sns-bank.pdf  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan u gericht.   
 
Ook op deze sommatie weigeren de advocaten mr. F.P. Richel en mr. R.L. Ubels te reageren.  
 
Op dit door drs. R.J.P.J. (Ronald) Veen namens de SNS-bank aan de advocaten mr. F.P. Richel en 
mr. R.L. Ubels valselijk aangeleverde dossier heeft mr. R.L. Ubels onder aansturing van mr. F.P. 
Richel als vennoot van Van Benthem & Keulen NV een kort geding procedure opgestart bij de 
rechtbank Oost-Brabant tegen A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen met de voorkennis en 
wetenschap:  

- dat A.M.L. van Rooij zich niet kan komen verdedigen vanwege een door het VVD/CDA/PvdA 
college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode op valse gronden gecreëerde 
arrestatiebevel van A.M.L. van Rooij dat pas op 20 september 2015 afloopt, welke is  
uitgevaardigd door een ‘anonieme’ officier van justitie van het arrrondissementsparket Oost-
Brabant dat in hetzelfde gebouw is gevestigd als waar de door de advocaten mr. F.P. Richel 
en mr. R.L. Ubels in gang gezette kort geding moet worden behandeld.  

- dat A.M.L. van Rooij en mogelijk ook J.E.M. van Rooij van Nunen door toedoen van de  
VVD/CDA/PvdA politiek van Sint-Oedenrode bij zijn komst in Nederland zo goed als zeker zal 
worden vermoord in navolging van Pim Fortuyn.  

 
Bij aangetekende brief d.d. 15 juli 2013 hebben wij hierover aan de verantwoordelijk ministers van 
justitie Ivo Opstelten van Nederland en Annemie Turtelboom van België letterlijk de volgende 
sommatie laten toekomen:  

Sommatie tot het nemen van een gezamenlijke beslissing door verantwoordelijk minister 
Annemie Turtelboom van Justitie namens de Belgische Staat en verantwoordelijk minister 
Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie namens de Staat der Nederlanden: 
- om vóór uiterlijk 27 juli 2013  te hebben beslist dat alle door A.M.L. van Rooij, J.E.M. 

van Rooij van Nunen, Camping en pensionstal ‘Dommeldal’, Van Rooij Holding B.V. en 
het Ecologisch Kennis Centrum B.V. gevoerde rechtszaken in België en Nederland 
worden opgeschort tot na het moment:  

 de op 12 juni 2013 door de onderzoeksrechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt onder de nummers: referte FD66.99.2/11 (federaal parket te Brussel), 
referte: 1998/PGA/1130-2011/AE23/27 (parket bij het hof van beroep te Antwerpen), 
referte: FD30.99.15-12 (federaal parket te Brussel) en Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 (het 
parket te Hasselt) in behandeling genomen strafklacht met burgerlijke partijstelling 
is afgerond en door de correctionele rechtbank van Hasselt vonnis is gewezen.  

waartoe u als verantwoordelijk ministers in België en Nederland, vanwege het principe 
van de scheiding der machten, wettelijk verplicht bent. Dit des te meer om als ministers 
van België en Nederland, die de Belgische Staat en Nederlandse Staat 
vertegenwoordigen, niet persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor de 
grensoverschrijdende misdaad, waarvan A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, 
Camping en pensionstal ‘Dommeldal’, Van Rooij Holding B.V., Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. en alle cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. al jarenlang het 
slachtoffer zijn. 
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Betreffende bij aangetekende brief d.d. 15 juli 2013 verstuurde sommatie aan de ministers van justitie 
Ivo Opstelten en Annemie Turtelboom vindt u bijgevoegd in de volgende link met deeplinks aan 
bijbehorende feitelijke bewijsstukken.  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-juli-2013-verzoekschrift-aan-belgisch-minister-
turtelboom-en-nederlands-minister-opstelten-van-justitie.pdf  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan u gericht.   
 
Van Belgisch Minister van Justitie Annemie Turtelboom hebben wij keurig een ontvangstbevestiging 
ontvangen op onze sommatiebrief d.d. 15 juli 2013 aan haar met de vermelding dat zij die brief ter 
afhandeling heeft overgedragen aan de Procureur generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen.  
 
Van Nederlands Minister van Justitie Ivo Opstelten daartegen hebben wij daarop na maar liefst meer 
dan 2 maanden nog geen enkele reactie mogen ontvangen, zelfs nog geen ontvangstbevestiging.  
Uit telefonische navraag binnen zijn ministerie is gebleken dat betreffende sommatiebrief zoek is en 
daarmee voor hem is achtergehouden. Dat is, mede gezien de inhoud, zeer ernstig te noemen.      

 
Het is namelijk voormalig Nederlands minister Pieter Winsemius (VVD) van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu die op 13 juni 1984 een intentieverklaring heeft onderetekend 
waarmee onder zijn VVD- voorzitterschap de “Staat der Nederlanden” de commanditaire 
Vennootschap A.V.R.-Chemie CV opgericht met als participanten: 

- De Staat der Nederlanden (met 10 % van de aandelen); 
- De gemeente Rotterdam (met 45 % van de aandelen); 
- Shell Nederland B.V. (met 5,6 % van de aandelen);  
- AKZO N.V. (met 5,6 % van de aandelen);  
- Dow Chemical (Nederland B.V. (met 5,6 % van de aandelen);  
- Du Pont de Nemours (Nederland) B.V. (met 5,6 % van de aandelen);  
- Hoechst Holland N.V. (met 5,6 % van de aandelen);  
- Hoogovens Groep B.V. (met 5,6 % van de aandelen);  
- Naamloze Vennootschap DSM (met 5,6 % van de aandelen);  
- Nederlandse Unilever Bedrijven B.V. (met 5,6 % van de aandelen);  

 
Vanaf dat moment vormt de Staat der Nederlanden onder politieke aansturing van Kabinet Lubbers I 
(CDA, VVD) en haar opvolgende minister presidenten Ruud Lubbers (CDA), Wim Kok (PvdA), Jan 
Peter Balkenende (CDA) en Mark Rutte (VVD) een grote criminele organisatie in onderlinge 
samenspanning met de gemeente Rotterdam en bovengenoemde acht multinationale bedrijven. In dit 
kabinet Lubbers zaten benevens milieuminister Pieter Winsemius (VVD) onder meer ook:  

- Neelie Smit-Kroes (VVD) als minister van Verkeer en Waterstaat; 
- Frits Bolkestein (VVD) als staatssecretaris buitenlandse Handel;  

 
De loopbaan van Frits Bolkestein (VVD) tot 13 juni 1984 zag er als volgt uit: 

- 1960 tot 1964, medewerker Shell Groep van Maatschappijen in Oost-Afrika; 
- 1965 tot 1968, medewerker Shell Groep van Maatschappijen in Honduras en El Salvador;  
- 1968 tot 1970, medewerker Shell Groep van Maatschappijen te Londen; 
- 1970 tot 1972, medewerker Shell Groep van Maatschappijen in Indonesië;  
- 1972 tot 1973, coördinator voor Midden-Oosten, Azië en Australië Shell Chemie;  
- 1973 tot 1976, lid directie Shell Chemie te Parijs;  
- 16 januari 1978 tot 5 november 1982, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal; 
- 5 november 1982 tot 14 juli 1986, staatssecretaris van Economische Zaken (belast met 

buitenlandse handel; mocht in het buitenland de titel 'minister voor Buitenlandse Handel' 
voeren);  

 
De loopbaan van Neelie Smit-Kroes (VVD) tot 13 juni 1984 zag er als volgt uit: 

- vanaf 1965, lid Raad van Bestuur zwaartransportbedrijf "ZwaTra";  
- tot 1971, wetenschappelijk medewerker economie, Nederlandse Economische Hogeschool te 

Rotterdam; 
- 1 september 1970 tot 28 april 1972, lid gemeenteraad van Rotterdam; 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-juli-2013-verzoekschrift-aan-belgisch-minister-turtelboom-en-nederlands-minister-opstelten-van-justitie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-juli-2013-verzoekschrift-aan-belgisch-minister-turtelboom-en-nederlands-minister-opstelten-van-justitie.pdf
http://www.parlement.com/id/vg09llnkd0zb/p_pieter_winsemius
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmNoaWVmZGVncm9lbmVufGd4OjY4ZWQ2MTRjNjEzYTcxZTg
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://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Lubbers_I
http://www.hetechtenieuws.org/2008-05-20-ombudsman-1991-08-29-lubbers-gaat-niet-meer-reageren.jpg
http://www.hetechtenieuws.org/2008-05-20-ombudsman-2000-02-24-brieffax-naar-kok.jpg
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/brief-aan-rutten
http://www.parlement.com/id/vg09llnkd0zb/p_pieter_winsemius
http://nl.wikipedia.org/wiki/Neelie_Kroes
http://www.parlement.com/id/vg09llm8ceyc/f_frits_bolkestein
http://www.parlement.com/id/vg09llm8ceyc/f_frits_bolkestein
http://www.parlement.com/id/vg09llfemfyf/n_neelie_kroes
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- 3 augustus 1971 tot 28 december 1977, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal; 
- 8 november 1973 tot 2 september 1974, lid gemeenteraad van Rotterdam; 
- 15 september 1977 tot 28 december 1977, lid gemeenteraad van Rotterdam; 
- 28 december 1977 tot 11 september 1981, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat; 
- 25 augustus 1981 tot 4 november 1982, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal; 
- 4 november 1982 tot 7 november 1989, minister van Verkeer en Waterstaat; 

 
De gemeente Rotterdam had met 45 % van de aandelen samen met de Staat der Nederlanden met 
haar 10% het meerderheidsbelang in deze onderneming A.V.R.-Chemie CV en daarmee de volledige 
zeggenschap over bovengenoemde acht multinationale bedrijven. De burgemeester van Rotterdam 
was toen:  

- van 1982 tot 1999 Bram Peper (PvdA); 
  
Op deze wijze hebben Pieter Winsemius (VVD), Frits Bolkestein (VVD) en Neelie Smit-Kroes (VVD) 
burgemeester Bram Peper (en daarmee de PvdA) in deze wereld vernietigende criminele organisatie 
getrokken. Het is dan ook niet voor niets dat Bram Peper (PvdA) het persoonlijk met Neelie Smit-
Kroes (VVD) erg goed samen konden vinden, zo goed zelfs, dat: 

- in 1991 Bram Peper is gehuwd met Neelie Smit Kroes, wat tot 2003 heeft geduurd.   
 
Voor feitelijk onderbouw lees ook het volgende artikel van Pamela Hemelrijk in de volgende link: 
 

http://libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-
chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/  

 
Heeft zij dit met de (vergiftigings)dood moeten bekopen? Zie de volgende links:  
 

http://www.sdnl.nl/pamela-fotoreportage.htm  
 
Op deze wijze hebben Pieter Winsemius (VVD), Frits Bolkestein (VVD), Ed Nijpels (VVD), Winnie 
Sorgdrager (D66), Maarten Groothuizen (D66 raadslid gemeente Nijmegen en stelende officier van 
justitie bij het parket ’s-Hertogenbosch), René Dekkers (VVD wethouder Sint-Oedenrode), Harry 
Bekkers (bestuursvoorzitter VVD Sint-Oedenrode), Dick Tommel (D66), Joris Demmink (VVD), Neelie 
Smit-Kroes (VVD) en Annemarie Jorritsma (VVD) weten te bewerkstelligen dat vanaf dat moment via 
onder meer hun dekmantelbedrijven Hickson Ganrantor Nederland B.V. uit Nijmegen en Gebr. van 
Aarle B.V. uit Sint-Oedenrode onder de dekmantel van “Agenda 21” met grote bedragen aan 
overheidssubsidie Billiton/Shell honderden miljoenen kilogrammen valselijk geëtiketteerde zeer giftige 
kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch 
gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell, in alle wereldlanden heeft kunnen dumpen. De aandelen 
van Billiton waren voor 100% in handen van de Nederlandse Staat en het  Nederlands Koninklijk Huis, 
wat later is overgegaan naar Shell, waarin het Koninklijk Huis, de adel rondom het Koninklijk Huis en 
de Nederlandse Staat nog steeds veel aandelen hebben. Dit betekent dat de Staat der Nederlanden 
en het Nederlands Koninklijk Huis over al die jaren vele honderden miljarden euro’s aan 
onrechtmatige inkomsten hebben ontvangen aan de vergiftiging van 7.000.000.000 wereldbewoners.   
 
Toen Van Rooij als vervolg daarop op 3 maart 2010 ging meedoen als lijsttrekker van De Groenen  
(zie editie 2010-02-05 Echte Nieuws) voor de gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Oedenrode werd 
Van Rooij in opdracht van burgemeester Maas (CDA) door met name het Eindhovens Dagblad 
gedemoniseerd. Als gevolg van deze demonisering van dhr. van Rooij via de media zijn De Groenen 
niet in de gemeenteraad van Sint-Oedenrode gekomen. Overigens informeert het Eindhovens 
Dagblad al vanaf 1989 haar lezers onjuist over de gevaren van met Arseenzuur en Chroomtrioxide 
(Chroom VI) geïmpregneerd hout (zie editie 2007-10-11 Echte Nieuws).  
 
Als gevolg daarvan kreeg A.M.L. van Rooij te maken met een zodanige levensbedreigende 
(politie)terreur in opdracht en door toedoen van het VVD/CDA/PvdA-college van burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode dat hij op 21 april 2010 vanuit Nederland naar België is gevlucht en 
daar politiek asiel heeft aangevraagd om te voorkomen dat hem niet hetzelfde overkomt als hetgeen 
Pim Fortuyn is overkomen.  
 
 

http://www.parlement.com/id/vg09llpn0et0/a_bram_peper
http://www.parlement.com/id/vg09llnkd0zb/p_pieter_winsemius
http://www.parlement.com/id/vg09llm8ceyc/f_frits_bolkestein
http://nl.wikipedia.org/wiki/Neelie_Kroes
http://www.parlement.com/id/vg09llpn0et0/a_bram_peper
http://www.parlement.com/id/vg09llpn0et0/a_bram_peper
http://nl.wikipedia.org/wiki/Neelie_Kroes
http://nl.wikipedia.org/wiki/Neelie_Kroes
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://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.sdnl.nl/pamela-fotoreportage.htm
http://www.parlement.com/id/vg09llnkd0zb/p_pieter_winsemius
http://www.parlement.com/id/vg09llm8ceyc/f_frits_bolkestein
http://www.sdnl.nl/ed-nijpels-en-zijn-verzwegen-tweede-agenda.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/ekc-wraking-raad-van-state-jj05128b-26-09-2009.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/ekc-wraking-raad-van-state-jj05128b-26-09-2009.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-februari-2012-brief-aan-officier-van-justitie-m-groothuizen.pdf
http://d66nijmegen.nl/raadsfractie
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-maart-2012-stelen-auto-door-officier-van-justitie-m-groothuizen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-maart-2012-stelen-auto-door-officier-van-justitie-m-groothuizen.pdf
http://www.lokaleliberalen.nl/rene_dekkers_3030/
http://sint-oedenrode.vvd.nl/bestuur_476/
http://sint-oedenrode.vvd.nl/bestuur_476/
http://www.parlement.com/id/vg09llmsk8ve/d_k_j_dick_tommel
http://www.klokkenluideronline.is/artikel/18887/joris-demmink-the-warcriminal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Neelie_Kroes
http://nl.wikipedia.org/wiki/Neelie_Kroes
http://www.sdnl.nl/epon-3.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-27-1-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.vanaarlehoutbedrijf.nl/
http://www.vanaarlehoutbedrijf.nl/
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/de-populatie-agenda-21
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-02.php
http://www.koninklijkhuis.nl/
http://www.sdnl.nl/groenen-ad-van-rooij.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2010-02-05.php
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/2010/02/de-groenen-gaan-voor-de-gemeenteraad/
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2013-zienswijzen-wijzigingsplan-t-achterom-5-5a-te-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-asielverzoek-van-ad-van-rooij-aan-joelle-milquet-belgie.pdf
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Het is de VVD geweest (Pieter Winsemius, Frits Bolkestein, Neelie Smit-Kroes) die op 13 juni 1984 
namens de “Staat der Nederlanden” de commanditaire Vennootschap A.V.R.-Chemie CV heeft 
opgericht waarin Shell Nederland B.V. participant is en die de CDA, PvdA en later D66 daarin hebben 
meegetrokken. Het is dan ook de VVD (Ed Nijpels ) geweest die ervoor heeft gezorgd dat buurman 
Gebr. van Aarle (thans: Van Aarle Houtbedrijf), Ollandseweg 159, 5491 XB, Sint-Oedenrode onder de 
dekmantels van duurzaamheid, ecologisch, bescherming van de oerwouden, KOMO-keur, KEMA-keur  
e.d. met grote bedragen aan overheidssubsidie in strijd met het bestemmingsplan buitengebied van 
Sint-Oedenrode, zonder een vereiste Milieuvergunning voor gebruiks- en afvalfase en zonder een 
vereiste Wvo-vergunning vanaf augustus 1992 tot op heden, via geïmpregneerd hout als tijdelijke 
drager, honderdduizenden kilogrammen valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen 
als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van met 
name Billiton/Shell/Budelco bij consumenten in huizen, tuinen, scholen, kinderspeeltuinen, 
vakantieparken, bedrijfsgebouwen e.d. heeft kunnen dumpen in strijd met alle daarop betrekking 
hebbende Europese Richtlijnen, Verordeningen en Arresten. Alle banken, waaronder de SNS-bank,  
hebben geïnvesteerd in dergelijke bedrijven als Gebr. van Aarle.  
 
Het is het VVD/CDA/PvdA-college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode die ervoor 
hebben gezorgd dat de Gebr. van Aarle in strijd met het bestemmingsplan buitengebied van Sint-
Oedenrode zonder de vereiste vergunningen kan blijven doorgaan met het vergiftigen van 
honderdduizenden mensen, omdat de officier van justitie mr. G. Bos van het arrondissementsparket 
’s-Hertogenbosch op 13 januari 1995 heeft beslist dat op grond van ‘oppertuniteitsgronden’ tegen 
deze door Gebr. van Aarle gepleegde misdrijven niet strafrechtelijk zal worden opgetreden. De 
gigantische milieu- en gezondheidsschade die de VVD daarmee wereldwijd heeft aangericht is met al 
het geld dat op de gehele wereld aanwezig is niet meer te betalen. Alle wereldbanken zijn daarop 
feitelijk failliet.  
 
Het is dan ook met name de VVD die met deze sluipmoordende chemische genocide op 7 miljard 
wereldbewoners de aandeelhouders van SHELL/Billiton met de hulp van hun dekmantelbedrijven als 
Gebr. van Aarle in Sint-Oedenrode met honderden miljarden euro’s onrechtmatig heeft verrijkt ten 
koste van het voortbestaan van het leven op onze aarde. Als gevolg daarvan heeft de VVD de gehele 
Nederlandse regering, de gehele Nederlandse politiek, het gehele Nederlandse Koninklijke Huis en 
vanuit Nederland de gehele Europese politiek onder aansturing van Neelie Smit-Kroes met Prins 
Constantijn als kabinetschef in hun macht. Daarmee heeft de VVD geheel Europa in gijzeling en 
vanuit Europa nagenoeg de gehele wereld. Het is dan ook met name de VVD die er groot belang bij 
heeft dat A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, hun gezin, camping en pensionstal 
‘Dommeldal’, Van Rooij Holding B.V., het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en haar cliënten en de 
politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode op een meest criminele wijze met de hulp van de 
advocaten  mr. F.P. Richel en mr. R.L. Ubels van Van Benthem & Keulen NV financieel worden 
geliquideerd onder volledige anonimiteit.   
 
Het is dan ook het VVD/CDA/PvdA-college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode die 
overeenkomstig de onherroepelijke uitspraak d.d. 26 maart 2008 in zaaknummer AWB 07/2522 van 
de rechtbank ’s-Hertogenbosch en de onherroepelijke hoger beroep uitspraak d.d. 18 juli 2012 in 
zaaknummer: 201110010/1/A3 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State politiek 
vluchteling A.M.L. van Rooij uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens(GBA) had 
moeten schrijven met daarin de vermelding: 

 23 mei 2010: “gevlucht naar België naar een onbekend adres”. 

 1 januari 2011: “wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België”.  
 
Het bewust niet uitschrijven uit het GBA vanaf 23 mei 2010 door het VVD/CDA/PvdA-college van 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode heeft bij A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van 
Nunen, hun gezin, camping en pensionstal ‘Dommeldal’, Van Rooij Holding B.V., het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. en haar cliënten en de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode 
miljoenen euro’s schade veroorzaakt waarvoor de gemeente Sint-Oedenrode volledig verantwoordelijk 
en aansprakelijk is.  
 
Het is dan ook met name de VVD in Sint-Oedenrode, met René Dekkers als verantwoordelijk VVD-
wethouder en Harry Bekkers als verantwoordelijk VVD-bestuursvoorzitter, die er persoonlijk zeer groot 
belang bij hebben dat A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, hun gezin, camping en 
pensionstal ‘Dommeldal’, Van Rooij Holding B.V., het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en de politieke 

http://www.vvd.nl/
http://www.parlement.com/id/vg09llnkd0zb/p_pieter_winsemius
http://www.parlement.com/id/vg09llm8ceyc/f_frits_bolkestein
http://nl.wikipedia.org/wiki/Neelie_Kroes
http://www.sdnl.nl/ed-nijpels-en-zijn-verzwegen-tweede-agenda.htm
http://www.vanaarlehoutbedrijf.nl/
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-02.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Budelse_zinkfabriek
http://www.nieuws.nl/economie/20130920/Aandeelhouders-SNS-stappen-naar-Europees-Hof
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2013-zienswijzen-wijzigingsplan-t-achterom-5-5a-te-sint-oedenrode.pdf
http://www.vanaarlehoutbedrijf.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/irt-van-traa-3-4.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Opportuniteitsbeginsel
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Neelie_Kroes
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3409890/2013/03/15/Constantijn-wordt-kabinetschef-van-Kroes.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3409890/2013/03/15/Constantijn-wordt-kabinetschef-van-Kroes.dhtml
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/about/team/index_en.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2013-zienswijzen-wijzigingsplan-t-achterom-5-5a-te-sint-oedenrode.pdf
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBSHE:2008:BC8438
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=69550&summary_only=&q=+201110010%2F1%2FA3+
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2013-zienswijzen-wijzigingsplan-t-achterom-5-5a-te-sint-oedenrode.pdf
http://sint-oedenrode.vvd.nl/fractie_2010-2014_3024/
http://www.lokaleliberalen.nl/rene_dekkers_3030/
http://sint-oedenrode.vvd.nl/bestuur_476/
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partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode op een meest criminele wijze in opdracht van hun VVD-
partijgenoot  drs. R.J.P.J. (Ronald) Veen, die fractievoorzitter is van de VVD in de gemeente 
Veenendaal en werkt voor de SNS-bank, onder volledige anonimiteit door de advocaten mr. F.P. 
Richel en mr. R.L. Ubels van Van Benthem & Keulen NV financieel worden geliquideerd. 
 
Hoever drs. R.J.P.J. (Ronald) Veen (VVD-gemeente Veenendaal) namens de SNS-bank (Staatsbank) 
in samenspanning met zijn VVD-partijgenoten René Dekkers en Harry Bekkers van Sint-Oedenrode 
en de door hem (vanuit de SNS-bank = de Nederlandse Staat) betaalde advocaten mr. F.P. Richel en 
mr. R.L. Ubels van Van Benthem & Keulen NV daarmee gaat kunt u lezen in onze bij aangetekende 
brief d.d. 4 september 2013 verstuurde sommatie aan advocatenkantoor Van Benthem & Keulen N.V. 
t.a.v. advocaat mr. F.P. Richel, welke door hen op 5 september 2013 (4.46 uur) is ontvangen.  
Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u in de volgende links met deeplinks onze sommatiebrief d.d. 4 
september 2013 met bijbehorende producties A t/m Y en bewijs van ontvangst bijgevoegd: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-september-2013-sommatie-intrekking-kortgeding-sns-
bank-aan-van-benthem-en-keulen-nv.pdf  

 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-september-2013-ontvangstbevestiging-sommatie-
intrekking-kort-geding-sns-bank-aan-van%20benthem-en-keulen-nv.pdf  

 
Bijbehorende producties A t/m Y 

Productie A ( 4 blz.) 
Productie B ( 84 blz.) 
Productie C ( 84 blz.) 
Productie D ( 9 blz.) 
Productie E ( 13 blz.) 
Productie F ( 3 blz.) 
Productie G ( 3 blz.) 
Productie H1 en H2 ( 8 blz.) 
Productie I  ( 1 blz.) 
 

Productie J ( 3 blz.) 
Productie K ( 3 blz.) 
Productie L ( 1 blz.) 
Productie M ( 2 blz.) 
Productie N ( 1 blz.) 
Productie O ( 1 blz.) 
Productie P ( 3 blz.) 
Productie Q ( 65 blz.) 
Productie R ( 2 blz.) 
 

Productie S ( 1 blz.) 
Productie T ( 2 blz.) 
Productie U ( 3 blz.) 
Productie V ( 2 blz.) 
Productie W (14 blz.) 
Productie X (14 blz.) 
Productie Y (1 blz.) 
 

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan u gericht. Daarin hebben wij aan advocatenkantoor Van Benthem & 
Keulen N.V., namens deze de advocaten mr. F.P. Richel en mr. R.L. Ubels de volgende sommatie 
laten uitgaan:  
 

I. om de in opdracht van advocaat mr. R.L. Ubels van advocatenkantoor Van Benthem & Keulen 
N.V. op verzoek van de SNS-bank door Menno van der Donk van de rechtbank in strijd met 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) ingeleide kort geding vóór de behandeling ter 
zitting op 10 september 2013 om 11.00 uur te hebben ingetrokken op grond van de feiten 
zoals vernoemd in dit sommatieverzoek en dat vóór uiterlijk 10 september 2013 schriftelijk te 
hebben bevestigd aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen bij BETEKENDE – 
AKTE van AFGIFTE op hun adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België);  
 

II. te beslissen dat advocatenkantoor Van Benthem & Keulen NV alle materiele, immateriële, 
financiële en vermogensschade die zij daarbij hebben aangericht bij A.M.L. van Rooij, J.E.M. 
van Rooij van Nunen, hun gezin, camping en pensionstal ‘Dommeldal’, Van Rooij Holding B.V., 
het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode 
zal moeten vergoeden, omdat die mega-schade het gevolg is van hun crimineel handelen in 
strijd met het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Rv).  
 

III. te beslissen om naar deze binnen uw advocatenkantoor Van Benthem & Keulen NV ernstig 
geïnfiltreerde grensoverschrijdende misdaad een onderzoek in te stellen.  
 

Tot op de dag vandaag, 19 dagen na de behandeling ter zitting bij de kort geding rechter mr. T. 
Zuidema van de rechtbank Oost-Brabant, hebben de advocaten mr. F.P. Richel en mr. R.L. Ubels van 
Van Benthem & Keulen N.V. op bovengenoemde drie sommaties nog steeds geen beslissing 
genomen.  
 

http://www.vvd-veenendaal.nl/fractie_9772/
http://www.vvd-veenendaal.nl/fractie_9772/
http://www.lokaleliberalen.nl/rene_dekkers_3030/
http://sint-oedenrode.vvd.nl/bestuur_476/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-september-2013-sommatie-intrekking-kortgeding-sns-bank-aan-van-benthem-en-keulen-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-september-2013-sommatie-intrekking-kortgeding-sns-bank-aan-van-benthem-en-keulen-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-september-2013-ontvangstbevestiging-sommatie-intrekking-kort-geding-sns-bank-aan-van%20benthem-en-keulen-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-september-2013-ontvangstbevestiging-sommatie-intrekking-kort-geding-sns-bank-aan-van%20benthem-en-keulen-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-maart-2013-betekening-jan-beelen-van-hoek.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-augustus-2013-valse-betekening-akte-aan-aml-van-rooij-van-afgifte-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-augustus-2013-valse-betekening-akte-aan-jem-van-nunen-van-afgifte-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-juli-2012-dagvaarding-kort-geding-van-hoek.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-december-2010-huurovereenkomst-ad-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-juli-2012-vonnis-verstuurd-aan-belastingdienst-noord.pdf
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBSHE:2008:BC8438
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.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2010-aangetekende-verzending-asiel-minister-milquet-raad-van-state-nederland-en-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-oktober-2012-getuigschrift-van-woonst-aml-van-rooij-in-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-november-2012-uittreksel-aml-van-rooij-gba-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.mstsnl.net/ekc/pdf/14-januari-2013-getuigschrift-woonst-jem-van-rooij-van-nunen-zonhoven.pdf
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=69550&summary_only=&q=+201110010%2F1%2FA3+
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-mei-2013-besluit-belastingdienst-apeldoorn.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-mei-2013-brief-van-belastingdienst-aan-groenewegen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-april-2013-derdebeslag-van-hoek-belastingdienst.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-mei-2013-klacht-aan-directie-belastingdienst-inzake-van-hoek.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-juli-2013-besluit-staatssecretaris-financien-inzake-van-hoek.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2013-sns-bank-beslaglegging-van-hoek.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-augustus-2013-brief-rechtbank-oost-brabant-sns-bank.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-juni-2013-strafklacht-met-burgelijke-partijstelling-van-aml-van-rooij-bij-rechtbank-eerste-aanleg-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-augustus-2013-pv-nr-ha-45-l1-015381-2013-politie-hazodi-tegen-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-augustus-2013-strafklacht-aml-van-rooij-in-pv-nr-ha-25-l1-015663-2013-hazodi.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-augustus-2013-strafklacht-jem-van-nunen-in-pv-nr-ha-25-l1-015663-2013-hazodi.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-augustus-2013-getuigenverklaring-verbeek-erik-in-pv-nr-ha-25-l1-015663-2013-hazodi.pdf
http://www.legal50.nl/advocaat/rl-ubels/
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Ook hebben zij aan ons niet bericht of zij betreffende sommatiebrief d.d. 4 september 2013 voor de 
behandeling van het kort geding op 10 september 2013 om 11.00 uur hebben ingebracht voor de 
behandelend rechter mr. T. Zuidema van de rechtbank Oost-Brabant, waartoe zij op grond van hun 
afgelegde ambtseed en gedragsregels van advocaten wettelijk verplicht zijn.  
 
Met inachtneming van bovengenoemde feiten sommeren wij de advocaten mr. F.P. Richel en mr. R.L. 
Ubels dan ook om vóór uiterlijk 3 oktober 2013:  
 

I. een beslissing te hebben genomen op bovengenoemd 3-tal sommaties in onze sommatiebrief 
d.d. 4 september 2013, welke u op 5 september 2013 om 4.46 uur heeft ontvangen; 

II. aan ons kenbaar te maken of u onze sommatiebrief d.d. 4 september 2013 met bijbehorende 
producties A t/m Y vóór de behandeling ter zitting op 10 september 2011 heeft ingebracht bij 
kort geding rechter T. Zuidema van de rechtbank Oost-Brabant: Ja of nee? 

 
Behoudens uw beslissing op bovengenoemde twee sommaties vóór uiterlijk 3 oktober 2013: 

- zal tegen de advocaten mr. F.P. Richel en mr. R.L. Ubels een klacht worden ingediend deken 
mr. L. Böhmer van de orde van advocaten, Hieronymusplantsoen 12, 3512 KV Utrecht, met 
het verzoek hen daarop direct als advocaat te schorsen. 

Ter onderbouwing van die klacht zal een kopie van deze sommatie worden overlegd. 
 
Gelijktijdig zal een verzoek aan de Raad van bestuur van SNS-REAAL t.a.v. Voorzitter Gerard van 
Olphen (CEO) worden gedaan om drs. R.J.P.J. (Ronald) Veen, Sr. Accountmanager Bijzonder Beheer 
Zakelijk van de SNS-bank, daarop per direct uit zijn functie bij de SNS-bank te ontslaan. 
 
Gelijktijdig zal ook aan het landelijk hoofdbestuur van de VVD t.a.v. Voorzitter mr. A.H. Korthals 
worden verzocht om Ronald Veen (fractievoorzitter en raadslid bij de VVD in Veenendaal), René 
Dekkers (wethouder bij de VVD in Sint-Oedenrode) en Harry Bekkers (bestuursvoorzitter bij de VVD in 
Sint-Oedenrode) daarop per direct uit de VVD-fractie te ontzetten. 
 
In afwachting van uw beslissing op bovengenoemde sommaties vóór uiterlijk 3 oktober 2013, 
verblijven wij;  
 
Hoogachtend 

 

 
 
 

A.M.L. van Rooij                                                                 J.E.M. van Rooij van Nunen,           
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven.                           Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven.Tel: 
011758676 (vast) 0484749360 (mobiel) 
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com   
 

 
 
 
 

Van Rooij Holding B.V.                                                       Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
Voor deze                                                                           Voor deze 
A.M.L. van Rooij, bestuurder         A.M.L. van Rooij, directeur 

 
 
 
 

 
Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’                    Politiek partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode 
Voor deze                                                               Voor deze  
A.M.L. van Rooij, eigenaar eenmanszaak              A.M.L. van Rooij, gemachtigd bestuurder   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

http://www.snsreaal.nl/corporate-governance/executive-board/gerard-van-olphen-ceo.html
http://www.snsreaal.nl/corporate-governance/executive-board/gerard-van-olphen-ceo.html
http://www.vvd-veenendaal.nl/fractie_9772/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Benk_Korthals
http://www.vvd-veenendaal.nl/fractie_9772/
http://www.lokaleliberalen.nl/rene_dekkers_3030/
http://www.lokaleliberalen.nl/rene_dekkers_3030/
http://sint-oedenrode.vvd.nl/bestuur_476/
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-januari-2013-getuigschrift-woonst-jem-van-rooij-van-nunen-zonhoven.pdf
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.sdnl.nl/camping-dommeldal-open-brief.htm
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/de-ocmw-raad-van-de-gemeente-zonhoven-1/handtekening ad van rooij.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/de-ocmw-raad-van-de-gemeente-zonhoven-1/handtekening ad van rooij.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/de-ocmw-raad-van-de-gemeente-zonhoven-1/handtekening ad van rooij.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/de-ocmw-raad-van-de-gemeente-zonhoven-1/handtekening ad van rooij.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/de-ocmw-raad-van-de-gemeente-zonhoven-1/handtekening ad van rooij.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/de-ocmw-raad-van-de-gemeente-zonhoven-1/ANELIES.png?attredirects=0
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Ing: A.M.L. Van Rooij: Europees erkend safety manager 

HOME | INFO | ARCHIEF | NIEUWSBRIEF | LINKS 

Deskundigerapport: Arseen en chroom VI in geïmpregneerd hout 

 
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 29 september 2013 17:28 
Onderwerp: Sommatie aan de advocaat mr. F.P. Richel en mr. R.L. Ubels van advocatenkantoor 
Van Benthem en Keulen te Utrecht om hierop vóór uiterlijk 3 oktober 2013 te beslissen. 
Aan: frankrichel@vbk.nl, ralphubels@vbk.nl 
Cc: karen.berg@snsreaal.nl, bestuurders@vvd.nl, p&g@vvd.nl, info@advocatenorde.nl, 
deken@advocatenordeutrecht.nl, Raad van State Voorlichting <voorlichting@raadvanstate.nl>, 
leo.daenen@omerus.be, herman.van.rompuy@telenet.be, info@premier.fed.be, 
min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, annemie.turtelboom@stad.antwerpen.be, milquet@ibz.fgov.be, 
joelle.milquet@ibz.fgov.be, geert.slootmans@just.fgov.be, parquet fédéral 
<federaal.parket@just.fgov.be>, srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be, griffie@const-court.be, 
jan.wouters@ggs.kuleuven.be, jan.tytgat@pharm.kuleuven.be, jacques.janssens@rztienen.be, 
info@loc.be, Herman Decroo <herman@decroo-desguin.be>, korpschef@hazodi.be, Otto ter Haar 
<degroenen@planet.nl>, Otto ter Haar <otto@degroenen.nl>, "f.bovenkerk" <F.Bovenkerk@uu.nl>, 
"Anton F. P. van Putten" <anton37.putten@wxs.nl>, wolbrin Veen <ine.veen@quicknet.nl>, bosgroep 
wieteke van Dort <wieteke@wietekevandort.nl>, julius vischjager <julius601@hotmail.com>, 
katholieknieuwsblad <Redactie@katholieknieuwsblad.nl>, katohliek nieuwsblad 
<henk@katholieknieuwsblad.nl>, Henk Niggebrugge <henkn@hetechtenieuws.org>, Erik Verbeek 
<nocancerfoundation@gmail.com>, Rob Brockhus <rob.brockhus@gmail.com>, Rob Brockhus 
<sdn@ziggo.nl>, Jager Jikke <info@jikkejager.nl>, Muller Gretha <grethamuller@t-online.de>, Bert 
Maathuis <bertmaathuis@gmail.com>, Hans van den Broek <hans.v.d.broek@planet.nl>, Bas 
Heijmen <bas@hetechtenieuws.org> 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 29 september 2013 19:01 
Onderwerp: Fwd: Sommatie aan de advocaat mr. F.P. Richel en mr. R.L. Ubels van advocatenkantoor 
Van Benthem en Keulen te Utrecht om hierop vóór uiterlijk 3 oktober 2013 te beslissen. 
Aan: info@vbk.nl, johankoggink@vbk.nl 
 
Geachte Directeur Johan Koggink 
 
Ter info omdat de e-mail van de heren Richel en Ubels kennelijk niet meer werken  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 
Van: Berg, K. (Karen) (RvB) <Karen.Berg@snsreaal.nl> 
Datum: 29 september 2013 17:28 
Onderwerp: Niet aanwezig: Sommatie aan de advocaat mr. F.P. Richel en mr. R.L. Ubels van 
advocatenkantoor Van Benthem en Keulen te Utrecht om hierop vóór uiterlijk 3 oktober 2013 te 
beslissen. 
Aan: "A,M,L Van Rooij" <ekc.avanrooij@gmail.com> 
 
Ik ben niet langer werkzaam als secretaris en vanaf 1 oktober uit dienst bij SNS REAAL. 
Voor vragen kunt u terecht bij Marye van der Grinten, de huidige secretaris, of Ron Klamer. 
 
Groet, 
Karen 

https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/ad-van-rooij-europees-erkend-safety-manager
http://www.hetechtenieuws.org/index.php
http://www.hetechtenieuws.org/info.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.hetechtenieuws.org/0000-00-00-nieuwsbrief.php
http://www.nieuwemedianieuws.nl/
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-rampzalige-gevolgen-van-geiempregneerd-hout
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 

Datum: 30 september 2013 09:51 

Onderwerp: Herhaalde: "Sommatie aan de advocaat mr. F.P. Richel en mr. R.L. Ubels van 

advocatenkantoor Van Benthem en Keulen te Utrecht om hierop vóór uiterlijk 3 oktober 2013 te 

beslissen" . 

Aan: frankrichel@vbk.nl, ralphubels@vbk.nl, info@vbk.nl, johankoggink@vbk.nl, lsebakker@vbk.nl, 

laurienberghuis@vbk.nl, birgitbesseler@vbk.nl, petrakleingunnewiek@vbk.nl, basvanherpen@vbk.nl, 

heleendammingh@vbk.nl, sylviagerdes@vbk.nl, annekusters@vbk.nl, elselinevanlierop@vbk.nl, 

alicevanderschee@vbk.nl, carlavandewiel@vbk.nl, isabelvantuyll@vbk.nl, jacquelinemeyst@vbk.nl, 

mariskanijenhof@vbk.nl, marliesmuus@vbk.nl 

Cc: karen.berg@snsreaal.nl, bestuurders@vvd.nl, p&g@vvd.nl, info@advocatenorde.nl, 

deken@advocatenordeutrecht.nl, Raad van State Voorlichting <voorlichting@raadvanstate.nl>, 

leo.daenen@omerus.be, herman.van.rompuy@telenet.be, info@premier.fed.be, 

min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, annemie.turtelboom@stad.antwerpen.be, 

"milquet@ibz.fgov.be" <milquet@ibz.fgov.be>, joelle.milquet@ibz.fgov.be, 

"geert.slootmans@just.fgov.be" <geert.slootmans@just.fgov.be>, parquet fédéral 

<federaal.parket@just.fgov.be>, srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be, "griffie@const-court.be" 

<griffie@const-court.be>, jan.wouters@ggs.kuleuven.be, jan.tytgat@pharm.kuleuven.be, 

jacques.janssens@rztienen.be, info@loc.be, Herman Decroo <herman@decroo-desguin.be>, 

korpschef@hazodi.be, Otto ter Haar <degroenen@planet.nl>, Otto ter Haar <otto@degroenen.nl>, 

"f.bovenkerk" <F.Bovenkerk@uu.nl>, "Anton F. P. van Putten" <anton37.putten@wxs.nl>, wolbrin 

Veen <ine.veen@quicknet.nl>, bosgroep wieteke van Dort <wieteke@wietekevandort.nl>, julius 

vischjager <julius601@hotmail.com>, katholieknieuwsblad <Redactie@katholieknieuwsblad.nl>, 

katohliek nieuwsblad <henk@katholieknieuwsblad.nl>, Henk Niggebrugge 

<henkn@hetechtenieuws.org>, Erik Verbeek <nocancerfoundation@gmail.com>, Rob Brockhus 

<rob.brockhus@gmail.com>, Rob Brockhus <sdn@ziggo.nl>, Jager Jikke <info@jikkejager.nl>, Muller 

Gretha <grethamuller@t-online.de>, Bert Maathuis <bertmaathuis@gmail.com>, Hans van den Broek 

<hans.v.d.broek@planet.nl>, Bas Heijmen <bas@hetechtenieuws.org>, Camping & Pensionstal 

Dommeldal <a.vanrooij1@chello.nl>, "A,M,L Van Rooij" <ekc.avanrooij@gmail.com>, De Groenen 

België <de.groenen.belgie@gmail.com>, Pierre Schreuder <pierre.schreuder.sr@gmail.com> 

 

 

Geachte advocaten mr. Richel en mr. Ubels, 

  
Onze hieronder bijgevoegde sommatie e-mail d.d. 29 september 2013 (17:28 uur) kregen wij vanuit 
uw advocatenkantoor Van Benthem & Keulen N.V. terug met de volgende tekst: 
 
This is an automatically generated Delivery Status Notification. 

 

THIS IS A WARNING MESSAGE ONLY. 

 

YOU DO NOT NEED TO RESEND YOUR MESSAGE. 

 

Delivery to the following recipients has been delayed. 

 

frankrichel@vbk.nl 

ralphubels@vbk.nl 
 

mailto:frankrichel@vbk.nl
mailto:ralphubels@vbk.nl
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Daarna hebben wij vanuit een ander e-mail adres op 29 september 2013 (21.00 uur) onze sommatie 
e-mail d.d. 29 september 2013 nogmaals aan u verstuurd en nog aan 17 e-mail adressen meer binnen 
uw kantoor. Voor bewijzen van verzending zie hieronder. Ook vanuit alle 19 e-mail adressen vanuit uw 
kantoor vanuit dat andere e-mail adres ontvingen hetzelfde bericht als hierboven. Om die reden 
proberen wij het nu nogmaals.  
 
Om bovengenoemde reden hebben wij ons sommatieverzoek d.d. 29 september 2013 aan de 
advocaten mr. Richel en mr. Ubels bij No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org) op 
internet laten plaatsen op de volgende links: 
 
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/advocaat-mr-f-p-richel-en-mr-r-l-ubels 
 
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij  
 
Als wij ook deze e-mail weer terugkrijgen dan is er ons inziens sprake van sabotage vanuit uw kantoor 
en zal daarover telefonisch contact worden opgenomen met uw directeur mr. Johan Koggink.  
Mocht dat geen oplossing geven dan zal vandaag nog tegen u beiden, zijnde mr. Richel en mr. Ubels, 
hierover een klacht worden ingediend bij deken  mr. L. Böhmer van de Orde van Advocaten te 
Utrecht.  
 
In afwachting van de ontvangstbevestiging van deze e-mail vandaag 30 september 2013 voor 11.00 
uur, verblijven wij; 
  
   

 
 

Ing: A.M.L. Van Rooij: Europees erkend safety manager 

HOME | INFO | ARCHIEF | NIEUWSBRIEF | LINKS 

Deskundigerapport: Arseen en chroom VI in geïmpregneerd hout 

tel: 0032 11758676  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 

---------- Doorgestuurd bericht ---------- 

Van: De Groenen België <de.groenen.belgie@gmail.com> 

Datum: 29 september 2013 21:00 

Onderwerp: "Sommatie aan de advocaat mr. F.P. Richel en mr. R.L. Ubels van 

advocatenkantoor Van Benthem en Keulen te Utrecht om hierop vóór uiterlijk 3 oktober 2013 

te beslissen" . 

Aan: frankrichel@vbk.nl, ralphubels@vbk.nl, info@vbk.nl, johankoggink@vbk.nl, lsebakker@

vbk.nl, laurienberghuis@vbk.nl, birgitbesseler@vbk.nl, petrakleingunnewiek@vbk.nl, basvan

herpen@vbk.nl, heleendammingh@vbk.nl, sylviagerdes@vbk.nl, annekusters@vbk.nl, elseli

nevanlierop@vbk.nl, alicevanderschee@vbk.nl, carlavandewiel@vbk.nl, isabelvantuyll@vbk.

nl, jacquelinemeyst@vbk.nl, mariskanijenhof@vbk.nl, marliesmuus@vbk.nl 

Cc: karen.berg@snsreaal.nl, bestuurders@vvd.nl, p&g@vvd.nl, info@advocatenorde.nl, dek

en@advocatenordeutrecht.nl, Raad van State Voorlichting 

<voorlichting@raadvanstate.nl>, leo.daenen@omerus.be, herman.van.rompuy@telenet.be, i

nfo@premier.fed.be, min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, annemie.turtelboom@stad.antwe

http://www.nocancerfoundation.org/
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/advocaat-mr-f-p-richel-en-mr-r-l-ubels
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/ad-van-rooij-europees-erkend-safety-manager
http://www.hetechtenieuws.org/index.php
http://www.hetechtenieuws.org/info.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.hetechtenieuws.org/0000-00-00-nieuwsbrief.php
http://www.nieuwemedianieuws.nl/
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-rampzalige-gevolgen-van-geiempregneerd-hout
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
mailto:frankrichel@vbk.nl
mailto:ralphubels@vbk.nl
mailto:info@vbk.nl
mailto:johankoggink@vbk.nl
mailto:lsebakker@vbk.nl
mailto:lsebakker@vbk.nl
mailto:laurienberghuis@vbk.nl
mailto:birgitbesseler@vbk.nl
mailto:petrakleingunnewiek@vbk.nl
mailto:basvanherpen@vbk.nl
mailto:basvanherpen@vbk.nl
mailto:heleendammingh@vbk.nl
mailto:sylviagerdes@vbk.nl
mailto:annekusters@vbk.nl
mailto:elselinevanlierop@vbk.nl
mailto:elselinevanlierop@vbk.nl
mailto:alicevanderschee@vbk.nl
mailto:carlavandewiel@vbk.nl
mailto:isabelvantuyll@vbk.nl
mailto:isabelvantuyll@vbk.nl
mailto:jacquelinemeyst@vbk.nl
mailto:mariskanijenhof@vbk.nl
mailto:marliesmuus@vbk.nl
mailto:karen.berg@snsreaal.nl
mailto:bestuurders@vvd.nl
mailto:p%26g@vvd.nl
mailto:info@advocatenorde.nl
mailto:deken@advocatenordeutrecht.nl
mailto:deken@advocatenordeutrecht.nl
mailto:voorlichting@raadvanstate.nl
mailto:leo.daenen@omerus.be
mailto:herman.van.rompuy@telenet.be
mailto:info@premier.fed.be
mailto:info@premier.fed.be
mailto:min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be
mailto:annemie.turtelboom@stad.antwerpen.be
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rpen.be, milquet@ibz.fgov.be, joelle.milquet@ibz.fgov.be, geert.slootmans@just.fgov.be, 

parquet fédéral 

<federaal.parket@just.fgov.be>, srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be, griffie@const-

court.be, jan.wouters@ggs.kuleuven.be, jan.tytgat@pharm.kuleuven.be, jacques.janssens@

rztienen.be, info@loc.be, Herman Decroo <herman@decroo-

desguin.be>, korpschef@hazodi.be, Otto ter Haar <degroenen@planet.nl>, Otto ter Haar 

<otto@degroenen.nl>, "f.bovenkerk" <F.Bovenkerk@uu.nl>, "Anton F. P. van Putten" 

<anton37.putten@wxs.nl>, wolbrin Veen <ine.veen@quicknet.nl>, bosgroep wieteke van 

Dort <wieteke@wietekevandort.nl>, julius vischjager <julius601@hotmail.com>, 

katholieknieuwsblad <Redactie@katholieknieuwsblad.nl>, katohliek nieuwsblad 

<henk@katholieknieuwsblad.nl>, Henk Niggebrugge <henkn@hetechtenieuws.org>, Erik 

Verbeek <nocancerfoundation@gmail.com>, Rob Brockhus <rob.brockhus@gmail.com>, 

Rob Brockhus <sdn@ziggo.nl>, Jager Jikke <info@jikkejager.nl>, Muller Gretha 

<grethamuller@t-online.de>, Bert Maathuis <bertmaathuis@gmail.com>, Hans van den 

Broek <hans.v.d.broek@planet.nl>, Bas Heijmen <bas@hetechtenieuws.org>, Camping & 

Pensionstal Dommeldal <a.vanrooij1@chello.nl>, "A,M,L Van Rooij" 

<ekc.avanrooij@gmail.com> 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 

Datum: 29 september 2013 17:28 

Onderwerp: Sommatie aan de advocaat mr. F.P. Richel en mr. R.L. Ubels van advocatenkantoor Van 

Benthem en Keulen te Utrecht om hierop vóór uiterlijk 3 oktober 2013 te beslissen. 

Aan: frankrichel@vbk.nl, ralphubels@vbk.nl 

Cc: karen.berg@snsreaal.nl, bestuurders@vvd.nl, p&g@vvd.nl, info@advocatenorde.nl, deken@advo

catenordeutrecht.nl, Raad van State Voorlichting 

<voorlichting@raadvanstate.nl>, leo.daenen@omerus.be, herman.van.rompuy@telenet.be, info@pre

mier.fed.be, min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, annemie.turtelboom@stad.antwerpen.be, milquet

@ibz.fgov.be, joelle.milquet@ibz.fgov.be, geert.slootmans@just.fgov.be, parquet fédéral 

<federaal.parket@just.fgov.be>, srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be, griffie@const-

court.be, jan.wouters@ggs.kuleuven.be, jan.tytgat@pharm.kuleuven.be, jacques.janssens@rztienen.b

e, info@loc.be, Herman Decroo <herman@decroo-desguin.be>, korpschef@hazodi.be, Otto ter Haar 

<degroenen@planet.nl>, Otto ter Haar <otto@degroenen.nl>, "f.bovenkerk" <F.Bovenkerk@uu.nl>, 

"Anton F. P. van Putten" <anton37.putten@wxs.nl>, wolbrin Veen <ine.veen@quicknet.nl>, bosgroep 

wieteke van Dort <wieteke@wietekevandort.nl>, julius vischjager <julius601@hotmail.com>, 

katholieknieuwsblad <Redactie@katholieknieuwsblad.nl>, katohliek nieuwsblad 

<henk@katholieknieuwsblad.nl>, Henk Niggebrugge <henkn@hetechtenieuws.org>, Erik Verbeek 

<nocancerfoundation@gmail.com>, Rob Brockhus <rob.brockhus@gmail.com>, Rob Brockhus 

<sdn@ziggo.nl>, Jager Jikke <info@jikkejager.nl>, Muller Gretha <grethamuller@t-online.de>, Bert 

Maathuis <bertmaathuis@gmail.com>, Hans van den Broek <hans.v.d.broek@planet.nl>, Bas 

Heijmen <bas@hetechtenieuws.org> 
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