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DE GROENEN 
http://www.sdnl.nl/groenen.htm 

Foto's van het congres van de Groenen in Utrecht op 2 feb. 2008 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

29 februari 2012  

Persinformatie 
 
Verstuurd per fax 0413 – 478060 en verstuurd per e-mail aan alle 
gemeenteraadsleden van Sint-Oedenrode.   
 

Van: 
De Politieke Groepering De Groenen afd. Sint-Oedenrode:   

gevestigd op het adres: ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode    
 
Betreft:  
Sommatieverzoek om op de raadsvergadering van 1 maart 2012  te 
beslissen tot verdaging van de bestemmingsplan procedure tot na 
het moment de lopende strafrechtelijke onderzoeken tegen 
burgemeester P.M. Maas en zijn CDA (vanuit Nederland) en tegen de 
gehele gemeente Sint-Oedenrode waaronder burgemeester en 
wethouders en de gemeenteraad (vanuit België) zijn afgerond, zo niet 
dan zal tegen alle gemeenteraadsleden van Sint-Oedenrode in België 
aanvullende strafaangifte worden gedaan.  
 
Aan:  
De gemeenteraad van Sint-Oedenrode, zijnde de Raadsleden: 

- Etienne El Baidun-Kensdell (kensdell@yahoo.co.uk); 
- Frans van den Boomen (fransvandenboomen@bvtrooi.nl);  
- Coes van der Coelen (vdcoelen@trined.nl);  
- Freek Glorius (Freek@FreekGlorius.nl);  
- Janine Heisterkamp (jheisterkamp@hartvoorrooipvda.nl);  
- Janneke van den Heuvel (jvdheuvel@hartvoorrooipvda.nl);   
- Hans Hulsen (hanshulsen@hotmail.com);  
- Wil Maas (h.bekkers@bekkersadvies.nl); 
- Michiel van Seventer RA (m.vanseventer@chello.nl);  
- Wiel Sporken (w.sporken@chello.nl); 
- Tilly van den Tillaar (tillyvandentillaar@bvtrooi.nl);  
- Jan Verhagen (j.verhagen26@chello.nl):  
- Rien Verhagen (m.verhagen37@chello.nl);  
- Peter Verkuijlen (peterverkuijlen@hetnet.nl);  
- Wilma Wagenaars-van Beers (booh@xs4all.nl);  
- Tom van Wanrooij (tvwanrooij@hartvoorrooipvda.nl);  
- Jos Wijn (j.f.m.wijn@kpnmail.nl)  
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Geachte Gemeenteraad van Sint-Oedenrode,  
 
De politieke groepering De Groenen afd. Sint-Oedenrode, is gevestigd op het woonadres ’t Achterom 
9, 5491 XD Sint-Oedenrode van gemachtigde A.M.L. van Rooij. Als bewijs daarvoor vindt u 
bijgevoegd de brief d.d. 26 januari 2010 van burgemeester P.M. Maas van Sint-Oedenrode met als 
onderwerp “Campagne gemeenteraadsverkiezingen” aan De Groenen (zie bijlage 1)  
 
Bij brief d.d.  5 februari 2012 hebben wij aan alle leden van de gemeenteraad van Sint-Oedenrode 
letterlijk het volgende sommatieverzoek laten uitgaan: 
 

Sommatieverzoek tot het nemen van een besluit tot verdaging van de bestemmingsplan 
procedure tot na het moment de lopende strafrechtelijke onderzoeken tegen 
burgemeester P.M. Maas en zijn CDA (vanuit Nederland) en tegen de gehele gemeente 
Sint-Oedenrode waaronder burgemeester en wethouders en de gemeenteraad (vanuit 
België) zijn afgerond en daarop vóór uiterlijk 7 februari 2012 een beslissing te hebben 
genomen.  

 
Op dit sommatieverzoek heeft geen enkel lid van de gemeenteraad van Sint-Oedenrode gereageerd. 
Daarmee staat vast dat alle raadsleden van Sint-Oedenrode daarmee hebben bevestigd onderdeel uit 
te maken van de hieronder feitelijk bewezen zware georganiseerde mens- en milieuvernietigende  
misdaad rondom hun dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle (thans: Van Aarle Houtbedrijf B.V.) 
Ollandseweg 159, 5491 XD te Sint-Oedenrode.  Hoe groot die misdaad is kunt u hieronder lezen in de 
volgende ingelaste stukken: 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
============================================================================= 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  

 
Per fax 073-6202790  

 
Aan Rechtbank ’s-Hertogenbosch  
t.a.v. de Wrakingskamer.  
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch   
                                                                  
             
 

  
‘ 
 

      België,  27 februari 2012 
 
Uw procedurenummer: 11 /3678 BESLU V179   
 
 
Betreft: Camping en Pensionstal Dommeldal V.O.F. als A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van 
Nunen (cliënten)/ 

Wraking van de behandelend rechter A.W.C.M. van Emmerik in de zaak met als nummer:  
11/3678 BESLU V179 vóór de behandeling ter zitting op 28 februari 2012 om 15.45 uur   

 
 
Geachte rechters van de Wrakingskamer,  
 
Mede namens de vennoten A.M.L. van Rooij (vanaf 22 april 2010 in België wonend om door toedoen 
van burgemeester P.M. Maas en zijn CDA niet vermoord te worden) en J.E.M. van Rooij van Nunen 
van Camping en Pensionstal Dommeldal VOF., gevestigd op ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode en A.M.L van Rooij en J.E.M van Rooij van Nunen als natuurlijk persoon, wraakt 
ondergetekende hierbij de behandelend rechter mr. A.W.C.M. van Emmerik van de wrakingskamer 
in de zaak met als nummer 11/3678 BESLU V179 vóór de behandeling ter zitting op 28 februari 2012 
om 15.45 uur op grond van ondergenoemde feiten en omstandigheden:  

http://www.degroenen.nl/
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/25%20januari%202010%20brief%20P.%20Maas%20campagne%20verkiezingen.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/25%20januari%202010%20brief%20P.%20Maas%20campagne%20verkiezingen.pdf?attredirects=0
http://www.sdnl.nl/pdf/27-januari-2012-antwoord-ontwerpbestemmingsplan-sint-oedenrode.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/27-januari-2012-antwoord-ontwerpbestemmingsplan-sint-oedenrode.pdf
http://nederland-bananen-monarchie.weebly.com/dossier-ad-van-rooij.html
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Ingevolge artikel 8:15 Algemene wet bestuursrecht kan op verzoek van een partij elk van de rechters 
die een zaak behandelen, worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de 
rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen leiden. 
 
Ingevolge artikel 8:16 Algemene wet bestuursrecht wordt een verzoek tot wraking gedaan zodra de 
feiten of omstandigheden aan verzoeker bekend zijn geworden. Het verzoek geschiedt schriftelijk en is 
gemotiveerd. 
 
Voor de feiten en omstandigheden waarop behandelend rechter mr. A.W.C.M. van Emmerik wordt  
gewraakt vindt u hieronder wederom nogmaals ingelast blz. 1 en blz. 51 uit onze bij brief d.d. 13 
februari 2012 nader toegezonden stukken waarin aan de behandelend rechter A.W.C.M. van 
Emmerik gemotiveerd is verzocht om de behandeling ter zitting voor onbepaalde tijd op te schorten.  
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////    
 
(blz.1)        Afgegeven met ontvangstbevestiging  
 

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht 
t.a.v. behandelend rechter A.W.C.M. van Emmerik 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch   

                                                                  
             
 

               
Sint-Oedenrode, 13 februari 2012 
 
 

Uw procedurenummer: 11 /3678 BESLU V179   
 
Betreft: Agrarische bedrijf Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ VOF(appellanten)/ 

- Nadere stukken, tevens reactie op de bij brief d.d. 12 januari 2012 (kenmerk: 2866338) 
ingebrachte reactie van H. Artz, bureauhoofd Natuur en landschap, namens gedeputeerde 
Staten van Noord Brabant op ons beroepschrift d.d. 3 november 2011, nader gemotiveerd bij 
brief d.d. 15 december 2011, tegen het van 27 september tot en met 7 november 2011 ter 
inzage gelegde Besluit Natuurbeheerplan 2012 van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. 

- Verzoek om uitstel van de behandeling ter zitting tot na het moment 1) de lopende hierop 
betrekking hebbende strafrechtelijke onderzoeken in Nederland en België zijn afgerond; 2) 
A.M.L. van Rooij met de hulp van het opleggen van een dwangsom vanuit het UWV aan 
Philips Medical Systems Nederland B.V. van zijn vanaf 24 september 2007 gehouden 100% 
arbeidsongeschikt (geestesziek) zijn zonder doorbetaling van salaris tijdens ziekte is verlost, 
3) de mens- en milieuvernietigende maffia rondom dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V. 
(thans: Van Aarle Houtbedrijf B.V.), Ollandseweg 159, 5491 XB, Sint-Oedenrode             
onder regie van de officieren van justitie, eerst mr. G.C. M. Bos, en nu mr. M. Groothuizen 
waarvan H. Artz, bureauhoofd Natuur en landschap van de provincie Noord Brabant 
onderdeel uitmaakt, voorbij is en A.M.L. van Rooij weer veilig kan terugkeren naar Nederland 
zonder in opdracht van deze officier van justitie mr. M. Groothuizen te kunnen worden 
opgepakt of door toedoen van burgemeester P.M. Maas te worden vermoord door Robert van 
de Biggelaar onder de dekmantel van een burenruzie, die al tweemaal eerder aanslagen op 
A.M.L. van Rooij heeft gepleegd en ook twee op zijn moeder, waarvan steeds strafaangifte is 
gedaan maar door de officieren van justitie mr. G.C.M. Bos (voorheen) en mr. M. Groothuizen 
(thans) niet strafrechtelijk wordt onderzocht.     

 
Geachte behandelend rechter mr. A.W.C.M. van Emmerik,   
 
Namens Camping en Pensionstal Dommeldal VOF, gevestigd op ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (waarvan vennoot  A.M.L. van Rooij als politiek vluchteling vanaf 22 april 2010 in België 
woont om door toedoen van burgemeester P.M. Maas en zijn CDA niet te worden vermoord), laten wij 
u in opgemelde zaak, procedurenummer: 11 /3678 BESLU V179, de volgende nadere stukken 
toekomen: 



 4 

Eerste nadere stuk   
 
Als eerste nadere stuk laten wij u toekomen het hieronder ingelaste bezwaarschrift d.d. 5 januari 2012 
van De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode aan de gemeenteraad van Sint-Oederode met bijbehorend 
5-tal bijlagen (zie achter tab 1) Daarin staat letterlijk het volgende geschreven:      
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
(blz. 51)  
 
Wij richten aan u dan ook het nadrukkelijke verzoek om uitstel van de behandeling ter zitting tot na het 
moment:  
 

1. de lopende hierop betrekking hebbende strafrechtelijke onderzoeken in Nederland en België 
zijn afgerond;  

2. A.M.L. van Rooij met de hulp van het opleggen van een dwangsom vanuit het UWV aan 
Philips Medical Systems Nederland B.V. van zijn vanaf 24 september 2007 gehouden 100% 
arbeidsiongeschikt (geestesziek) zijn zonder doorbetaling van salaris tijdens ziekte is verlost;  

3. de mens- en milieuvernietigende maffia rondom dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V. (thans: 
Van Aarle Houtbedrijf B.V.), Ollandseweg 159, 5491 XB, Sint-Oedenrode onder regie van de 
officieren van justitie, eerst mr. G.C. M. Bos, en nu mr. M. Groothuizen waarvan H. Artz, 
bureauhoofd Natuur en landschap van de provincie Noord Brabant onderdeel uitmaakt, voorbij 
is en A.M.L. van Rooij weer veilig kan terugkeren naar Nederland zonder in opdracht van deze 
officier van justitie mr. M. Groothuizen te kunnen worden opgepakt of door toedoen van 
burgemeester P.M. Maas te worden vermoord door Robert van de Biggelaar onder de 
dekmantel van een burenruzie, die al tweemaal eerder aanslagen op A.M.L. van Rooij heeft 
gepleegd en ook twee op zijn moeder, waarvan steeds strafaangifte is gedaan maar door de 
officieren van justitie mr. G.C.M. Bos (voorheen) en mr. M. Groothuizen (thans) niet 
strafrechtelijk wordt onderzocht.     

   
In geval u, behandelend rechter mr. A.W.C.M. van Emmerik, op grond van bovengenoemde feiten niet 
beslist tot uitstel van de behandeling ter zitting voor onbepaalde tijd dan zullen wij u voorafgaande aan 
de zitting op 28 februari 2012 om 15.45 daarop wraken.  
 
Wij richten aan de behandelend rechter mr. A.W.C.M. van Emmerik dan ook het nadrukkelijke verzoek 
om aan ondergetekende vóór uiterlijk 18 februari 2012 schriftelijk kenbaar of bovengenoemde feiten 
voor hem/haar reden is om de behandeling van deze zaak ter zitting voor onbepaalde tijd uit te stellen 
ja of nee?  
      
In afwachting van de beslissing hierop vóór uiterlijk 18 februari 2012 van de behandelend rechter 
mr. A.W.C.M. van Emmerik, verblijven wij;  
 
 
 
Hoogachtend,   
Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
Voor deze  
Ing. A.M.L. van Rooij 
(vanuit België)  
  
Camping en Pensionstal “Dommeldal” 
Voor deze 
Ing. A.M.L. van Rooij                                                J.E.M. van Rooij van Nunen 
(vennoot vanuit België)                                              (vennoot vanuit Nederland)  
 
Bijlage:  

1. (tab 1) Bezwaarschrift d.d. 5 januari 2012 van De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, aan de 
gemeenteraad van Sint-Oederode met bijbehorend 5-tal bijlagen ( 44 blz.) 

2. (tab 2).Recent persbericht van De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, aan de Nederlandse en 
Belgiische Media met bijbehorend 8-tal bijlagen ( 51 blz.) 
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////    
 
Op dit feitelijk glashelder onderbouwd verzoek aan behandelend rechter A.W.C.M. van Emmerik 
krijgen wij bij brief d.d. 14 februari 2012 een nietszeggend briefje van administratief medewerkster Mw. 
S. Serre van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch met letterlijk de volgende inhoud (zie bijlage 1).   
 

Geachte heer  
 

Over het beroep met procedurenummer 11 / 3678 BESLU V179 deel ik u het volgende 
mee.  

 
U hebt de rechtbank verzocht om uitstel van de behandeling van het beroep op de 
zitting van dinsdag 28 februari 2012.  

 
Uw verzoek is afgewezen. De rechtbank verleent alleen in uitzonderlijke 
omstandigheden uitstel. De reden waarom u om uitstel vraagt, valt niet onder deze 
omstandigheden. De behandeling van het beroep zal daarom niet worden uitgesteld en 
zal plaatsvinden op dinsdag 28 februari 2012 om 15.45 uur.  

 
Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de 
administratie van de rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer. 

 
Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het procedurenummer te vermelden. 

 
Hoogachtend, 

 
De griffier.         

 (anoniem)  
 
Naar aanleiding daarvan heeft ondergetekende u, zijnde Mw. S. Serre, gebeld en aan u het volgende 
kenbaar gemaakt.   
 
U schrijft:   
 

U hebt de rechtbank verzocht om uitstel van de behandeling van het beroep op de 
zitting van dinsdag 28 februari 2012.  

 
Hiermee heeft u valsheid in geschrift gepleegd. Ik heb de rechtbank niets verzocht. Aan een rechtbank 
kan ook niets worden verzocht omdat dat een gebouw is. Enkel aan personen die werkzaam zijn 
binnen de rechtbank kan iets worden verzocht. Ik heb aan de behandelend rechter A.W.C.M. van 
Emmerik mijn gemotiveerd verzoek gedaan.   
 
U schrijft verder:   
 

Uw verzoek is afgewezen. De rechtbank verleent alleen in uitzonderlijke 
omstandigheden uitstel. De reden waarom u om uitstel vraagt, valt niet onder deze 
omstandigheden. 

 
Ook hiermee heeft u valsheid in geschrift gepleegd. Een rechtbank is geen persoon maar een 
gebouw. Een gebouw kan niets afwijzen. Enkel personen die werkzaam zijn binnen de rechtbank 
kunnen iets gemotiveerd afwijzen. Ik heb aan de behandelend rechter A.W.C.M. van Emmerik mijn 
gemotiveerd verzoek gedaan.   
 
Omdat dit alles ook nog is ondertekend door een “anonieme griffier” heb ik u gevraagd. Wie heeft die 
brief geschreven? U vertelde mij dat deze brief bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch standaard in de 
computer zit en als zodanig op alle verzoeken om uitstel van de zitting standaard wordt verstuurd. 
 
Om die reden hebben wij de voor deze brief d.d. 14 februari 2012  verantwoordelijke administratief 
medewerkster Mw. S. Serre bij brief d.d. 19 februari 2012 nogmaals verzocht om ons gemotiveerd 
verzoek om om de behandeling ter zitting voor onbepaalde tijd op te schorten voor te leggen aan de 
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behandelend rechter mr. A.W.C.M. van Emmerik en hem/haar daarop te laten beslissen, waartoe 
hij wettelijk verplicht is. Als bewijs daarvoor vindt u hieronder ingelast blz. 1 , 10 en blz. 11  uit 
onze bij brief d.d. 19 februari 2012 gedane verzoek aan de rechtbank ’s-Hertogenbosch t.a.v. Mw. S. 
Serre waarin aan de behandelend rechter A.W.C.M. van Emmerik voor de tweede maal gemotiveerd 
is verzocht om de behandeling ter zitting voor onbepaalde tijd op te schorten.  
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////    
 
(blz.1)  
 
 
 
 

 
  Per fax 073-6202790  

 
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht 
t.a.v. administratief medewerkster Mw. S. Serre. 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch   

                                                                  
             
 

          
Sint-Oedenrode, 19 februari 2012 
 

 
 
Uw procedurenummer: 11 /3678 BESLU V179   
 
 
 
Geachte mevrouw  S. Serre  
 
In opgemelde zaak vindt u hieronder nogmaals ingelast blz. 1 en blz. 51 uit onze bij brief d.d. 13 
februari 2012 nader toegezonden stukken waarin aan de behandelend rechter A.W.C.M. van 
Emmerik gemotiveerd is verzocht om de behandeling ter zitting voor onbepaalde tijd op te schorten.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
 
(blz.10 en 11)  
 
Ik laat mij door toedoen van uw rechtbank ’s-Hertogenbosch niet vermoorden door bijvoorbeeld Robert 
van de Biggelaar, die dat van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch mag zonder dat daarnaar 
strafrechtelijk onderzoek wordt gedaan.  
 
Ook laat ik mij binnen uw rechtbank niet oppakken in opdracht van de hierboven meest criminele D66 
officier van justitie Mr. M. Groothuizen vanwege het feit dat ik volgens hem (via het Centraal Justitieel 
Incassobureau anoniem gehouden) een wanbetaler ben, waarvan zijn “meest corrupte dwangbevel” 
door  Janssen & Janssen c.s. Incasso & Gerechtsdeurwaarders is betekend.    
 
Op grond van bovengenoemde feiten richten wij nogmaals aan behandelend rechter mr. A.W.C.M. 
van Emmerik het nadrukkelijke verzoek om uitstel van de behandeling ter zitting tot na het moment:  
 

1. de lopende hierop betrekking hebbende strafrechtelijke onderzoeken in Nederland en België 
zijn afgerond;  

2. A.M.L. van Rooij met de hulp van het opleggen van een dwangsom vanuit het UWV aan 
Philips Medical Systems Nederland B.V. van zijn vanaf 24 september 2007 gehouden 100% 
arbeidsiongeschikt (geestesziek) zijn zonder doorbetaling van salaris tijdens ziekte is verlost;  

 
 

http://www.sdnl.nl/ekc-dwangbevel.htm
http://www.sdnl.nl/ekc-dwangbevel.htm
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3. de mens- en milieuvernietigende maffia rondom dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V. (thans: 
Van Aarle Houtbedrijf B.V.), Ollandseweg 159, 5491 XB, Sint-Oedenrode onder regie van de 
officieren van justitie, eerst mr. G.C. M. Bos, en nu mr. M. Groothuizen waarvan H. Artz, 
bureauhoofd Natuur en landschap van de provincie Noord Brabant onderdeel uitmaakt, voorbij 
is en A.M.L. van Rooij weer veilig kan terugkeren naar Nederland zonder in opdracht van deze 
officier van justitie mr. M. Groothuizen te kunnen worden opgepakt of door toedoen van 
burgemeester P.M. Maas te worden vermoord door Robert van de Biggelaar onder de 
dekmantel van een burenruzie, die al tweemaal eerder aanslagen op A.M.L. van Rooij heeft 
gepleegd en ook twee op zijn moeder, waarvan steeds strafaangifte is gedaan maar door de 
officieren van justitie mr. G.C.M. Bos (voorheen) en mr. M. Groothuizen (thans) niet 
strafrechtelijk wordt onderzocht.     

   
In geval u, behandelend rechter mr. A.W.C.M. van Emmerik, op grond van bovengenoemde feiten 
niet beslist tot uitstel van de behandeling ter zitting voor onbepaalde tijd dan zullen wij u voorafgaande 
aan de zitting op 28 februari 2012 om 15.45 daarop wraken.  
 
Wij richten aan de behandelend rechter mr. A.W.C.M. van Emmerik dan ook het nadrukkelijke 
verzoek om aan ondergetekende vóór uiterlijk 23 februari 2012 schriftelijk kenbaar te maken of 
bovengenoemde feiten voor hem/haar reden is om de behandeling van deze zaak ter zitting voor 
onbepaalde tijd uit te stellen ja of nee?  
      
In afwachting van de beslissing hierop vóór uiterlijk 23 februari 2012 van de behandelend rechter 
mr. A.W.C.M. van Emmerik, verblijven wij;  
     
Hoogachtend,   
Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
Voor deze 
 
Ing. A.M.L. van Rooij 
(vanuit België)  
    
Aan bijlagen vindt u bijgevoegd: 

1. Brief d.d. 14 februari 2012 van rechtbank ’s-Hertogenboch (1 blz.)  
2. Brief d.d. 30 januari 2012  van directeur W.W.M. van de Donk van Janssen & Janssen c.s. 

Incasso & Gerechtsdeurwaarders aan A.M.L. van Rooij (1 blz.)      

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////    
 
Op dit voor de tweede maal gedane feitelijk glashelder onderbouwde verzoek aan behandelend 
rechter A.W.C.M. van Emmerik via verantwoordelijk administratief medewerkster Mw. S. Serre 
krijgen wij bij brief d.d. 20  februari 2012 wederom een voor 100% gelijke briefe maar nu van 
administratief medewerkster Mw. A.M.A. van  Oorschot met daarin letterlijk de volgende tekst (zie 
bijlage 2).   
 

Geachte heer  
 

Over het beroep met procedurenummer 11 / 3678 BESLU V179 deel ik u het volgende 
mee.  

 
U hebt de rechtbank verzocht om uitstel van de behandeling van het beroep op de 
zitting van dinsdag 28 februari 2012.  

 
Uw verzoek is afgewezen. De rechtbank verleent alleen in uitzonderlijke 
omstandigheden uitstel. De reden waarom u om uitstel vraagt, valt niet onder deze 
omstandigheden. De behandeling van het beroep zal daarom niet worden uitgesteld en 
zal plaatsvinden op dinsdag 28 februari 2012 om 15.45 uur.  

 
Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de 
administratie van de rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer. 
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Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het procedurenummer te vermelden. 
 

Hoogachtend, 
 

De griffier.         
 (anoniem)  
 
Hiermee hebben wij feitelijk bewezen dat de admnministratief medewerksters Mw. S. Serre en Mw. 
A.M.A. van  Oorschot die binnen de rechtbank ’s-Hertogenbosch werken onder volledige 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van behandelend rechter mr. A.W.C.M. van Emmerik als 
zodanig hebben gehandeld ten dienste van de al vanaf 1987 voortdurende zware georganiseerde 
misdaad vanuit het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch tegen A.M.L. van Rooij en zijn gezin. 
Voor feitelijke onderbouw lees het hieronder ingelaste persbericht van De Groenen aan de 
Nederlandse en Belgische Media:   
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
=========================================================================== 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////    
 

 

DE GROENEN 
http://www.sdnl.nl/groenen.htm 

 
Staatsraad  

Raad van State 
(voormalig D66-minister 

van Justitie) 
 
 
 
 
 

 
 

Persbericht  
Aan Nederlandse en Belgische Media  

 

D66 officier van justitie Maarten Groothuizen, 
arrondissementsparket Den Bosch, pleegt 

zware misdrijven. 
 
D66 officier van justitie Maarten Groothuizen, parket Den Bosch, 
pleegt in een door  burgemeester Peter (P.M.) Maas (CDA) van Sint-
Oedenrode en burgemeester Henk (H.P.Th.M.J.) Willems (PvdA) 
van Heusden gedane aangifte van smaad tegen De Groenen in Sint-
Oedenrode en Heusden valsheid in geschrift met het vooropgezette 
doel om met de daaruit ontstane dossiervervalsing de al vanaf 1995 
grensoverschrijdende mens- en milieuvernietigende misdaad met 
tientallen miljoenen kilogrammen valselijk geëtiketteerde zeer giftige 
kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide 
(chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name 
Billiton/Shell, via onder meer  “dekmantelbedrijf” Gebr. van Aarle 
B.V. (thans: Van Aarle Houtbedrijf B.V.), Ollandseweg 159, 5491 XB, 
Sint-Oedenrode strafrechtelijk af te dekken. Dit omdat dit door zijn 
politieke groepering D66 (Winnie Sorgdrager als voormalig minister 
van Justitie) op grond van “oppertuniteitsgronden” al vanaf 1995 
strafrechtelijk wordt afgedekt en door zijn politieke groepering D66 
(Dick Tommel als voormalig staatssecretaris van VROM) onder de 
dekmantels van duurzaamheid en KOMO-keur met maar liefst 200 
miljoen gulden is gesubsidieerd.  

http://www.sdnl.nl/groenen.htm
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/Nevenfuncties%20Raadsleden%2030%20januari%202012%20Nijmegen.pdf?attredirects=0
http://d66nijmegen.nl/raadsfractie
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/Nevenfuncties%20Raadsleden%2030%20januari%202012%20Nijmegen.pdf?attredirects=0
http://d66nijmegen.nl/raadsfractie
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-benw-sint-oedenrode-einde-dwangsom-10-maart-2011.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Henk_Willems_(politicus)
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-02.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.vanaarlehoutbedrijf.nl/
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/13januari1995seponerenopopportuniteitmisdrijfVanAarleenGemeente.pdf?attredirects=0
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-30-5-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2008-01-05.php
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Maarten Groothuizen 
gemeenteraadslid 

 
en  

Officier van Justitie  
Arrondissementsparket 

Den Bosch 

 
Dit met de wetenschap dat D66’er Winnie Sorgdrager (thans: 
staatsraad bij de Raad van State) aan voormalig houtimpregneerder 
Carl Tissen te Luyksgestel € 50.000 euro aan gemeenschapsgeld 
heeft betaald om hierover te zwijgen maakt het allemaal nog veel 
erger.            
 
De Groenen vragen zich dan ook af hoe het ooit heeft kunnen 
gebeuren dat Maarten Groothuizen gelijktijdig:  

- ėn Officier van Justitie in Den Bosch  
- ėn Raadslid (D66) in de gemeente Nijmegen  

kan zijn?        

 

 
 
Geachte Nederlandse en Belgische media  
 
De politieke groepering De Groenen, afd. Sint-Oedenrode, is gevestigd op het woonadres ’t Achterom 
9, 5491 XD Sint-Oedenrode van gemachtigde A.M.L. van Rooij. Als bewijs daarvoor vindt u 
bijgevoegd de brief d.d. 26 januari 2010 van burgemeester P.M. Maas van Sint-Oedenrode met als 
onderwerp “Campagne gemeenteraadsverkiezingen” aan De Groenen (zie bijlage 1)  
 
Als gevolg van de in de periode van januari t/m april 2010 door burgemeester H.P.Th.M.J. Willems 
(PvdA) van Heusden en burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode gedane aangifte van 
smaad tegen De Groenen afd. Sint-Oedenrode en afd. Heusden is door de officier van justitie Maarten 
Groothuizen (die ook D66 gemeenteraadslid in Nijmegen is) hiernaar een samengevoegd 
strafrechtelijk onderzoek gestart. Als bewijs daarvoor lees hieronder het artikel van 19 april 2010 
daarover van Omroep Brabant.        

Weer aangifte burgemeester tegen De Groenen 
Publicatie: maandag 19 april 2010 - 16:28 | Auteur: Mathijs Pennings  

SINT-OEDENRODE - Ook burgemeester Maas van Sint-Oedenrode doet aangifte van 

smaad tegen lijsttrekker Ad van Rooij van de partij De Groenen. Burgemeester Willems 

van Heusden ging zijn collega voor. Hij deed twee maanden geleden al aangifte. De 

aangiftes zijn samengevoegd en worden binnenkort bekeken.  

Beide burgemeesters zijn het zat dat De Groenen ambtenaren en bestuurders van 

onbetrouwbaarheid beschuldigt. 

 

Volgens de burgemeesters is het onacceptabel dat de inwoners van de gemeenten worden 

lastig gevallen met frustraties en onjuiste informatie. Zo suggereerden De Groenen in een 

advertentie in weekblad De Scherper dat een wethouder sneller een vergunning krijgt dan een 

burger.  

 
Dit samengevoegde strafrechtelijk onderzoek heeft de officier van justitie Maarten Groothuizen in 
behandeling genomen onder kenmerk: 840000-12.  
 
Lopende het strafrechtelijke onderzoek onder kenmerk: 840000-12 hebben De Groenen afd. Sint-
Oedenrode bij brief d.d. 15 januari 2012 nadere stukken ingediend bij de behandelend officier van 
justitie Maarten Groothuizen. Deze aanvullende nadere stukken vindt u bijgevoegd (zie bijlage 2).  
 
 
 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/25%20januari%202010%20brief%20P.%20Maas%20campagne%20verkiezingen.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/Nevenfuncties%20Raadsleden%2030%20januari%202012%20Nijmegen.pdf?attredirects=0
http://www.omroepbrabant.nl/?news/1353691183/Weer+aangifte+burgemeester+tegen+De+Groenen.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/Tag.aspx?author=Mathijs%20Pennings
http://www.sdnl.nl/pdf/15-januari-2012-strafaangifte-de-groenen-bij-officier-van-justitie.pdf
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Met de inhoud van die stukken hebben De Groenen afd. Sint-Oedenrode feitelijk bewezen dat niet De 
Groenen maar de gemeenteraad van Sint-Oedenrode onder voorzitterschap van de burgemeesters P. 
Schriek (CDA) en P.M. Maas (CDA) maar liefst al 17,5 jaar lang zware milieu- en mensvernietigende 
grensoverschrijdende misdrijven plegen door maar liefst 17,5 jaar lang geen besluit te nemen op het 
door A.M.L. van Rooij bij brief d.d. 16 november 1994 aan de gemeenteraad van Sint-Oedenrode 
gedane verzoek tot het nemen van een besluit (zie bijlage 3).  
 
Met die inhoud is tevens feitelijk komen vast te staan dat lopende deze al maar liefst 17,5 jaar lange 
weigering van de gemeenteraad van Sint-Oedenrode om een besluit te nemen op het verzoekschrift 
d.d. 16 november 1994  van A.M.L. van Rooij de officier van justitie mr. G.C.M. Bos van het 
arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch bij brief d.d. 13 januari 1995 (kenmerk: 1/0010/95), onder 
verantwoordelijkheid van minister Winnie Sorgdrager van Justitie (D66), heeft beslist dat tegen de 
hieronder vanaf 1987 door houtimprefgneerbedrijf Gebr. van Aarle gepleegde misdrijven op grond van 
“oppertuniteitsgronden” niet strafrechtelijk zal worden opgetreden. Daarmee is Winnie Sorgdrager 
en haar politieke partij D66 onmiskenbaar verantwoordelijk voor de vergiftiging van de 
wereldbevolking met tientallen miljoenen kilogrammen valselijk geëtiketteerde zeer giftige 
kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch 
gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell, en de vele miljoenen mensen die daardoor eerder zullen 
sterven aan kanker of andere vergiftigingsverschijnselen.  
 
Met deze voorkennis heeft voormalig staatssecretaris Dick Tommel (D66) van VROM via alle 
Nederlandse gemeenten de folders laten uitgaan met als titel “Milieuvriendelijk verbouwen? 
Subsidie duurzaam bouwen” en aan consumenten die vanaf 1 maart 1996 – 31 december 1998  
KOMO-gekeurd (is maximum aan gif) met arseenzuur en chroom VI geïmpregneerd hout (is 100% 
gevaarlijk afval) hebben gekocht daarvoor 25 tot 75% subsidie verstrekt (zie bijlage 4). Er zijn door 
voormalig staatssecretaris Dick Tommel (D66) dus honderden miljoenen euro’s aan subsidie uitgeven 
om daarmee vele miljoenen mensen te vergiftigen met tientallen miljoenen kilogrammen valselijk 
geëtiketteerde zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), 
zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell. Daarmee is Dick Tommel en 
zijn  politieke partij D66 onmiskenbaar verantwoordelijk voor de vergiftiging van vele miljoenen 
mensen die daardoor eerder zullen sterven aan kanker of andere vergiftigingsverschijnselen. Voor 
meer informatie daarover lees het artikel “D66 Tommel en de milieumaffia” dat Ad van Rooij 
daarover op 29 maart 2002 in Kleinje Muurkrant heeft geschreven (zie bijlage 5).    
 
Om dit alles in de doofpot te houden heeft de behandelend officier van justitie Maarten Groothuizen 
(die ook D66 gemeenteraadslid in Nijmegen is) jegens De Groenen afd. Sint-Oedenrode en haar 
lijsttrekker A.M.L. van Rooij maar liefst drie maal valsheid in geschrift gepleegd. 
 
1

e
 valsheid in geschrift: 

 
Zonder zijn naam daarin te noemen schrijft de officier van justitie Maarten Groothuizen in zijn brief d.d. 
2 februari 2012 aan A.M.L. van Rooij, op het adres ’t Achterom 9a, dat zijn brief d.d. 15 januari jl. goed 
is ontvangen en onder kenmerk: MWZ/015/2012 is ingeboekt (zie bijlage 6):  
In deze brief heeft hij de volgende valsheid in geschriften gepleegd: 

1. het schrijven d.d. 15 januari jl. was niet van de rechtspersoon A.M.L. van Rooij maar van de 
rechtspersoon De Groenen afd. Sint-Oedenrode, gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 
XD, Sint-Oedenrode;  

2. A.M.L. (Ad) van Rooij woont niet op het adres ’t achterom 9a maar op het adres ’t Achterom 9.  
Daarbij dient te worden opgemerkt dat Ad van Rooij omdat hij op 3 maart 2010 voor De 
Groenen heeft meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen van Sint-Oedenrode door 
toedoen van de officier van justitie Maarten Groothuizen (D66) op 22 april 2010 naar België 
heeft moeten vluchten, daar al bijna twee jaar lang gescheiden van zijn vrouw en gezin tegen 
dubbele woonlasten heeft moeten leven en daar politiek asiel heeft moeten aanvragen om in 
navolging van Pim Fortuyn (door toedoen van CDA loco-burgemeester Henriëtte van den 
Berk-van de Laar) niet onder de dekmantel van een burenruzie door Robert van de Biggelaar 
(is een soort tweede schutter) te worden vermoord.    

 
 
 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-februari-2012-de-groenen-bezwaar-bestemmingsplan.pdf
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/13januari1995seponerenopopportuniteitmisdrijfVanAarleenGemeente.pdf?attredirects=0
http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=92
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://nl.wikipedia.org/wiki/Dick_Tommel
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-30-5-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-30-5-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2007-07-20.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-01-05.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-30-5-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-30-5-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-30-5-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
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://www.stelling.nl/kleintje/366/Vanrooij.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/366/Vanrooij.htm
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/Nevenfuncties%20Raadsleden%2030%20januari%202012%20Nijmegen.pdf?attredirects=0
http://www.sdnl.nl/pdf/15-januari-2012-strafaangifte-de-groenen-bij-officier-van-justitie.pdf
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/2%20februari%202102%20brief%20OM%20mr.%20M.%20Groothuizen%20aan%20A.M.L.%20van%20Rooij.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/6%20mei%202010%20asielverzoek%20van%20Ad%20van%20Rooij%20aan%20Jo%C3%ABlle%20Milquet%2C%20Belgie.pdf?attredirects=0
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.sdnl.nl/camping-dommeldal-open-brief.htm
http://www.sdnl.nl/camping-dommeldal-open-brief.htm
http://www.sdnl.nl/ekc-dwangbevel.htm
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html
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3. het schrijven d.d. 15 januari 2012 van De Groenen afd. Sint-Oedenrode waren nadere stukken 
in de lopende rechtszaak van de door burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode 
en burgemeester H.P.Th.M.J. Willems (PvdA) van Heusden gedane strafaangifte van smaad 
tegen De Groenen in Sint-Oedenrode en Heusden, dat onder kenmerk: 840000-12 in 
behandeling is genomen.            

 
2

e
 valsheid in geschrift: 

 
In de nooit ontvangen brief aan A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9a, 5491 XD Sint-Oedenrode (kopie 
opgevraagd) schrijft de officier van justitie Maarten Groothuizen letterlijk het volgende (zie bijlage 7):         
 

Geachte heer Van Rooij  
 

Op 15 januari 2012 heeft u twee ordners met documenten verzonden naar mijn parket. 
Uit het begeleidend schrijven maak ik op dat u beoogt aangifte te doen tegen de heer 
Maas burgemeester van Sint-Oedenrode in verband met een aangifte van de heer Maas 
tegen u. 

 
Met deze brief informeer ik u over de afdoeningsbeslissing van het OM met betrekking 
tot de door u gestuurde informatie. 

 
Bij een korte inventarisatie van de door u gedane aangifte en gestuurde informatie is 
mij niet gebleken van strafbare feiten begaan door de heer Maas. Ik heb daarom 
besloten geen nader onderzoek in te stellen naar aanleiding van uw brief en overige 
informatie.  

 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 
Mr. M. Groothuizen  
Officier van justitie.    

  
Met nagenoeg elk woord uit deze brief heeft de officier van justitie Maarten Groothuizen valsheid in 
geschrift gepleegd.  
 
Bij brief d.d. 6 februari 2012 bericht secretaresse Linda Heijmans in opdracht van de officier van 
justitie Maarten Groothuizen aan A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9a, 5491 XD Sint-Oedenrode letterlijk 
het volgende (zie bijlage 8):        : 
 

Geachte heer Van Rooij 
 

In vervolging op het schrijven van de officier van justitie, mr. M. Groothuiszen d.d. 3 
februari jonstleden doe ik u hierbij uw ordners retour komen zodat u deze in eigen 
beheer kunt houden. 

 
Met vriendelijke groeten 

 
Linda Heijmans  
Secretaresse.           

 
Op deze wijze wordt door de behandelend officier van justitie Maarten Groothuizen van het 
arronsissementsparket ’s-Hertogenbosch de door De Groenen afd. Sint-Oedenrode nader ingediende 
stukken d.d. 15 januari 2012 in het strafrechtelijk onderzoek tegen De Groenen Sint-Oedenrode en 
Heusden uit het strafrechtelijk dossier kenmerk: 840000-12 gehouden om de hierboven feitelijk 
bewezen D66 misdaad, vanuit zijn functie als D66 gemeenteraadslid van Nijmegen, te kunnen blijven 
voortzetten.      
 
Wat daarvan wereldwijd allemaal de gevolgen zijn kunt u lezen in de volgende artikelen in de telegraaf 
en de volgende links met deeplinks aan bewijzen:   

https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/3%20februari%202012%20brief%20OM%20mr%20M.%20Groothuizen%20aan%20A.M.L.%20van%20Rooij.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/6%20februari%202011%20brief%20OM%20aan%20A.M.L.%20van%20Rooij.pdf?attredirects=0
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http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-telegraaf.htm  
 
http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-klokkenluider.htm  
 
http://www.sdnl.nl/kahlman-telegraaf.htm  
 
http://www.sdnl.nl/perry-vd-elst2.htm  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-februari-2012-de-groenen-bezwaar-bestemmingsplan.pdf  
  
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-augustus-2011-aan-voorzitter-pvda.pdf  
  
http://www.sdnl.nl/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf  
  
http://www.sdnl.nl/pdf/20-januari-2012-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf  
 
http://www.sdnl.nl/pdf/28-januari-2012-aanvulling-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf  
  
http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-
9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay  
 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpbmZvYmFja
3VwMmRvY3VtZW50ZW58Z3g6MjAyYzNjMzMzMmRlNmRm&pli=1  
  
http://www.hetechtenieuws.org/  
  
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php  
  
www.nocancerfoundation.org   
  
https://sites.google.com/site/ncfactueel/  
  
http://www.ineveen.nl/iv16.htm  
  
http://www.lijst14.nl/kandidaten/rooijvan/rooijvan.html  
  
http://www.sdnl.nl/groenen.htm  
  
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/  

  
Bekijk ook de volgende 13 video’s: (video-1)(video-2)(video-3)(video-4)(video-5)(video-
6)(video-7)(video-8)(video-9)(video 10)(video 11) (video 12)(video 13)) 
 
Bekijk ook de 10 Nederlandse TV-uitzendingen hieronder:  

 

Ook Dat Nog uit 

1993 

 

   Slepende zaak 

v. Rooij 

 

Valse Hickson 

rapport 

 

Hout niet 

versnipperen 

 

Geïmpregneerd 

hout  

http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-telegraaf.htm
http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-klokkenluider.htm
http://www.sdnl.nl/kahlman-telegraaf.htm
http://www.sdnl.nl/perry-vd-elst2.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-februari-2012-de-groenen-bezwaar-bestemmingsplan.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-augustus-2011-aan-voorzitter-pvda.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/20-januari-2012-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/28-januari-2012-aanvulling-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay
http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpbmZvYmFja3VwMmRvY3VtZW50ZW58Z3g6MjAyYzNjMzMzMmRlNmRm&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpbmZvYmFja3VwMmRvY3VtZW50ZW58Z3g6MjAyYzNjMzMzMmRlNmRm&pli=1
http://www.hetechtenieuws.org/
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.nocancerfoundation.org/
https://sites.google.com/site/ncfactueel/
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.lijst14.nl/kandidaten/rooijvan/rooijvan.html
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.mstsnl.net/video/brabant-tv.wmv
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/stortplaats.wmv
http://www.mstsnl.net/video/stortplaats.wmv
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
http://www.youtube.com/watch?v=fVnShx4K2cE
http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay
http://www.youtube.com/watch?v=rVFjQ7cO-BU&list=PL01795B6160FDD9C6
http://www.youtube.com/watch?v=X37fEKg0AA4&list=PLD722221F54F9C81F
http://www.youtube.com/watch?v=5FqzADX2rBk&list=PLD5D0D8C68F93167E
http://www.youtube.com/watch?v=5FqzADX2rBk&list=PLD5D0D8C68F93167E
http://www.mstsnl.net/video/ook-dat-nog.wmv
http://www.mstsnl.net/video/ook-dat-nog.wmv
http://www.mstsnl.net/video/ook-dat-nog.wmv
http://www.mstsnl.net/video/ook-dat-nog.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.mstsnl.net/video/brabant-tv.wmv
http://www.mstsnl.net/video/brabant-tv.wmv
http://www.mstsnl.net/video/brabant-tv.wmv
http://www.mstsnl.net/video/brabant-tv.wmv
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
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Discussie bij 

RTL-4 

 

Oplossing is 

NUL-optie .  

 

Vos zwijgt over 

kennis  

 

Oude stort niet 

erfbaar 

 

Pikmeer-arrest 

moet weg  
 
De Groenen afd. Sint-Oedenrode laat minister Ivo Opstelten van veiligheid en Justitie een kopie van 
dit persbericht toekomen met het verzoek de behandelend officier van justitie Maarten Groothuizen 
van het arronsissementsparket ’s-Hertogenbosch op grond van bovengenoemde feiten op staande 
voet uit zijn functie te ontzetten. 
 
De Groenen afd. Sint-Oedenrode laat aan Ingrid van Engelshoven, partijvoorzitter van D66, een 
kopie van dit persbericht toekomen met het verzoek Maarten Groothuizen hierop per direkt uit de 
politieke partij D66 te ontzetten.  
    

 
De politieke groepering De Groenen, Afdeling Sint-Oedenrode 
Voor deze A.M.L. van Rooij als gemachtigde 
’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode 
Website: https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/ :     
E-mail: de.groenen.belgie@gmail.com  Tel: +32 484749360    
 

 

http://www.mstsnl.net/video/rtl4-verbod-wolmanzouten.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rtl4-verbod-wolmanzouten.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rtl4-verbod-wolmanzouten.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rtl4-verbod-wolmanzouten.wmv
http://www.mstsnl.net/video/nuloptie.wmv
http://www.mstsnl.net/video/nuloptie.wmv
http://www.mstsnl.net/video/nuloptie.wmv
http://www.mstsnl.net/video/nuloptie.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/stortplaats.wmv
http://www.mstsnl.net/video/stortplaats.wmv
http://www.mstsnl.net/video/stortplaats.wmv
http://www.mstsnl.net/video/stortplaats.wmv
http://www.mstsnl.net/video/pikmeerarrest.wmv
http://www.mstsnl.net/video/pikmeerarrest.wmv
http://www.mstsnl.net/video/pikmeerarrest.wmv
http://www.mstsnl.net/video/pikmeerarrest.wmv
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ivo_Opstelten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ingrid_van_Engelshoven
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
tel:%2B32%20484749360
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Hoever onder regie (voorzitterschap)  van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch deze al vanaf 
1987 voortdurende misdaad tegen A.M.L. van Rooij gaat kunt u lezen in het hieronder ingelaste 
persbericht d.d. 19 februari 2012 van Philips. Daarin staat letterlijk het volgende geschreven:  
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

PHILIPS  
Persbericht  
 
 
19 februari 2012  
 
Janssen & Janssen c.s. steelt duizenden euro’s bij A.M.L. van Rooij  
   
Best, Nederland - Philips Medical Systems Nederland B.V. alsook – voor zich zowel als namens alle 
tot haar organisatie behorende Philips Bedrijven – de naamloze vennootschap Koninklijke Philips 
Electronics N.V., beschuldigt directeur W.W.M. van de Donk van Janssen & Janssen c.s. Incasso & 
Gerechtsdeurwaarders van het plegen van een geld stelend misdrijf bij Philips safety manager A.M.L. 
van Rooij in samenspanning met het college voor zorgverzekeringen (CVZ) en het Centraal Justitieel 
Incassobureau  
 
Als bijlage vindt u bijgevoegd de brief d.d. 30 januari 2012 van directeur W.W.M. van de Donk van 
Janssen & Janssen c.s. Incasso & Gerechtsdeurwaarders aan A.M.L. van Rooij. Met het betekenen 
van een valselijk opgemaakt dwangebevel probeert directeur W.W.M van de Donk onder de 
dekmantel van “wanbetaler” duizenden euro’s te stelen bij A.M.L. van Rooij, terwijl A.M.L. van Rooij 
in zijn geheel geen wanbetaler is.   
 
De wanbetaler is Bert van Meurs, bestuurder van Philips Medical Systems Nederland B.V.   
Voor wettelijke en feitelijke onderbouw lees de volgende link met deeplinks aan bewijzen.   
 
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/verzoek-aan-alle-nederlands-e-rechters  
 
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met mijn advocaat mr. E. Pasman  
Telefoon 020-5893929, Fax 020-5893920, Email info@pvbs-advocaten.nl    
 
Philips Medical Systems Nederland B.V. 
Voor deze 
Ing. A.M.L. van Rooij 
Safety manager  tel: +32 484749360  
     
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Ik laat mij door toedoen van uw rechtbank ’s-Hertogenbosch niet vermoorden door bijvoorbeeld Robert 
van de Biggelaar, die dat van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch mag zonder dat daarnaar 
strafrechtelijk onderzoek wordt gedaan.  
 
Ook laat ik mij binnen uw rechtbank niet oppakken in opdracht van de hierboven meest criminele D66 
officier van justitie Mr. M. Groothuizen vanwege het feit dat ik volgens hem (via het Centraal Justitieel 
Incassobureau anoniem gehouden) een wanbetaler ben, waarvan zijn “meest corrupte dwangbevel” 
door  Janssen & Janssen c.s. Incasso & Gerechtsdeurwaarders is betekend.    
 
Op grond van bovengenoemde feiten richten wij nogmaals aan behandelend rechter mr. A.W.C.M. 
van Emmerik het nadrukkelijke verzoek om uitstel van de behandeling ter zitting tot na het moment:  
 

1. de lopende hierop betrekking hebbende strafrechtelijke onderzoeken in Nederland en België 
zijn afgerond;  

http://www.janssen-janssen.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-augustus-2011-wob-verzoek-aan-cvz.pdf
http://www.cjib.nl/
http://www.cjib.nl/
http://www.philipshealthcarecyclists.nl/het-team/bert-van-meurs
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/verzoek-aan-alle-nederlands-e-rechters
mailto:info@pvbs-advocaten.nl
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/kam-point-philips-in-beeld-juli-2008.pdf
tel:%2B32%20484749360
http://www.sdnl.nl/ekc-dwangbevel.htm
http://www.sdnl.nl/ekc-dwangbevel.htm
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2. A.M.L. van Rooij met de hulp van het opleggen van een dwangsom vanuit het UWV aan 
Philips Medical Systems Nederland B.V. van zijn vanaf 24 september 2007 gehouden 100% 
arbeidsiongeschikt (geestesziek) zijn zonder doorbetaling van salaris tijdens ziekte is verlost;  

3. de mens- en milieuvernietigende maffia rondom dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V. (thans: 
Van Aarle Houtbedrijf B.V.), Ollandseweg 159, 5491 XB, Sint-Oedenrode onder regie van de 
officieren van justitie, eerst mr. G.C. M. Bos, en nu mr. M. Groothuizen waarvan H. Artz, 
bureauhoofd Natuur en landschap van de provincie Noord Brabant onderdeel uitmaakt, voorbij 
is en A.M.L. van Rooij weer veilig kan terugkeren naar Nederland zonder in opdracht van deze 
officier van justitie mr. M. Groothuizen te kunnen worden opgepakt of door toedoen van 
burgemeester P.M. Maas te worden vermoord door Robert van de Biggelaar onder de 
dekmantel van een burenruzie, die al tweemaal eerder aanslagen op A.M.L. van Rooij heeft 
gepleegd en ook twee op zijn moeder, waarvan steeds strafaangifte is gedaan maar door de 
officieren van justitie mr. G.C.M. Bos (voorheen) en mr. M. Groothuizen (thans) niet 
strafrechtelijk wordt onderzocht.     

   
In geval u, behandelend rechter mr. A.W.C.M. van Emmerik, op grond van bovengenoemde feiten 
niet beslist tot uitstel van de behandeling ter zitting voor onbepaalde tijd dan zullen wij u voorafgaande 
aan de zitting op 28 februari 2012 om 15.45 daarop wraken.  
 
Wij richten aan de behandelend rechter mr. A.W.C.M. van Emmerik dan ook het nadrukkelijke 
verzoek om aan ondergetekende vóór uiterlijk 23 februari 2012 schriftelijk kenbaar te maken of 
bovengenoemde feiten voor hem/haar reden is om de behandeling van deze zaak ter zitting voor 
onbepaalde tijd uit te stellen ja of nee?  
      
In afwachting van de beslissing hierop vóór uiterlijk 23 februari 2012 van de behandelend rechter 
mr. A.W.C.M. van Emmerik, verblijven wij;  
     
Hoogachtend,   
Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
Voor deze 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. A.M.L. van Rooij 
(vanuit België)  
  
       
Aan bijlagen vindt u bijgevoegd: 

3. Brief d.d. 14 februari 2012 van rechtbank ’s-Hertogenboch (1 blz.)  
4. Brief d.d. 30 januari 2012  van directeur W.W.M. van de Donk van Janssen & Janssen c.s. 

Incasso & Gerechtsdeurwaarders aan A.M.L. van Rooij (1 blz.)      

 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
============================================================================= 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////    

 
Bij brief d.d. 20 februari 2012 heeft administratief medewerkster Mw. A.M.A. van  Oorschot onder 
volledige verantwoordelijkheid van behandelend rechter mr. A.W.C.M. van Emmerik daarop letterlijk 
als volgt beslist (zie bijlage 2):  
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Geachte heer  
 

Over het beroep met procedurenummer 11 / 3678 BESLU V179 deel ik u het volgende 
mee.  

 
U hebt de rechtbank verzocht om uitstel van de behandeling van het beroep op de 
zitting van dinsdag 28 februari 2012.  

 
Uw verzoek is afgewezen. De rechtbank verleent alleen in uitzonderlijke 
omstandigheden uitstel. De reden waarom u om uitstel vraagt, valt niet onder deze 
omstandigheden. De behandeling van het beroep zal daarom niet worden uitgesteld en 
zal plaatsvinden op dinsdag 28 februari 2012 om 15.45 uur.  

 
Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de 
administratie van de rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer. 

 
Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het procedurenummer te vermelden. 

 
Hoogachtend, 

 
De griffier.         

 (anoniem)  
 
Hiermee hebben wij feitelijk bewezen dat de admnministratief medewerksters Mw. S. Serre en Mw. 
A.M.A. van  Oorschot die binnen de rechtbank ’s-Hertogenbosch werken onder volledige 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van behandelend rechter mr. A.W.C.M. van Emmerik als 
zodanig hebben gehandeld ten dienste van de al vanaf 1987 voortdurende zware georganiseerde 
misdaad vanuit het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch tegen A.M.L. van Rooij en zijn gezin.  
       
De admnministratief medewerksters Mw. S. Serre en Mw. A.M.A. van  Oorschot in onderlinge 
afstemming met verantwoordelijk behandelend rechter mr. A.W.C.M. van Emmerik als zodanig 
beslist vanuit de wetenschap dat de door voormalig minister van justitie Winnie Sorgdrager  (D66) en 
haar opvolgende ministers van justitie Benk Korthals (VVD), Piet Hein Donner (CDA), Ernst Hirsch 
Ballin (CDA) en Ivo Opstelten (VVD) vanaf 1995 gedoogde wetsovertredingen vanuit 
“dekmantelbedrijf” Gebr. van Aarle B.V. (thans: Van Aarle Houtbedrijf B.V.) juist de oorzaak is dat 
A.M.L. van Rooij Nederland heeft moeten uitvluchten, al twee jaar lang tegen dubbele woonlasten 
gescheiden moet wonen van zijn vrouw en gezin, en daarom niet op de zitting kan zijn.   
 
De oorzaak van dit alles zit hem ik het volgende:  
 
1945: Voorzitter mr. dr. Jan Donner (de grootvader van huidig minister Piet Hein Donner van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) van de Centrale Zuiveringsraad besloot dat de 
economische collaborateurs als Damme (maar ook Philips voerde orders uit voor Duitse organisaties) 
niet zouden worden vervolgd. Damme sr. is echter in 1949 'geclausureerd en onvoorwaardelijk' buiten 
vervolging gesteld. De reden daarvoor luidt volgens Melhuizen als volgt: 
  

'In de zaak Werkspoor zijn belangrijke maatschappelijke krachten achter de schermen 
actief geweest om de rechtsgang te beïnvloeden.' Dat kwam ondermeer omdat Damme 
sr. een vooraanstaand lid was van het 'wij circuit': Hij was voorzitter van de Stichting 
van de Arbeid, commissaris van de Nederlandsche Bank en bevriend met de 
socialistische premier Willem Drees, met de liberale politicus en werkgeversvoorzitter 
mr. D. U. Stikker en kwam bij prins Bernhard over de vloer.  

Bovendien was Werkspoor in de race om voor 200 miljoen gulden aan spoorwegmaterieel aan 
Argentinië te leveren. In die tijd een mega-order, die zeer van belang werd geacht voor de 
wederopbouw van ons land. En daarmee had het kabinet Drees een belangrijk argument in handen 
om Damme sr., zoals zoveel andere vooraanstaande industriëlen, te ontzien. Het land moest weer 
opgebouwd worden en de industrie, die de oorlog zo goed had doorstaan, was daarbij broodnodig. 
Meihuizen noemt dat 'opportunisme in dienst van de wederopbouw'  
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Winnie_Sorgdrager
http://nl.wikipedia.org/wiki/Benk_Korthals
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_Donner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ernst_Hirsch_Ballin
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ernst_Hirsch_Ballin
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ivo_Opstelten
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.vanaarlehoutbedrijf.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Donner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_Donner
http://www.ser.nl/sitecore/content/Internet/nl/Publicaties/Overzicht%20SER%20Bulletin/2003/november%202003/04.aspx
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Dat de megaorder binnengehaald moest worden blijkt wel uit het feit dat Werkspoor gesanctioneerd 
30 miljoen gulden aan steekpenningen mocht betalen aan dictator Juan Peron. Prins Bernhard 
mocht in 1951 aan Evita Peron het Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau uitreiken. Het idee was 
van diezelfde Stikker, in zijn functie als minister van buitenlandse zaken, onder het motto, 'het kost zo 
weinig en het geeft zoveel genoegen'. Bovendien had prins Bernhard voor Evita Peron 'een paarlen 
collier' ter waarde van dertigduizend gulden meegekregen.  
 
De overheersende gedachte van de wederopbouw en de noodzaak om het bedrijfsleven niet teveel 
voor de voeten te lopen heeft tot een stroom aan 'demarches' (beïnvloeding van de rechtsgang) geleid 
door achtereenvolgende ministers van justitie, die daarbij werden geholpen door bevriende 'captains 
of industry'. Een centrale figuur in dit spel was mr.dr.J. Donner, president van de Hoge Raad en 
voorzitter van de Centrale Zuiveringsraad voor het bedrijfsleven (bewijs)  
 
Het voorkeursbeleid van voorzitter mr. dr. Jan Donner ten aanzien van economische collaborateurs 
had succes: van de 32.000 gevallen van economische collaboratie kwamen er uiteindelijk circa 700 
voor de strafrechter. Dat waren de industriëlen met pech, veelal aannemers, de ‘bunkerbouwers’. “Dat 
waren gewoon patjepeeërs, die hadden hun afkomst niet mee”, zegt Meihuizen cynisch. “Ze hadden 
zich bovendien schuldig gemaakt aan de meest zichtbare vorm van economische collaboratie: die 
bunkers kon iedereen zien. Dat gold in veel mindere mate voor het bankwezen. Dat kwam dan ook 
vrijwel ongeschonden weer uit de strijd.” (bewijs). 

1953: André Donner (ARP), zijnde de vader van huidig minister Piet Hein Donner van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties was vanaf 17 april 1950 tot 6 januari 1954 lid van de Staatscommissie-
Van Schaik die de herziening van de Grondwet van 1953 heeft voorbereid. Met deze herziening van 
de Grondwet heeft artikel 60 van de Grondwet de volgende uitbreiding gekregen (bewijs 1, bewijs 2).  

“De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten.”  

De definitie van “verdrag” met vreemde Mogendheden heeft de Grondwetscommissie 1950 
Commissie- Van Eysinga, in het plenaire verslag van 16 september 1950 als volgt vastgelegd 
(bewijs):  

“Zonder op volledigheid aanspraak te maken, laat de Commissie hier volgen een lijstje 
van de meest bekende benamingen; Tractaat (treaty, traité), Conventie (convention 
(Engels en Frans) ), Handvest (Charter, charte, covenant, pacte), Statuut, Akte, Slotakte 
(final act, acte final), Algemene Akte, (general act, acte general), Accoord, (agreement, 
accord), Schikking (arrangement Engels en Frans)), Verklaring of declaratie 
(declaration, declaration), Protocol (protocol, protocole), Proces-verbaal (procés-
verbal), Overeenkomst, Brief - of notawisseling, Lettres annexes (covering letters), 
Modus vivendi, Arbitrage-compromis, Memorandum d’Accord (Memorandum of 
Understanding), Memorandum.” 

 
Hiermee zit vanaf 1953 in Nederlandse Grondwet verankerd dat de grondwettigheid van Verdrag, 
Tractaat (treaty, traité), Conventie (convention (Engels en Frans) ), Handvest (Charter, charte, 
covenant, pacte), Statuut, Akte, Slotakte (final act, acte final), Algemene Akte, (general act, acte 
general), Accoord, (agreement, accord), Schikking (arrangement Engels en Frans) ), Verklaring of 
declaratie (declaration, declaration), Protocol (protocol, protocole), Proces-verbaal (procés-verbal), 
Overeenkomst, Brief - of notawisseling, Lettres annexes (covering letters), Modus vivendi, Arbitrage-
compromis, Memorandum d’Accord (Memorandum of Understanding), Memorandum, etc. met 
vreemde Mogendheden niet gerechtelijk mag worden getoetst.  
 
Omdat de grondwettigheid van een Verdrag, Conventie, Handvest, Covenant, Statuut, Akte, Accoord, 
Schikking, Verklaring, Decleratie, Protocol, Proces-verbaal, Overeenkomst, Brief, Nota, 
Arbitragecompromie, Memorandum, e.d. niet door de rechter mag worden beoordeeld, betekent dat 
die niet mag worden getoetst aan de Grondwet (art. 94 Grondwet, Ned), waardoor die binnen 
Nederland geen geldende wettelijke toepassing hebben. André Donner heeft dat allemaal kunnen 
doen zonder daarbij ook maar enig risico te lopen. Zijn vader Jan Donner was toen (van 1946 tot 
1961) immers president Hoge Raad der Nederlanden.  
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1962: als gevolg van deze Grondwetswijziging, die door toedoen van de vader van Piet Hein Donner 
tot stand is gekomen, is voor Vice-Presdent Louis Joseph Maria Beel (KVP) en Voorzitter Koningin 
Juliana van de Raad van State de weg vrijgemaakt om positief advies uit te uitbrengen waarop het 
kanbinet De Quay ((KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en VVD)) op 21 april 1962 de 
Bestrijdingsmiddelenwet van kracht heeft verklaard die geen rekening houdt met:  

- de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de 
afvalfase; 
- en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, 
bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld: 

in zeer ernstige mate in strijd met de artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet, wat niet meer door een 
rechter mag worden beoordeeld (bewijs 1, bewijs 2, bewijs 3, bewijs 4 ).  

De grootaandeelhouders van Shell/Billiton (waaronder het Koninklijk Huis en de Nederlandse 
Staat) hebben van deze door de Raad van State en Nederlandse Staat bewust ingebouwde 
tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet handig gebruik gemaakt om haar hoog problematisch 
gevaarlijk afval, met daarin zeer hoge concentraties uiterst giftige volledig in water oplosbare 
kankerverwekkende stoffen arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), als bestrijdingsmiddel duur te 
kunnen verkopen in plaats van tegen zeer hoge kosten eeuwig duur te laten opslaan, waartoe zij in 
ieder geval vanaf 1986 wettelijk verplicht waren (bewijs 1, bewijs 2, bewijs 3, bewijs 4, bewijs 5).  
 
Achteraf is men erachter gekomen dat deze met de hulp van André Donner ingebouwde 
tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet zal leiden tot niet meer te betalen schadeclaims richting 
Shell/Billiton (en daarmee richting het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat). Dit vanwege het 
simpele feit dat een “Overeenkomst” of “Verdrag” waarvan de grondwettigheid door toedoen van 
André Donner niet meer door een rechter mag worden beoordeeld geen “Wet” is, zoals de 
Bestrijdingsmiddelenwet.  
 
1983: dezelfde André Donner (ARP), zijnde de vader van huidig minister Piet Hein Donner van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties was vanaf 1967 tot 1971 (mede)voorzitter van de 
Staatscommissie Cals-Donner die de algehele herziening van de Grondwet in 1983 hebben 
voorbereid. Met deze herziening van de Grondwet is artikel 120 in de algehele herziene Grondwet 
opgenomen, dat luidt (bewijs):  
 

"De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en 
verdragen.” 
 

Door hiervan in 1983 het zelfstandige artikel 120 in deze algehele herziene Grondwet op te nemen 
met toevoeging van “Wetten” is het schade-aansprakelijkheidsprobleem vanuit 16,5 miljoen 
Nederlanders en 500 miljoen Europeanen richting Shell/Billiton (en daarmee richting het Koninklijk 
Huis en de Nederlandse Staat) vanwege de op 21 april 1962 ingebouwde tekortkomingen in de 
Bestrijdingsmiddelenwet weggenomen. Daarmee heeft André Donner voor Vice-Presdent Willem 
Scholten (CDA) en Voorzitter Koningin Beatrix van de Raad van State de weg vrijgemaakt om 
positief advies uit te uitbrengen waarop het Kabinet Lubbers I (CDA en VVD) heeft beslist dat bij de 
toelating van bestrijdingsmiddelen niet meer mag worden getoetst aan de volgende hieronder 
ingelaste artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet:  
 

Artikel 1 Grondwet 
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht 
of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 
 
Artikel 21 Grondwet 
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de 
bescherming en verbetering van het leefmilieu. 

 
Artikel 22 Grondwet 
1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.  
2. Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.  
3. Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor 
vrijetijdsbesteding. 
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Daarmee heeft André Donner met de hulp van de Raad van State, de Staat der Nederlanden en de 
politieke partijen CDA en VVD weten te bewerkstelligen dat bedrijven als Shell/Biliton/Budelco onder 
de dekmantel van “duurzaamheid” met miljarden euro’s aan overheidssubsidie (belastinggeld) via 
bestrijdingsmiddelen (waaronder Superwolmanzout-Co) tientallen/honderden miljoenen kilogrammen 
valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide 
(chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell/Budelco, via 
geïmpregneerd hout bij de consumenten in huizen en tuinen zijn gedumpt zonder dat daartegen 
bestuursrechtelijk, civielrechtelijk of strafrechtelijk kan en mag worden opgetreden. André Donner 
heeft dat in de periode vanaf 1967 tot 1971 weten te bewerkstelligen. Dit met de wetenschap dat 
dezelfde André Donner in diezelfde periode (vanaf 7 oktober 1958 tot 29 maart 1979) lid was van het 
Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen te Luxemburg betekent dat hij dit ook in die 
hoedanigheid heeft gedaan, waarmee het Hof van Justitie van de Europese Unie en daarmee het 
Gerecht door huidig minister Piet Hein Donner (CDA) van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties 
chantabel is geworden.  
 
Van bovengenoemde door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode in samenspanning met 
Gebr. van Aarle B.V. gepleegde misdrijven heeft A.M.L. (Ad) van Rooij strafaangifte gedaan bij de 
officier van justitie mr. G.C.M. Bos van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch. Betreffende 
strafaangifte d.d. 28 december 1994, met bijbehorende brief d.d. 16 november 1994 aan de 
gemeenteraad van Sint-Oedenrode met bijbehorend 3-tal producties aan bijlagen, vindt u bijgevoegd 
(bewijs ).  
 
Op deze gedane strafaangifte d.d. 28 december 1994 heeft verantwoordelijk milieuofficier van justitie 
mr. G. Bos van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch onder verantwoordelijkheid van de 
opvolgende minister Winnie Sorgdrager (D66) van justitie (in Kabinet Kok 1) bij brief d.d. 13 januari 
1995 (kenmerk: 1/0010/95) letterlijk het volgende beslist (bewijs):  
 

Naar aanleiding van uw aangifte van 28 december 1994 tegen Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Sint-Oedenrode en de Gebr. Van Aarle B.V. deel ik u 
mede dat ik hierin geen aanleiding zie een strafrechtelijk onderzoek in te stellen en wel 
op oppertuniteitsgronden.  
De officier van justitie  
Mr. G.C.M. Bos  
 

Daarmee heeft de officier van justitie mr. G. Bos met toestemming van verantwoordelijk minister van 
justitie Winnie Sorgdrager (D66) beslist dat het massaal vergiftigen van de wereldbevolking via o.a. 
dekmantalbedrijf Gebr. van Aarle B.V. met het valselijk geëtiketteerde Superwolmanzout-CO van 
Hickson Garantor Nederland B.V. zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning, in strijd met het 
ter plaatse geldende bestemmingsplan buitengebied op sterk verontreinigde grond zonder 
voorafgaande vereiste sanering, in strijd met de bouwverordening, zonder een daarvoor vereiste 
hinderwetvergunning van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, zonder een daarvoor 
vereiste Wvo-vergunning van het waterschap De-Dommel, zonder een daarvoor vereist extern 
veiligheidsrapport en rampenbestrijdingsplan (vanwege meer dan 500 kg opslag aan arseenzuur) in 
strijd met post-Seveso-richtlijn te midden van 12 woningen van derden (op 0 tot 100 meter afstand) in 
het uiterst kritische dommeldalgebied van Sint-Oedenrode (Olland) van zodanig groot algemeen 
belang is dat daartegen niet strafrechtelijk zal worden opgetreden.  
 
Op deze wijze heeft Shell/Billiton (vanwege het onder voorzitterschap van voormalig milieuminister 
Hans Alders tot stand gebrachte "Rio de Janeiro protocol") wereldwijd miljarden kilogrammen 
valselijk geëtiketteerd volledig in water oplosbare zeer giftige kankerverwekkende stoffen als 
arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval, via 
tijdelijke uitlogende producten (geïmpregneerd hout) op een ongecontroleerde wijze in water, bodem 
en lucht kunnen dumpen, waarvoor voormalig minister van justitie Winnie Sorgdrager (D66) zowel 
persoonlijk als wel namens de Staat der Nederlanden verantwoordelijk en aansprakelijk is.  
 
Voor meer informatie hierover lees bijgevoegd verzoekschrift d.d. 21 juli 2011, aangevuld bij brief d.d. 
7 augustus 2011, van Ad van Rooij aan het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Unie om de 
Nederlandse Grondwet in overeenstemming te brengen met de Europese Grondwet (Verdrag van 
Lissabon) 
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Als gevolg daarvan is vanuit Nederland ook geheel België vergiftigd met tientallen miljoenen 
kilogrammen valselijk geëtiketteerde zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en 
chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell, 
 
Op aangifte van een Belgische overheid loopt tegen deze massale vergiftiging van België met vele  
miljoenen kilogrammen zeer giftige kankerverwekkende stoffen vanuit Nederland al vanaf 5 mei 2011 
een strafrechtelijk onderzoek bij het Parket in Tongeren (België) tegen de Staat der Nederlanden, 
waaronder tegen J.P.H. Donner en I.W. Opstelten. Op grond daarvan had J.P.H. Donner op 
voordracht van I.W. Opstelten op 1 februari 2012 nooit benoemd mogen worden tot vice-president van 
de Raad van State.  Als bewijs daarvoor vindt u hieronder ingelast ons verzoekschrift d.d. 2 februari 
2012 (12:25 uur) aan de minister van Veiligheid en Justitie I. W. Opstelten.  
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
    
 

 

DE GROENEN 
http://www.sdnl.nl/groenen.htm 

Foto's van het congres van de Groenen in Utrecht op 2 feb. 2008 

 

 

  

 

 

Verstuurd per e-mail: r.wiggers@minvenj.nl   
 
 

Betreft:   
Vragen naar aanleiding van de benoeming van J.P.H Donner tot vice-
president van de Raad van State op 1 februari 2012 op voordracht d.d. 
16 december 2011 van minister I. W. Opstelten.   
  
Aan:  
I. W. Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie  
t.a.v. R. Wiggers (r.wiggers@minvenj.nl)      
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Kopie aan:  
- Hare Majesteit Koningin Beatrix als sataatshoofd en als 

voorzitter van de Raad van State (voorlichting@raadvanstate.nl)  
- De Groenen Nederland (otto@degroenen.nl)   
- De Groenen afd. Sint-Oedenrode (a.vanrooij1@chello.nl)   
- De Groenen afd. Heusden (bianca.van.dijk.fitters@gmail.com)   
- Groenlinks Nederland (z.roeling@tweedekamer.nl)   
- De Grünen Duitsland (info@gruene.de) 
- Groen België (johan.malcorps@groen.be) 
- De Groenen/Europese Vrije Alliantie (EVA)( 

bart.staes@europarl.europa.eu) 
- Philips Persvoorlichting (nanda.huizing@philips.com)  
- No Cancer Foundation België (nocancerfoundation@gmail.com)         

 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 2 februari 2012 12:25 
Onderwerp: De Groenen: Vragen aan minister I.W. Opstelten van veiligheid en justitie over 
benoeming J.P.H. Donner. 
Aan: r.wiggers@minvenj.nl 
Cc: voorlichting@raadvanstate.nl, Otto ter Haar <otto@degroenen.nl>, EKC <a.vanrooij1@chello.nl>, 
bianca <bianca.van.dijk.fitters@gmail.com>, z.roeling@tweedekamer.nl, info@gruene.de, 
johan.malcorps@groen.be, STAES Bart <bart.staes@europarl.europa.eu>, 
nanda.huizing@philips.com, No cancer Foundation <nocancerfoundation@gmail.com> 
 
 
Geachte Minister Opstelten,  
 
De volgende rechtspersonen:   

- Politieke Partij De Groenen (Nederland en België)(BEWIJS) 
- Safety Manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V. (BEWIJS)  
- Directeur bij het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (BEWIJS) 
- Bestuurder Van Rooij Holding B.V. (BEWIJS) 
- Vennoot Camping en Pensionstal Dommeldal te Sint-Oedenrode (BEWIJS)(BEWIJS)  
- A.M.L. van Rooij (en zijn gezin) als natuurlijk persoon (BEWIJS)(BEWIJS) 

hebben al maar liefst 25 jaar lang heel veel moeten meemaken met het vergiftigingsbeleid dat mijn 
buurman Gebr. van Aarle B.V. (thans: Van Aarle Houtbedrijf BV), Ollandseweg 159, 5491 XD, Sint-
Oedenrode met de hulp van de kabinetten Lubbers I, II en III, Kok I en II, Balkenende I, II, III en IV en 
Rutte heeft gevoerd.  
 
Om daaraan een einde te krijgen heb ik gesolliciteerd naar de functie van vice-president bij de Raad 
van State. Voor mijn sollicitatiebrief, lees de hieronder ingelaste links met deeplinks aan feitelijke 
onderbouwing, ontvangstbevestiging, afwijzing en aanvullingen    
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-november-2011-ontvangstbevestiging-sollicitatie-vice-
president-raad-van-state.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-november-2011-ontvangstbevestiging-sollicitatie-vice-
president-rvs.pdf  
 
De door minister van veiligheid en justitie I.W. Opstelten verzonden brief d.d. 15 december 2011 van 
afwijzing.  
 
http://www.sdnl.nl/pdf/20-januari-2012-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf  
 
http://www.sdnl.nl/pdf/28-januari-2012-aanvulling-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf  
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-november-2011-ontvangstbevestiging-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf
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http://www.sdnl.nl/pdf/28-januari-2012-aanvulling-sommatie-koningin-beatrix.pdf  
 
http://www.sdnl.nl/pdf/29-juni-2011-beklag-gerechtshof-den-bosch.pdf  
 
http://www.sdnl.nl/pdf/24-januari-2012-sommatie-aan-gerechtshof-den-bosch.pdf  
 
http://www.sdnl.nl/pdf/26-januari-2012-wraking-cbb-rechter-mr-cj-waterbolk.pdf  
 
Voor toelichtende video bekijk:  
 
http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-
9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay  
 
Voor toelichtende artikelen in Het Echte Nieuws en op Argusoog, lees:  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php  
 
http://www.argusoog.org/klokkenluider-van-rooij-solliciteert-naar-de-vacature-vice-president-
raad-van-state/  
 
Op bovengenoemde sollicitatie van A.M.L. van Rooij om vice-president van de Raad van State heeft 
minister I.W. Opstelten van veiligheid en justitie bij brief d.d. 15 december 2011 letterlijk de volgende 
beslissing genomen: 
 

Geachte heer Van Rooij, 
 

Naar aanleiding van uw sollicitatie naar de functie van vice-president bij Raad van 
State, deel ik u het volgende mede: 

 
Op basis van de door u verstrekte gegevens is na zorgvuldige afweging van uw 
loopbaangegevens en het profiel van de functie besloten de procedure niet met u voort 
te zetten  

 
Onder dankzegging voor de door u getoonde belangstelling retourneer ik hierbij uw 
bescheiden. 

 
Hoogachtend 

 
I.W. Opstelten 
Minister van Veiligheid en Justitie 

 
Naar aanleiding van de benoeming van J.P.H. Donner tot vice-president van de Raad van State op 1 
februari 2012 op voordracht d.d. 16 december 2011 van minister I. W. Opstelten heb ik aan minister 
I.W. Opstelten de volgende twee vragen. 

 
Vraag 1. 
Was ten tijde van de voordracht op 16 december 2011 en de benoeming op 1 februari 
2012 bij minister I.W. Opstelten bekend dat op aangifte van een Belgische overheid al 
vanaf 5 mei 2011 een strafrechtelijk onderzoek loopt bij het Parket in Tongeren (België) 
tegen de Staat der Nederlanden, waaronder J.P.H. Donner en I.W. Opstelten?    

 
  

Vraag 2. 
Was bij minister I.W. Opstelten van veiligheid en justitie op 16 december 2011 en 1 
februari 2012 bekend geweest dat er op aangifte van een Belgische overheid al vanaf 5 
mei 2011 een strafrechtelijk onderzoek loopt bij het Parket in Tongeren (België) tegen 
de Staat der Nederlanden, waaronder J.P.H. Donner en I.W. Opstelten, zou I.W. 
Opstelten dan toch tot de voordracht en benoeming van J.P.H. Donner hebben 
overgegaan?    

http://www.sdnl.nl/pdf/28-januari-2012-aanvulling-sommatie-koningin-beatrix.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/29-juni-2011-beklag-gerechtshof-den-bosch.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/24-januari-2012-sommatie-aan-gerechtshof-den-bosch.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/26-januari-2012-wraking-cbb-rechter-mr-cj-waterbolk.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay
http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.argusoog.org/
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.argusoog.org/klokkenluider-van-rooij-solliciteert-naar-de-vacature-vice-president-raad-van-state/
http://www.argusoog.org/klokkenluider-van-rooij-solliciteert-naar-de-vacature-vice-president-raad-van-state/
http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=138
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Omdat mr. J.P.H. Donner vanaf 1 februari 2012 als vice-president bij de Raad van State in functie is 
verzoek ik u vandaag (2 februari 2012) bovengenoemde vragen te beantwoorden  
 
In afwachting van uw antwoord, verblijf ik;   
 
Hoogachtend 
 

 
 
Ing. A.M.L. van Rooij 
Namens bovengenoemde zes rechtspersonen.    
tel: +32 484749360    
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Ondanks ons nadrukkelijke verzoek om bovengenoemd 2-tal vragen op uiterlijk 2 februari 2012 te 
beantwoorden, hebben wij daarop tot op heden (25 dagen later) van verantwoordelijk minister van 
Veiligheid en Justitie I. W. Opstelten nog steeds geen antwoord ontvangen, waarmee hij feitelijk heeft 
toegegeven dat minister J.P.H. Donner (CDA) onder deze condities nooit tot vice-president van de 
Raad van State had mogen worden benoemd.  
 
Met bovengenoemde feiten hebben wij onmiskenbaar feitelijk bewezen dat er in Nederland (en zeker 
binnen de rechtbank ’s-Hertogenbosch)  geen onafhankelijke wrakingskamer is om dit 
wrakingsverzoek te mogen behandelen. Wij sommeren de behandelend rechters van de 
wrakingskamer van de rechtbank ’s-Hertogenbosch dan ook om op grond van bovengenoemde 
feitelijke bewijzen dit wrakingsverzoek voor het Grondwettelijk Hof van België te brengen met het 
verzoek het Grondwettelijk Hof van België erover te laten uitspreken of ons wrakingsverzoek hierop al 
dan niet gegrond is.     
 
Alvorens op dit wrakingsverzoek wordt beslist eist ondergetekende A.M.L. van Rooij hierover te 
worden gehoord in een veilige omgeving onder extra beveiligde omstandigheden en het tijdstip van de 
hoorzitting af te stemmen met zijn drukke agenda. 
 
In geval de behandelend rechters van de wrakinkingskamer van de rechtbank ’s-Hertogenbosch dit 
wrakingsverzoek naast zich neerleggen, dan zal tegen hen, de gewraakte rechter Mr. A.W.C.M. van 
Emmerik en de administratief medewerkers Mw. S. Serre en Mw. A.M.A. van  Oorschot (als 
criminele organisatie) door volgende rechtspersonen:   

- Politieke Partij De Groenen (Nederland en België)(BEWIJS) 
- Safety Manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V. (BEWIJS)  
- Directeur bij het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (BEWIJS) 
- Bestuurder Van Rooij Holding B.V. (BEWIJS) 
- Vennoot Camping en Pensionstal Dommeldal te Sint-Oedenrode (BEWIJS)(BEWIJS)  
- A.M.L. van Rooij (en zijn gezin) als natuurlijk persoon (BEWIJS)(BEWIJS) 

hiervan een strafklacht worden ingediend bij het Parket in Tongeren (België). Ter onderbouwing van 
die strafklacht zal dit wrakingsverzoek (met links en deeplinks aan feitelijke onderbouw) worden 
overlegd.  
 

tel:%2B32%20484749360
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ivo_Opstelten
http://www.const-court.be/
http://www.degroenen.nl/
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.sdnl.nl/pdf/15-januari-2012-strafaangifte-de-groenen-bij-officier-van-justitie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.sdnl.nl/pdf/e-mail-verzoek-tot-besluit-aan-cvz-11-april-2011.pdf
http://www.dommeldal.eu/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-benw-sint-oedenrode-einde-dwangsom-10-maart-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-minister-vrom-einde-dwangsom-14-maart-2011.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/e-mail-verzoek-tot-besluit-aan-cvz-11-april-2011.pdf
https://sites.google.com/site/ncfactueel/welke-rol-speelt-het-f-a-g-g
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Ook zal door bovengenoemde rechtspersonen dan de Staat der Nederlanden voor het Grondwettelijk 
Hof van België worden gedaagd, daar Nederland bij bovengenoemde rechtspersonen alle Belgische 
grondwettelijke rechten heeft afgenomen en A.M.L. van Rooij als gevolg daarvan al vanaf 22 april 

2010 onafgebroken in België woont en op 6 mei 2010 daar Politiek asiel heeft aangevraagd.                   

 
Dit wrakingsverzoek krijgt met voorafgaand persbericht een wereldwijde verspreiding.  
 
Hoogachtend 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze, 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. A.M.L. van Rooij 
directeur  
 
Aan bijlagen vindt u bijgevoegd: 

1. Brief d.d. 14 februari 2012 van rechtbank ’s-Hertogenboch (1 blz.) 
2. Brief d.d. 20 februari 2012 van rechtbank ’s-Hertogenboch (1 blz.) 
3. Brief d.d. 30 januari 2012  van directeur W.W.M. van de Donk van Janssen & Janssen c.s. 

Incasso & Gerechtsdeurwaarders aan A.M.L. van Rooij (1 blz.)      

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
============================================================================= 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
 
 
 
 

PHILIPS 
Strafaangifte bij de officier van justitie Maarten 

Groothuizen van het arrondissementsparket Den 
Bosch tegen directeur W.W.M. van de Donk van 

Janssen & Janssen c.s. Incasso &  
Gerechtsdeurwaarders e.a.  

 
 
 
 

http://www.const-court.be/
http://www.const-court.be/
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/6%20mei%202010%20asielverzoek%20van%20Ad%20van%20Rooij%20aan%20Jo%C3%ABlle%20Milquet%2C%20Belgie.pdf?attredirects=0
http://www.janssen-janssen.nl/
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Maarten Groothuizen 
gemeenteraadslid 

 
en  

Officier van Justitie  
Arrondissementsparket 

Den Bosch 

 

 
 

Wilbert Van de Donk 
Directeur, eigenaar 

Janssen & Janssen cs 
Gerechtsdeurwaarders 

 

Verstuurd per fax 073-6202282 
 
Datum: 27 Februari 2012  
 
Aan:  
Maarten Groothuizen, officier van justitie, parket Den Bosch (ap-
denbosch@om.nl) (maartengroothuizen@d66nijmegen.nl)      
 
Kopie aan:  

- De Groenen Nederland (otto@degroenen.nl)   
- De Groenen afd. Sint-Oedenrode (a.vanrooij1@chello.nl)   
- De Groenen afd. Heusden 

(bianca.van.dijk.fitters@gmail.com)   
- Groenlinks Nederland (z.roeling@tweedekamer.nl)   
- De Grünen Duitsland (info@gruene.de) 
- Groen België (johan.malcorps@groen.be) 
- Groen België (vera.dua@groen.be)     
- De Groenen/Europese Vrije Alliantie (EVA)( 

bart.staes@europarl.europa.eu) 
 
Kopie aan:  

- Ingrid van Engelshoven, partij voorzitter D66 
(ingrid.vanengelshoven@denhaag.nl) 

 
Kopie aan:  
De D66-wethouders, fractievoorzitter en raadsleden van de gemeente 
Nijmegen:  

- Henk Beerten, wethouder (henkbeerten@d66nijmegen.nl)   
- Bert Jeene, wethouder (bertjeene@d66nijmegen.nl)  
- Rob Jetten, fractievoorzitter (robjetten@d66nijmegen.nl)  
- Maarten Groothuizen, vice-fractievoorzitter 

(maartengroothuizen@d66nijmegen.nl) 
- Tobias van Elferen, raadslid (tobiasvanelferen@d66nijmegen.nl) 
- Rachel Brouwer, raadslid (rachelbrouwer@d66nijmegen.nl) 
- Anne-Margreet van Putten, raadslid 

(annemargreetvanputten@d66nijmegen.nl)  

- Kristie Lamers, raadslid (kristielamers@d66nijmegen.nl) 
 
Kopie aan:  

- Verantwoordelijk minister Ivo Opstelten van Veiligheid en 
Justitie (r.wiggers@minvenj.nl)(I.opstelten@minvenj.nl)  

 

  

 
Geachte officier van justitie mr. Maarten Groothuizen,  
 
Philips Medical Systems Nederland B.V. alsook – voor zich zowel als namens alle tot haar organisatie 
behorende Philips Bedrijven – de naamloze vennootschap Koninklijke Philips Electronics N.V., doet 
hierbij strafaangifte tegen:  

- directeur W.W.M. van de Donk van Janssen & Janssen c.s. Incasso & Gerechtsdeurwaarders 
vanwege het betekenen van een valselijk opgemaakt dwangbevel waarmee een duizenden 
euro’s stelend misdrijf bij Philips safety manager A.M.L. van Rooij is gepleegd vanuit een 
criminele organisatie in samenspanning met IAK Verzekeringen B.V. (IAK), het college voor 
zorgverzekeringen (CVZ) en het Centraal Justitieel Incassobureau (zie bijlage 1).  

 
 

http://nl.linkedin.com/pub/wilbert-van-de-donk/a/97b/10
http://d66nijmegen.nl/raadsfractie
mailto:ap-denbosch@om.nl
mailto:ap-denbosch@om.nl
mailto:maartengroothuizen@d66nijmegen.nl
mailto:otto@degroenen.nl
mailto:a.vanrooij1@chello.nl
mailto:bianca.van.dijk.fitters@gmail.com
mailto:z.roeling@tweedekamer.nl
mailto:info@gruene.de
mailto:johan.malcorps@groen.be
mailto:vera.dua@groen.be
mailto:bart.staes@europarl.europa.eu
mailto:ingrid.vanengelshoven@denhaag.nl
http://d66nijmegen.nl/wethouders
mailto:henkbeerten@d6nijmegen.nl
http://d66nijmegen.nl/wethouders
mailto:bertjeene@d66nijmegen.nl
http://d66nijmegen.nl/raadsfractie
mailto:robjetten@d66nijmegen.nl
http://d66nijmegen.nl/raadsfractie
mailto:maartengroothuizen@d66nijmegen.nl
http://d66nijmegen.nl/raadsfractie
mailto:tobiasvanelferen@d66nijmegen.nl
http://d66nijmegen.nl/raadsfractie
mailto:rachelbrouwer@d66nijmegen.nl
http://d66nijmegen.nl/raadsfractie
mailto:annemargreetvanputten@d66nijmegen.nl
http://d66nijmegen.nl/raadsfractie
mailto:kristielamers@d66nijmegen.nl
http://www.sdnl.nl/pdf/2-februari-2012-brief-aan-ivo-opstelten-benoeming-donner.pdf
mailto:r.wiggers@minvenj.nl
mailto:I.opstelten@minvenj.nl
http://www.janssen-janssen.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
https://www.iak.nl/home?url=%252f
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-augustus-2011-wob-verzoek-aan-cvz.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-augustus-2011-wob-verzoek-aan-cvz.pdf
http://www.cjib.nl/
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/30%20januari%202012%20brief%20Janssen%20%26%20Janssen%20cs..pdf?attredirects=0
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- directeur W.W.M. van de Donk van Janssen & Janssen c.s. Incasso & Gerechtsdeurwaarders 
vanwege het eerder op 28 januari 2010 met een valselijk betekend exploot in samenspanning 
met IAK Verzekeringen B.V. (IAK) stelen van € 10681,35 en € 209,91 bij Philips safety 
manager A.M.L. van Rooij  en excutolriale beslaglegging op alle onroerende zaken van A.M.L. 
van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, waaronder camping en pensionstal ‘Dommeldal’  
(zie bijlage 2).   

 
Voor de feitelijke onderbouw van deze strafaangifte verwijst Philips Medical Systems Nederland B.V.   
U naar haar hieronder ingelaste persbericht met met links en deeplinks aan feitelijke onderbouw.   
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

        PHILIPS  
Persbericht  
 
20 februari 2012  
 
Janssen & Janssen c.s. steelt duizenden euro’s bij A.M.L. van Rooij  
   
Best, Nederland - Philips Medical Systems Nederland B.V. alsook – voor zich zowel als namens alle 
tot haar organisatie behorende Philips Bedrijven – de naamloze vennootschap Koninklijke Philips 
Electronics N.V., beschuldigt directeur W.W.M. van de Donk van Janssen & Janssen c.s. Incasso & 
Gerechtsdeurwaarders van het plegen van een geld stelend misdrijf bij Philips safety manager A.M.L. 
van Rooij in samenspanning met het college voor zorgverzekeringen (CVZ) en het Centraal Justitieel 
Incassobureau  
 
Als bijlage vindt u bijgevoegd de brief d.d. 30 januari 2012 van directeur W.W.M. van de Donk van 
Janssen & Janssen c.s. Incasso & Gerechtsdeurwaarders aan A.M.L. van Rooij. Met het betekenen 
van een valselijk opgemaakt dwangebevel probeert directeur W.W.M van de Donk onder de 
dekmantel van “wanbetaler” duizenden euro’s te stelen bij A.M.L. van Rooij, terwijl A.M.L. van Rooij 
in zijn geheel geen wanbetaler is.   
 
De wanbetaler is Bert van Meurs, bestuurder van Philips Medical Systems Nederland B.V.   
Voor wettelijke en feitelijke onderbouw lees de volgende link met deeplinks aan bewijzen.   
 
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/verzoek-aan-alle-nederlands-e-rechters  
 
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met mijn advocaat mr. E. Pasman  
Telefoon 020-5893929, Fax 020-5893920, Email info@pvbs-advocaten.nl    
 
Philips Medical Systems Nederland B.V. 
Voor deze 
Ing. A.M.L. van Rooij 
Safety manager  tel: +32 484749360  
     
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Voor de oorzaak van dit door directeur W.W.M. van de Donk van Janssen & Janssen c.s. Incasso & 
Gerechtsdeurwaarders gepleegde geld stelende misdrijf bij Philips safety manager A.M.L. van Rooij 
vanuit een criminele organisatie in samenspanning met met IAK Verzekeringen B.V. (IAK), het college 
voor zorgverzekeringen (CVZ) en het Centraal Justitieel Incassobureau lees in de hieronder ingelaste 
link het verzoekschrift d.d. 23 februari 2012 van de politieke groepering De Groenen, afd. Sint-
Oedenrode, vanuit België aan behandelend officier van justitie mr. Maarten Groothuizen waarin is 
verzocht om een kopie van alle in dossiernummer: 840000-12 zittende stukken:   

http://www.janssen-janssen.nl/
https://www.iak.nl/home?url=%252f
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
http://www.dommeldal.eu/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/beslaglegging-onroerend-goed-iak-28-01-2010.pdf
http://www.janssen-janssen.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-augustus-2011-wob-verzoek-aan-cvz.pdf
http://www.cjib.nl/
http://www.cjib.nl/
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/30%20januari%202012%20brief%20Janssen%20%26%20Janssen%20cs..pdf?attredirects=0
http://www.philipshealthcarecyclists.nl/het-team/bert-van-meurs
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/verzoek-aan-alle-nederlands-e-rechters
mailto:info@pvbs-advocaten.nl
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/kam-point-philips-in-beeld-juli-2008.pdf
tel:%2B32%20484749360
http://www.janssen-janssen.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
https://www.iak.nl/home?url=%252f
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-augustus-2011-wob-verzoek-aan-cvz.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-augustus-2011-wob-verzoek-aan-cvz.pdf
http://www.cjib.nl/
http://www.degroenen.nl/
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-februari-2012-brief-aan-officier-van-justitie-m-groothuizen.pdf  
 
Philips Medical Systems Nederland B.V. verzoekt u om kennis te nemen van de inhoud, waaronder de 
inhoud in links en deeplinks aan feitelijke en wettelijke onderbouw en die in deze strafaangifte als 
herhaald en ingelast te beschouwen.  
 
Gezien de zwaarte van dit misdrijf, dat directeur W.W.M. van de Donk van Janssen & Janssen c.s. 
Incasso & Gerechtsdeurwaarders heeft uitgevoerd in opdracht van anonieme officier van justitie onder 
de dekmantel van het “Centraal Justitieel Incassobureau” richten wij aan u het nadrukkelijke verzoek 
om aan slachtoffer Philips safety manager A.M.L. van Rooij per direkt door te geven de naam van de 
officier van justitie die deze geld stelende opdracht aan directeur W.W.M. van de Donk heeft verstrekt.   
 
Tevens verzoekt ondergetekende u om hem per kerend faxbericht (op fax nummer: 0413-490386) 
kenbaar te maken onder welk proces-verbaal nummer u deze strafaangifte in behandeling hebt 
genomen.       
 
In afwachting op uw zeer spoedige beslissing op deze strafaangifte p/a ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-
Oedenrode, verblijven wij;    
 
Hoogachtend 
 

 
 
 
Philips Medical Systems Nederland B.V. 
Voor deze 
ing. A.M.L. van Rooij 
Safety manager  tel: +32 484749360  
 
Bijlagen:  

- (bijlage 1) Brief d.d. 30 januari 2012 van directeur W.W.M. van de Donk van Janssen & 
Janssen c.s. Incasso & Gerechtsdeurwaarders aan A.M.L. van Rooij (1blz.); 

- (bijlage 2) Het op 28 januari 2010 door gerechtsdeurwaarder W.W.M. van de Donk van 
Janssen & Janssen c.s. Incasso & Gerechtsdeurwaarders aan A.M.L. van Rooij betekende 
exploot (3 blz.); 

 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
============================================================================= 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/kam-point-philips-in-beeld-juli-2008.pdf
tel:%2B32%20484749360
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/30%20januari%202012%20brief%20Janssen%20%26%20Janssen%20cs..pdf?attredirects=0
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/beslaglegging-onroerend-goed-iak-28-01-2010.pdf
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DE GROENEN 
http://www.sdnl.nl/groenen.htm 

Foto's van het congres van de Groenen in Utrecht op 2 feb. 2008 

 

 
Burgemeester en wethouders en de gemeenteraad 
van Nijmegen (waaronder D66 raadslid officier van 
justitie M. Groothuizen) zijn verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor de vergiftiging gevolgen van het 
jarenlang ongecontroleerd dumpen van miljoenen 
kilogrammen  valselijk geëtiketteerd zeer giftige 
kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en 
chroomtrioxide (chroom VI) vanuit het Nijmeegse 
bedrijf Hickson Garantor Nederland B.V. via 
dekmantelbedrijven als Gebr. van Aarle 
Ollandseweg 159, 5491 XD Sint-Oedenrode.     
 
Aan: het PvdA/GL/D66 college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Nijmegen, zijnde:  

- Wim Dijkstra (w.dijkstra@nijmegen.nl) 
- Jan van der Meer (j.van.der.meer@nijmegen.nl)  
- Hannie Kunst (h.kunst@nijmegen.nl)  
- Bert Jeene (b.jeene@nijmegen.nl) 
- Bert Frings (b.frings@nijmegen.nl)  
- Turgay Tankir (t.tankir@nijmegen.nl)  

- Henk Beerten (h.beerten@nijmegen.nl)  
 
Kopie aan:  
De Gemeenteraad van Nijmegen 

 
 
 
 

 
 
 

Maarten Groothuizen 
gemeenteraadslid 

 
en  

Officier van Justitie  
Arrondissementsparket Den Bosch 

 
Kopie aan:  

- De Groenen Nederland 
(otto@degroenen.nl)   

- De Groenen afd. Sint-
Oedenrode 
(a.vanrooij1@chello.nl)   

- De Groenen afd. Heusden 
(bianca.van.dijk.fitters@gmail.co
m)   

- Groenlinks Nederland 
(z.roeling@tweedekamer.nl)   

- De Grünen Duitsland 
(info@gruene.de) 

- Groen België 
(johan.malcorps@groen.be) 

- Groen België 
(vera.dua@groen.be)     

- De Groenen/Europese Vrije 
Alliantie (EVA)( 
bart.staes@europarl.europa.eu) 

- Verantwoordelijk minister Ivo 
Opstelten van Veiligheid en 
Justitie (r.wiggers@minvenj.nl) 
(I.opstelten@minvenj.nl)  
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http://www.libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/
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mailto:w.dijkstra@nijmegen.nl
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http://www2.nijmegen.nl/content/217659/wethouder_j.g._kunst_hannie
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mailto:b.jeene@nijmegen.nl
http://www2.nijmegen.nl/content/931247/wethouder_drs._l.c.m._frings_bert
mailto:b.frings@nijmegen.nl
http://www2.nijmegen.nl/content/931261/wethouder_turgay_tankir
mailto:t.tankir@nijmegen.nl
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https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/Nevenfuncties%20Raadsleden%2030%20januari%202012%20Nijmegen.pdf?attredirects=0
mailto:otto@degroenen.nl
mailto:a.vanrooij1@chello.nl
mailto:bianca.van.dijk.fitters@gmail.com
mailto:bianca.van.dijk.fitters@gmail.com
mailto:z.roeling@tweedekamer.nl
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mailto:johan.malcorps@groen.be
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Datum: 29 februari 2012                                                                    
 
Ons kenmerk: GR/290212/VZ                                                                                                     
 
Betreft:  
Om als burgemeester en wethouders en als gemeenteraad van Nijmegen niet langer verantwoordelijk 
en aansprakelijk te zijn voor de vergiftiging gevolgen van het jarenlang ongecontroleerd dumpen van 
miljoenen kilogrammen valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur 
en chroomtrioxide (chroom VI) vanuit het Nijmeegse bedrijf Hickson Garantor Nederland B.V. via 
dekmantelbedrijven als Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159, 5491 XD Sint-Oedenrode, en de daaruit 
voortkomende geld stelende misdrijven richt De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, aan het college 
van burgemeester en wethouders van Nijmegen het nadrukkelijke verzoek:  

1. tot het nemen van een besluit om in een civielrechtelijke procedure (overeenkomstig het 
besluit d.d. 19 augustus 1996, kenmerk: IBP96040460, van Minister M. de Boer van VROM)  
Hickson Garantor Nederland B.V. (of haar rechtsopvolger), vanwege het jarenlang geleverde 
valselijk geëtiketteerde gebrekkige product Superwerwolmanzout-CO, aansprakelijk te stellen 
voor de in Sint-Oedenrode, Nederland en België aangerichte gigantische gezondheids- en 
milieuschade, waarbij vanwege het ontduiken van het betalen van verontreinigingsheffing ook 
de Nederlandse Staat voor miljarden euro’s is opgelicht.              

2. tot het nemen van een besluit om van deze door Hickson Garantor Nederland B.V. jarenlang 
meest ernstige gepleegde misdrijven in samenspanning met Nederlandse en Belgische 
houtimpregneerbedrijven, waaronder Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode, strafaangifte te doen 
bij de officier van justitie M. Groothuizen van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch, 
zodat ook hij als D66 raadslid van de gemeente Nijmegen niet nog langer verantwoordelijk en 
aansprakelijk is voor deze mens- en milieuvernietigende misdrijven vanuit het Nijmeegse 
bedrijf Hickson Garantor Nederland BV (of haar rechtsopvolger) die jarenlang valselijk 
geëtiketteerd Superwolmanzout-CO heeft geleverd aan houtimpregneerbedrijven in Nederland 
en België, vanwege het ontduiken van betaling van verontreinigingsheffing de Staat der 
Nederlanden voor miljarden euro’s heeft opgelicht, waaruit veel Nederlanders en Belgen ziek 
zijn geworden en nog zullen worden en eerder aan kanker of andere vergiftigingsziekten 
zullen sterven.   

 
 
Geacht college van burgemeester en wethouders van Nijmegen,  
 
De politieke groepering De Groenen, afd. Sint-Oedenrode, is gevestigd op het woonadres ’t 
Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode van gemachtigde  A.M.L. van Rooij. Als bewijs daarvoor vindt 
u bijgevoegd de brief d.d. 26 januari 2010 van burgemeester P.M. Maas van Sint-Oedenrode met als 
onderwerp “Campagne gemeenteraadsverkiezingen” aan De Groenen (zie bijlage 1)  
 
Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen is verantwoordelijk en aansprakelijk voor 
de vergiftiging van de gemeente Sint-Oedenrode en omliggende gemeenten op grond van de 
volgende feiten:  
 
Inzake houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V., Ollandseweg 159, 5491 XD te Sint-Oedenrode 
heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bij onherroepelijke uitspraak in 
zaaknummer 200408002/1 beslist dat de Wet Milieubeheer geen betrekking heeft op mogelijke 
schadelijke gevolgen van het buiten de inrichting gebruiken en in het afvalstoffenstadium geraken van 
de binnen de inrichting vervaardigde producten. Voor de feitelijke onderbouw lees bijgevoegd artikel 
“BEWIJS: Wet milieubeheer zegt niets over gebruiks- en afvalfase van geïmpregneerd hout” in het 
Echte Nieuws van 3 augustus 2007.  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-03.php  
 
Met deze voorkennis en wetenschap heeft het Nijmeegse bedrijf Hickson Garantor Nederland B.V. 
vanuit de gemeente Nijmegen al die jaren hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name 
Billiton/Shell duur kunnen verkopen aan haar dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V. te Sint-
Oedenrode om het door dat bedrijf onder de dekmantel van bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-CO 
in strijd met de artikelen 1, 21 en 22 van de Nederlandse Grondwet, het Europese Verdrag, Europese  
 

http://www.degroenen.nl/
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/14%20januari%202010%20Machtiging%20De%20Groenen.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/13%20januari%202010%20instemming%20Ad%20van%20Rooij%20kandidaat%20De%20Groenen.pdf?attredirects=0
http://groepzuid.nl/GZ/2007/05/13/intrekken-persbericht-stelende-burgemeester/
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/25%20januari%202010%20brief%20P.%20Maas%20campagne%20verkiezingen.pdf?attredirects=0
http://www.raadvanstate.nl/verdicts/verdict_details.asp?verdict_id=11189&searchStr=200408002/1
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-03.php
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http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-02.php
http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h1
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http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grondwet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_tot_vaststelling_van_een_Grondwet_voor_Europa
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Richtlijnen en Verordeningen en het in 1948 door de Verenigde Naties getekende Verdrag inzake de 
voorkoming en de bestraffing van genocide  honderdduizenden kilogrammen  valselijk geëtiketteerd 
zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), via 
geïmpregneerd hout als tijdelijke drager op ongecontroleede wijze in het leefmilieu van Sint-
Oedenrode en omliggende gemeenten te dumpen. Voor de feitelijke onderbouw vindt u hieronder 
ingelast ons e-mailbericht van 18 augustus 2011 aan Lilianne Ploumen, Partijvoorzitter PvdA  met 
links en deeplinks aan bewijzen.    
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-augustus-2011-aan-voorzitter-pvda.pdf      

Benevens aan Gebr. van Aarle B.V. (thans: Van Aarle Houtbedrijf B.V.) te Sint-Oedenrode heeft het 
Nijmeegse bedrijf Hickson Garantor Nederland B.V. met grote winsten ook via andere 
houtimpregneerbedrijven onder de dekmantel van superwolmanzout –CO  miljoenen kilogrammen  
valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide 
(chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell kunnen dumpen in 
Nederland en België. Voor bewijs lees het artikel “Aan die 13 MIO kilo Arsenicum en die 30 MIO kilo 
Chroom VI kan het niet gelegen hebben” van 19 januari 2004 van Pamela Hemelrijk op Libertarian:  

http://www.libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-
vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/  
 
Wat deze vanuit Nijmegen gedumpte miljoenen kilogrammen  valselijk geëtiketteerd zeer giftige 
kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) voor Sint-Oedenrode, 
Nederland en België tot gevolg heeft en nog zal hebben kunt u hieronder lezen:  
 
1. De rampzalige gevolgen van geïmpregneerd hout. 
  
a. Wat zijn wolmanzouten:  
Wolmanzouten (CCA-zouten) bevatten: 2)  
- 374 g/l arseenzuur.  
- 532 g/l chroomtrioxide (chroom VI zuur).  
- 188 g/l koper II oxide.  
  
b. Wat zijn de kenmerken van arseenzuur en chroomtrioxide:  

-        Arseenzuur (arseen)is een zwarte lijststof voor water, bodem en  lucht. 3)  
-        chroomtrioxide (chroom VI) is een zwarte lijststof voor lucht. 3)   

Deze zwarte lijststoffen zijn zo gevaarlijk dat al vanaf 1986 in internationaal verband is besloten dat in 
het milieu brengen ervan gezien de stofeigenschappen, zoals giftigheid - waaronder carcinogeniteit, 
mutageniteit en teratogeniteit - afbreekbaarheid en (bio)accumulatie, die een ernstig risico inhouden, 
via een maximaal brongerichte aanpak met de best bestaande techniek moet worden voorkomen.  
  
Arseenzuur en chroomtrioxide (en hun zouten daarvan) zijn de meest kwalijke kankerverwekkende 
verbindingen die wij kennen. Er zijn 4- klassen aan kankerverwekkende stoffen. Arseenzuur en 
chroomtrioxide vallen in de zwaarste klasse, de klasse 1 van kankerverwekkende stoffen. 4)5) 
Arseenzuur en Chroomtrioxide zijn ook nog genotoxisch hetgeen inhoudt dat deze stof geen veilige 
drempel kent. Het eenmaal in je leven binnenkrijgen van één molecuul arseenzuur of chroomtrioxide 
kan op termijn al kanker veroorzaken.  
  
Arseenzuur en chroomtrioxide zijn ook nog verdacht reprotoxisch, hetgeen inhoudt dat het toxische 
effecten (o.a. impotentie, fertiliteitsproblemen, menstruatiestoornissen, testiskanker) en/of toxische 
effecten op het geslacht via vrouwen en/of mannen (o.a. miskramen, doodgeboorte 
ontwikkelingstoornissen) en afwijkingen op het nageslacht als gevolg kunnen hebben. 6)  
  
Chroomtrioxide (chroom VI-verbindingen) is ook een voortplanting giftige stof en kan schadelijk zijn via 
borstvoeding volgens de criteria van bijlage VI bij richtlijn nr. 67/548/EEG van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 27 juni 1967. 7)    
 
Ingevolge de Europese richtlijn nr. 67/548/EEG moet chroomtrioxide ook nog worden geclassificeerd 
als categorie 1 en 2 mutageen, hetgeen minuscule veranderingen kan aanbrengen in het DNA- 
molocuul bij de mens. 8)   
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Arseenzuur en chroomtrioxide lossen volledig op in water en kunnen ons lichaam via een drietal 
routes binnendringen. 9) 10)   

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

  
Gewolmaniseerd hout bevat: 11) 

-        3000 mg/kg arseen 

-        6000 mg/kg chroom VI 
  
Per kuub hout (500 kg) is dat:  

-        1.500.000 mg = 1.500.000.000 µg arseen. 
-        3.000.000 mg = 3.000.000.000 µg chroom VI.           

  
Het grondwater is ernstig verontreinigd als het boven de interventiewaarde zit. De interventiewaarde 
bedraagt voor: 12) 

-        arseen 60 µg/l 
-        chroom 30 µg/l 

  
Een kuub gewolmaniseerd hout verontreinigd dus op termijn:  

-        25.000.000 liter water met arseen bovende interventiewaarde. 
-        100.000.000 liter water met arseen bovende interventiewaarde. 

Dit zijn maar liefst lieftst 3000 tankauto’s van 33 kuub.   
  
Zware metalen kunnen niet worden verbrand, hetgeen betekent dat op termijn als gevolg van 
verspreiding ( via tijdelijke producten als spaanplaat) al het arseenzuur en chroomtrioxide in oplosbare 
vorm in ons oppervlaktewater en drinkwater terecht zullen komen en daarmee ook onze voeding zal 
vergiftigen. 
  
c. Foutieve classificatie en etikettering 

  

Foutieve classificatie en etikettering van het bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-Co, toel.nr. 8228N, 
van Hickson Garantor B.V. te Nijmegen. Op het etiket en bijbehorend veiligheids informatie formulier 
schrijft Hickson Garantor B.V. dat superwolmanzout-Co 304 g/l arseenpentoxide bevat. 1)  
  
Uit chemisch onderzoek verricht door de Keuringsdienst van Waren is vast komen te staan dat 
superwolmanzout-Co in werkelijkheid 374 g/l arseenzuur bevat. 2)  
  
Maar arseenzuur is zeer veel gevaarlijker dan arseenpentoxide.                    
Het VN-nummer van arseenpentoxide is 1559, dat van arseenzuur is 1553. 13)   
In geval van ongevalbestrijding zijn de veiligheidsvoorschriften voor arseenpentoxide en arseenzuur 
grotendeels afwijkend. 13)  
  
Enkele belangrijke verschillenpunten zijn: 
  

ARSEENZUUR  

  
Zeer giftig                                
  
Giftig-levensgevaarlijk bij inademing, opname 
door de mond of huidcontact   
  
 
Bij brand:houder zo ver mogelijk van de 
brandhaard verwijderen. De brandbestrijding op 
een zo groot mogelijke afstand uitvoeren. Niet in 
de buurt van de kopzijden van de tank verblijven 
Materiaal niet onnodig verspreiden. Bluswater 
opvangen en later veilig verwerken.  

ARSEENPENTOXIDE          
  
Giftig  
  
Giftig bij inademing of opname van het stof door 
de mond   
  
 
Bij brand:houder zo ver mogelijk van de 
brandhaard verwijderen. 
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Verlenen Eerste Hulp:slachtoffer in de frisse lucht 
brengen en medische hulp verlenen. Bij 
ademstilstand kunstmatig beademen, indien 
nodig met pure zuurstof. Besmette kleding en 
schoeisel uittrekken en op een veilige plaats 
leggen; hierbij is grote haast geboden. Besmette 
ogen en huid onmiddellijk tenminste 15 minuten 
lang met stromend water spoelen. Slachtoffer 
rustig neerleggen en tegen warmteverlies 
beschermen. Slachtoffer steeds bewaken, omdat 
ziekteverschijnselen pas na enige tijd optreden of 
waarneembaar zijn. 

  
Verlenen Eerste Hulp:slachtoffer in de frisse lucht 
brengen en medische hulp verlenen. Besmette 
kleding en schoeisel uitdoen en op een veilige 
plaats leggen. Besmette ogen en huid 
onmiddellijk tenminste 15 minuten lang met 
stromend water uitspoelen. 
  
  
  
  
  
  

  
Het enorme verschil in gevaar moge duidelijk zijn.   
  
d. Overtreden Verordening (EG)nr.142/97 door lidstaat Nederland  
  

Het ontduiken van de Europese Risicobeoordeling die door de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen bij Verordening (EG) nr. 142/97 (pbEG L25) is vastgesteld en rechtstreeks is 
opgelegd aan lidstaat Nederland. 14) 15)   
  
Op 27 januari 1997 heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen de Verordening (EG) nr. 
142/97 vastgesteld. De fabrikant(en) en importeur(s) van in de bijlage van deze verordening vermelde 
stoffen moeten de commissie binnen 4 maanden na in werking treding van deze verordening alle 
relevante en beschikbare informatie verstrekken over de blootstelling van mens en milieu aan deze 
stoffen. 15) 
  
De informatie over de blootstelling heeft betrekking op de emissie van die stof of de blootstelling van 
menselijke populaties of milieucompartimenten aan die stof tijdens de verschillende fasen van de 
levenscyclus van de stof overeenkomstig artikel 3, lid 3, en bijlage I, deel A, van Verordening (EG) nr. 
1488/94, met:  
 

-        als menselijke populaties: werknemers, consumenten, en via het milieu blootgestelde 
personen; 
-        als milieucompartimenten: lucht, water en bodem met inbegrip van informatie over de 
lotgevallen van de stof in afvalwater-zuiveringsinstallaties en de accumulatie van de stof 
in de voedselketen;  
-        als levenscyclus van de stof: de vervaardiging, het vervoer, de opslag, de formulering 
in preparaten of andere vormen van verwerking, gebruik en verwijdering of terugwinning.  

      
“Arseenzuur” staat opgenomen in deze verordening (EG) nr. 142/97 in tegenstelling met 
“Arseenpentoxide”.  
  
Met de opzettelijk aangebrachte foutieve classificatie en etikettering heeft Hickson Garantor B.V. met 
oogluikende toestemming van de gemeente Nijmegen de wettelijk verplichte Europese 
risicobeoordeling voor arseenzuur in superwolmanzout-Co weten te omzeilen. Hickson Garantor B.V. 
heeft daarmee met de hulp van de gemeente Nijmegen vanaf 27 januari 1997 de rechtstreeks vanuit 
de Europese Commissie opgelegde Verordening EG) nr. 142/97 overtreden.  
  
Bij ongecontroleerde verbranding van gewolmaniseerd hout of spaanplaat gemaakt van 
gewolmaniseerd hout komt ca. 50% van het arseen in de lucht terecht. In geval een huis, schuur of 
schutting waarin gewolmaniseerd hout of gewolmaniseerd spaanplaat zit verwerkt in vlammen opgaat 
dan hebben we te maken met een ongecontroleerde verbranding waarbij ca. 50% van het arseen in 
de lucht terecht komt, nagenoeg volledig in deeltjes, waarvan de massadiameter varieert tussen ca. 
0,3 en 3 µm, waarvan 85 % beneden 1 µm is en als zodanig tot de fijnste aërosolfractie behoort 16). 
Deze zeer fijne deeltjes dringen gemakkelijk door tot in het diepste van de longblaasjes hetgeen 
levensgevaarlijk is. In geval van regenweer of blussen met water vormt zich arseenzuur dat ook nog 
via de huid het lichaam binnendringt 9).  
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Arseenzuur valt in de zwaarste klasse, de klasse 1, van kankerverwekkende stoffen 4)5).  
In het landelijk afvalplan heeft lidstaat Nederland aan Bouw- en sloopafval de volgende klasse indeling 
toegekend:  
  

- A-hout (is onbehandeld hout) 
- B-hout (is geverfd, gelakt of verlijmd hout) 
- C-hout (is verduurzaamd CCA-hout en CC-hout) 
  
1) CCA-hout bevat zo’n 3000 mg/kg arseen (arseenzuur) en 6000 mg/kg chroom 
(chroomtrioxide). CC-hout bevat zo’n 6000 mg/kg chroom (chroomtrioxide)en moet ingevolge 
de Europese afvalstoffenlijst (EURAL) als gevaarlijk afval worden verwijderd en verwerkt. 11) 
18) 
2) In de afvalfase is zo'n 50-80 % van het CCA/CC-hout overgeverfd of gelakt, waarmee door 
een verf- of laklaag betreffend C-hout is omgetoverd tot B-hout. 
3) In de afvalfase heeft het overige CCA/CC-hout dat niet is overgeverfd of gelakt, als gevolg 
van verwering, een gelijke grijze kleur als onbehandeld hout, waarmee door verwering het C-
hout is omgetoverd tot A-hout. 
4) Met het vershrederen/vermalen van afvalhout uit bouw-en sloopafval wordt het onzichtbare 
gevaarlijk afvalgedeelte (CCA-hout en CC-hout) verdund met het eveneens onzichtbare niet 
gevaarlijk afvalgedeelte (onbehandeld hout). Het op deze wijze verdunnen van enorme grote 
hoeveelheden gevaarlijk afval (miljoenen tonnen per jaar) tot onder de grens van gevaarlijk 
afval is wettelijk verboden. 

  
Op grond van bovengenoemde feiten heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
hierover bij uitspraak no's F03.98.0171, F03.98.0179, F03.98.0180, F03.98.0181, F03.98.0182, 
F03.98.0183 en F03.98.0184 op 19 augustus 1998 letterlijk het volgende beslist: 17) 
  

'Uit het door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak uitgebrachte deskundigenbericht is 
gebleken dat verduurzaamd hout niet visueel valt te onderscheiden van onbehandeld hout'. 

  
De gemeente Nijmegen weigert al vanaf 19 augustus 1998 (12 jaar lang) uitvoering te geven aan deze 
bindende uitspraak van Nederlandse hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State.  
  
Gebruikte referenties:  
  

1. Veiligheidsinformatieblad van het bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-Co, toel.nr. 8228N, 
van Hickson Garantor Nederland B.V.  

2. Verslag chemisch onderzoek van superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. van de 
Keuringsdienst van waren te Groningen.  

3. Blz. 1, 52, 53, 54 en 55 uit het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990 van 
de Tweede Kamer der Staten Generaal vergaderjaar 1985 - 1986, 19204 nrs. 1-2 (5 pagina's).  

4. Voorblad, blz. 35 en 36 uit het Besluit kankerverwekkende stoffen en processen van 4 februari 
1994, stb 91 (3 pagina's).  

5. Voorblad, blz. 1, A2 en A3 uit de brochure "durf de dingen eens zwart in te zien, dan wordt 
alles rooskleurig" uitgegeven door het Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de 
Arbeid (België) in verband met hun nationale informatie campagne over de beroepskankers (4 
pagina's).  

6. Voorblad, blz. 5 en blz. 28 uit het Reprotox achtergrond-document S138-1 van het ministerie 
van SZW (3 pagina's).  

7. Blz. 14 Nederlandse staatscourant nr. 170 van 6 september 2006 , inzake niet-limitatieve lijst 
van voor de voortplanting giftige stoffen, volgens criteria van bijlage VI bij Richtlijn nr. 
67/548/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 1967.   

8. Blz. 15 Nederlandse staatscourant nr. 170 van 6 september 2006 , SZW-lijst van mutagene 
stoffen die door de EU zijn ingedeeld als mutageen en zijn opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 
nr. 67/548/EEG.  

9. Voorblad, blz. 4 en blz. 5 uit het protocol "arsenicum" S30-21 van de inspectiedienst SZW (3 
pagina's).  

10. Voorblad, blz 18 en blz 21 uit de Nationale MAC-lijst 1996 (P145) van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 3 pagina's).  
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11. Voorblad, blz 12 en blz 23 uit het rapport d.d. 23 februari 1999 van Stichting Hout Research 
SHR met als titel “Het onderscheiden van verduurzaamd hout in BSA ten behoeve van 
mobiele houtshredder installaties”, rapportcode 99.003-1.  

12. Blz 2 en blz 10 uit Wet bodembescherming, inzake Interventie- en streefwaarden 
bodembescherming (2pagina’s).    

13. Alarmgids ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen van dr. ing. H.D. Nübler, van 1995, 
Koninklijke Vermande.  

14. Publicatie "EEG/793/93: parallelle lijst vastgesteld" uit het RIVM/Informatiebulletin 
Milieugevaarlijke stoffen van maart 1997, jaargang 4, nummer 1.  

15. Verordening (EG) nr. 142/97 van 27 januari 1997 van de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen.  

16. Voorblad, blz. 22, 39 en 40 uit basisdocument arseen, rapport nr. 758701002, van januari 
1990 van het RIVM (4 pagina's).  

17. Uitspraak no's F03.98.0171, F03.98.0179, F03.98.0180, F03.98.0181, F03.98.0182, 
F03.98.0183 en F03.98.0184 d.d. 19 augustus 1998 van de Afdeling besuursrechtspraak van 
de Raad van State.  

 
Hickson Garantor Nederland B.V. te Nijmegen heeft daarmee (samen met anderen) met het ontduiken 
van het betalen van verontreinigingsheffing met de hulp van de gemeente Nijmegen de Staat der 
Nederlanden voor maar liefst zo’n 2,4 miljard euro opgelicht. Voor de feitelijke onderbouw lees 
bijgevoegd artikel “BEWIJS: Houtimpregneerders hebben staat opgelicht voor meer dan 2,4 miljard 
euro” in het Echte Nieuws van 10 augustus 2007.  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-10.php  
 
Wat dit allemaal tot gevolg heeft gehad kunt u lezen in de volgende artikelen van Het Echte Nieuws, 
waarvoor de gemeente Nijmegen verantwoordelijk en aansprakelijk is. 
  
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php  
 
Wat dit voor De Groenen van Sint-Oedenrode in het algemeen en lijsttrekker A.M.L. van Rooij in het 
bijzonder tot gevolg heeft gehad kunt u lezen in ons hieronder ingelaste verzoekschrift d.d. 23 februari 
2012 en door Philips hieronder ingelaste strafaangifte d.d. 27 februari 2012 bij uw D66 raadslid 
Maarten Groothuizen vanuit zijn functie als officier van justitie bij het arrondissementsparket ’s-
Hertogenbosch.      
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-februari-2012-brief-aan-officier-van-justitie-m-groothuizen.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-februari-2012-strafaangifte-tegen-janssen-en-janssen-bij-m-
groothuizen.pdf  
 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud (ook van de links en deeplinks) en die inhoud hier als 
herhaald en ingelast te beschouwen.   
 
Voor de feitelijke onderbouw verwijzen wij ook naar de volgende webpagina’s:  
 
www.sdnl.nl/wolmanzouten.htm  
 
www.nocancerfoundation.org  
 
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/  
 

en de volgende 13 TV-uitzendigen en Video’s: (video-1)(video-2)(video-3)(video-4)(video-
5)(video-6)(video-7)(video-8)(video-9)(video 10)(video 11) (video 12)(video 13).  
 
Voor wat betreft de civielrechtelijke aansprakelijkheid van het Nijmeegse bedrijf Hickson Garantor 
Nederland B.V. vindt u hieronder ingelast het besluit d.d. 19 augustus 1996, kenmerk: IBP96040460, 
van Minister M. de Boer van VROM, aan houtimpregneerbedrijf CartTissen Import Export B.V. te 
Luyksgestel.    
 

http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-17.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-17.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-10.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-februari-2012-brief-aan-officier-van-justitie-m-groothuizen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-februari-2012-strafaangifte-tegen-janssen-en-janssen-bij-m-groothuizen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-februari-2012-strafaangifte-tegen-janssen-en-janssen-bij-m-groothuizen.pdf
http://www.sdnl.nl/wolmanzouten.htm
http://www.nocancerfoundation.org/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.mstsnl.net/video/brabant-tv.wmv
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/stortplaats.wmv
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
http://www.youtube.com/watch?v=fVnShx4K2cE
http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay
http://www.youtube.com/watch?v=rVFjQ7cO-BU&list=PL01795B6160FDD9C6
http://www.youtube.com/watch?v=X37fEKg0AA4&list=PLD722221F54F9C81F
http://www.youtube.com/watch?v=5FqzADX2rBk&list=PLD5D0D8C68F93167E
http://www.youtube.com/watch?v=5FqzADX2rBk&list=PLD5D0D8C68F93167E
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Op grond van bovengenoemde feiten verzoeken De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode,  
burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen om niet langer verantwoordelijk en 
aansprakelijk te zijn voor de vergiftiging gevolgen van het jarenlang ongecontroleerd dumpen van 
miljoenen kilogrammen valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur 
en chroomtrioxide (chroom VI) vanuit het Nijmeegse bedrijf Hickson Garantor Nederland B.V. via 
dekmantelbedrijven als Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159, 5491 XD Sint-Oedenrode, en de daaruit 
voorkomende geld stelende misdrijven. De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, richt aan 
verantwoordelijk burgemeester en wethouders van Nijmegen dan ook het nadrukkelijk verzoek tot het 
nemen van de volgende twee besluiten:  
 

1. tot het nemen van een besluit om in een civielrechtelijke procedure (overeenkomstig het 
besluit d.d. 19 augustus 1996, kenmerk: IBP96040460, van Minister M. de Boer van VROM)  
Hickson Garantor Nederland B.V. (of haar rechtsopvolger), vanwege het jarenlang geleverde 
valselijk geëtiketteerde gebrekkige product Superwerwolmnazout-CO, aansprakelijk te stellen 
voor de in Sint-Oedenrode, Nederland en België aangerichte gigantische gezondheids- en 
milieuschade, waarbij vanwege het ontduiken van het betalen van verontreinigingsheffing ook 
de Nederlandse Staat voor miljarden euro’s is opgelicht.           

    
2. tot het nemen van een besluit om van deze door Hickson Garantor Nederland B.V. jarenlang 

meest ernstige gepleegde misdrijven in samenspanning met Nederlandse en Belgische 
houtimpregneerbedrijven, waaronder Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode, strafaangfte te doen 
bij de officier van justitie M. Groothuizen van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch, 
zodat ook hij als D66 raadslid van de gemeente Nijmegen niet nog langer verantwoordeliijk en 
aansprakelijk is voor deze mens- en milieuvernietigende misdrijven vanuit het Nijmeegse 
bedrijf Hickson Garantor Nederland BV (of haar rechtsopvolger) die jarenlang valselijk 
geëtiketteerd Superwolmanzout-CO heeft geleverd aan houtimpregneerbedrijven in Nederland 
en België, vanwege het ontduiken van betaling van verontreinigingsheffing de Staat der 
Nederlanden voor miljarden euro’s heeft opgelicht, waaruit veel Nederlanders en Belgen ziek 
zijn geworden en nog zullen worden en eerder aan kanker of andere vergiftigingsziekten 
zullen sterven.   

 
In afwachting van uw zo spoedig mogelijk besluit op bovengenoemd 2-tal verzoeken tot het nemen 
van een besluit, verblijven wij:    
 
 

 
 
De politieke groepering De Groenen, Afdeling Sint-Oedenrode 
Voor deze A.M.L. van Rooij als gemachtigde 
’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode 
Website: https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/ :     
E-mail: de.groenen.belgie@gmail.com  Tel: +32 484749360    
 
 
PS: Dit verzoekschrift tot het nemen van een 2-tal besluiten, zal vergezeld met een voorafgaand 
persbericht, naar de Nederlandse en Belgische media worden verstuurd.   
 
 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
tel:%2B32%20484749360
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
============================================================================= 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Met bovengenoemde feiten hebben wij onmiskenbaar feitelijk bewezen dat burgemeester en 
wethouders en de gemeenteraadsleden van Sint-Oedenrode een grote mens- en milieuvernietigende 
criminele organisatie is die maar liefst 25 jaar lang de meest corrupte geld en eigendom stelende 
gewelddadige misdrijven heeft gepleegd op A.M.L. van Rooij, zijn gezin en ouders. Daarbij heeft 
A.M.L. van Rooij door toedoen van burgemeester en wethouders en de gemeenteraadsleden van 
Sint-Oedenrode vanaf 22 april 2010 naar België moeten vluchten, al ruim 2 jaar lang tegen dubbele 
woonlasten gescheiden van vrouw en gezin moeten wonen, om door uw toedoen niet te worden 
vermoord door Robert van den Biggelaar die dat van u allen mag onder de dekmantel van burenruzie, 
waarvoor hij van de gemeente Sint-Oedenrode in 20 jaar tijd vele honderdduizenden euro’s 
onrechtmatige verrijking heeft verkregen.  
 
In geval de gemeenteraad van Sint-Oedenrode op de raadsvergadering van 1 maart 2012 niet  
beslist dat de bestemmingsplan procedure wordt verdaagd tot na het moment de lopende 
strafrechtelijke onderzoeken tegen burgemeester P.M. Maas en zijn CDA (vanuit Nederland) en tegen 
de gehele gemeente Sint-Oedenrode waaronder burgemeester en wethouders en de gemeenteraad 
(vanuit België) zijn afgerond en ondergetekende dat schriftelijk bevestigd, dan zal door de volgende 
rechtspersonen:   

- Politieke Partij De Groenen (Nederland en België)(BEWIJS) 
- Safety Manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V. (BEWIJS)  
- Directeur bij het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (BEWIJS) 
- Bestuurder Van Rooij Holding B.V. (BEWIJS) 
- Vennoot Camping en Pensionstal Dommeldal te Sint-Oedenrode (BEWIJS)(BEWIJS)  
- A.M.L. van Rooij (en zijn gezin) als natuurlijk persoon (BEWIJS)(BEWIJS) 

hiervan een aanvullende strafklacht worden ingediend bij het Parket in Tongeren (België).  
Ter onderbouwing van die strafklacht zal dit sommatieverzoek (met links en deeplinks aan feitelijke 
onderbouw) aan de gemeenteraad van Sint-Oedenrode worden overlegd.  
 
Ook zal door bovengenoemde rechtspersonen dan de Staat der Nederlanden voor het Grondwettelijk 
Hof van België worden gedaagd, daar Nederland bij bovengenoemde rechtspersonen alle Belgische 
grondwettelijke rechten heeft afgenomen en A.M.L. van Rooij als gevolg daarvan al vanaf 22 april 

2010 onafgebroken in België woont en op 6 mei 2010 daar Politiek asiel heeft aangevraagd.       

             
 

 
 
De politieke groepering De Groenen, Afdeling Sint-Oedenrode 
Voor deze A.M.L. van Rooij als gemachtigde 
’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode 
Website: https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/ :     
E-mail: de.groenen.belgie@gmail.com  Tel: +32 484749360    
 

http://www.degroenen.nl/
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.sdnl.nl/pdf/15-januari-2012-strafaangifte-de-groenen-bij-officier-van-justitie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.sdnl.nl/pdf/e-mail-verzoek-tot-besluit-aan-cvz-11-april-2011.pdf
http://www.dommeldal.eu/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-benw-sint-oedenrode-einde-dwangsom-10-maart-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-minister-vrom-einde-dwangsom-14-maart-2011.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/e-mail-verzoek-tot-besluit-aan-cvz-11-april-2011.pdf
https://sites.google.com/site/ncfactueel/welke-rol-speelt-het-f-a-g-g
http://www.const-court.be/
http://www.const-court.be/
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/6%20mei%202010%20asielverzoek%20van%20Ad%20van%20Rooij%20aan%20Jo%C3%ABlle%20Milquet%2C%20Belgie.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
tel:%2B32%20484749360

