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Per e-mail: voorlichting@raadvanstate.nl  
 
Aan: de Raad van State  
             Afdeling bestuursrechtspraak 
             t.a.v. Voorzitter mr. J.E.M. Polak 
             Postbus 20019, 
             2500 EA Den-Haag 
 
Zonhoven 25 juli 2012 (België) 
 
Uw nummer:  

- 201109842/1/A4 
 
 

 
 
Betreft: A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen en Camping en Pensionstal ‘Dommeldal”  
             VOF(appellanten)/  

- Nadere stukken met nadere feitelijke onderbouwing in opgemelde zaak met het nummer 
201109842/1/A4, welke op 10 augustus 2012 om 10.20 uur ter zitting wordt behandeld. 

 
Geachte Voorzitter mr. J.E.M. Polak,  
 
Namens A.M.L. van Rooij, wonende op ’t Achterom 9, J.E.M. van Rooij van Nunen wonende op  
het adres ’t Achterom 9a en camping en pensionstal ‘Dommeldal’ VOF, gevestigd op het adres  
’t Achterom 9-9a, 5491 XD te Sint-Oedenrode, hierna te noemen appellanten: laten wij u benevens 
aangetekende verzending (noodgedwongen vanuit België) in opgemelde zaak de volgende nadere 
stukken met nadere feitelijke onderbouwing d.d. 25 juli 2012 toekomen: 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-juli-2012-nadere-stukken-dwangsom-raad-van-state.pdf  
 
Deze nadere stukken met nadere feitelijke onderbouwing bevat veel ’links’ en ’deeplinks’ aan feitelijke 
en wettelijke onderbouw dat onderdeel uitmaakt van deze nadere motivering. Wij verzoeken u ook die 
‘links’ en ‘deeplinks’ hier als herhaald en ingelast te beschouwen.  

 
Het bewijs van aangetekende verzending vanuit België on 25 juli 2012 vindt u in de volgende link 
ingelast:  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juli-2012-bewijs-aantekenen-beroep-raad-van-state.pdf  
 
Daarmee heeft uw college deze nadere stukken met nadere feitelijke onderbouwing meer dan 10 
dagen voor de behandeling ter zitting op 10 augustus 2012 om 10.20 uur ontvangen. Uw college is 
dan ook wettelijk verplicht om de inhoud ervan volledig mee te nemen in haar beslissing, waarom wij u 
dan ook dringend verzoeken.  
 
Met de inhoud van deze nadere stukken is tevens feitelijk inhoudelijk komen vast te staan dat er in 
Nederland enkel nog mensen kunnen wonen die voor bedrijven werken die vanuit Nederlandse 
bedrijven, zoals mijn buurman Gebr. van  Aarle (vanwege mijn politieke vlucht naar België tot 22 april 
2010 mijn buurman) en vanuit Nederland via Belgische dekmantelbedrijven als o.a. Remo-stort te 
Houthalen-Helchteren, Group Machiels te Hasselt, Essers te Genk en Unilin te Wielsbeke onder de 
dekmantel van “duurzaamheid” en/of “innovatie” met onder meer miljarden kilogrammen valselijk 
geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), 
zijnde hoog problematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell, vanaf 1958 de gehele aarde 
met daarop 7 miljard inwoners aan het vergiftigen zijn met miljarden tonnen (zeer) giftig 
kankerverwekkend gif, waaraan over 5 tot 10 jaar enkel in Nederland en België al ten minste 10 
miljoen mensen vroegtijdig zullen sterven aan kanker of andere ernstige vergiftigingsziekten. Dit alles 
in strijd met de Belgische Grondwet.  
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De oorzaak van dat alles is gelegen in het volgende:  
 
1953: André Donner (ARP), zijnde de vader van huidig Vice-President Piet Hein Donner van de 
Nederlandse Raad van State, heeft vanaf 17 april 1950 tot 6 januari 1954 als lid van de 
Staatscommissie-Van Schaik de herziening van de Nederlandse Grondwet van 1953 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.”  
 
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 over de nieuwe Bestrijdingsmiddelenwet 
positief advies uit te uitbrengen waarop het kabinet 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: 

Daarmee is in zeer ernstige mate in strijd met de artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet, wat door 
wijziging van artikel 60 in de Grondwet vanaf 1953 niet meer door een rechter mag worden 
beoordeeld (bewijs 1, bewijs 2, bewijs 3, bewijs 4 ).  

1983: dezelfde André Donner (ARP), zijnde de vader van huidig Vice-President minister Piet Hein 
Donner van de Nederlandse Raad van State, 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 complete herziende 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 complete herziende 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/Billiton/Budelco onder 
de dekmantel van “duurzaamheid” met miljarden euro’s aan overheidssubsidie (belastinggeld) via 
bestrijdingsmiddelen (waaronder Superwolmanzout-Co) honderden/miljarden 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 dit ook niet meer kan worden getoetst door het Hof van Justitie van de Europese Unie.  
 
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 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.  
 
Het zijn deze vanuit de Nederlandse regering gepleegde genocide-misdrijven vanaf 5 mei 1945 tot op 
heden met bestrijdingsmiddelen gif, chemtrails gif, fluoride gif, aspartaam gif, vaccinatie gif, stralings 
gif, cosmetica gif, etc, waaraan over 5 tot 10 jaar wereldwijd miljarden mensen vroegtijdig zullen 
sterven aan kanker of andere ernstige vergiftigingsziekten.  
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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) 
 
Dat Nederland daarmee de volledige vergiftigingsmacht over geheel Europa heeft en vanuit Europa 
over de gehele wereld maken de door mij (Ecologisch Kennis Centrum B.V.) in 1998 gewonnen 
uitspraak bij de Raad van State en het in 1999 gewonnen arrest bij het Europese Hof van Justitie 
glashelder. Als bewijs daarvoor lees de volgende krantenartikelen uit die tijd.  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-07-31-ad-provincies-negeren-verbod-rvst-op-houtversnippering.pdf 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1998-09-07-cobouw-totaal-verbod-op-vermalen-van.pdf 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-11-19-gazet-van-antwerpen-belg-bedrijf-verwerkt-giftig-hout-uit-nl.pdf 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-07-lc-giftige-stoffen-via-lucht-lozen-mag-niet-meer.pdf 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-16-ad-vergunning-voor-spuiten-met-gif.pdf 

 
Alle Nederlandse ambtenaren mogen als gemachtigden van hun besturen deze onherroepelijke 
uitspraak van de Raad van State en onherroepelijk Arrest van het Europese Hof van Justitie vanaf 
1998 overtreden zonder daarvoor strafrechtelijk te worden vervolgd, vanwege het simpele feit dat de 
Nederlandse Hoge Raad onder verantwoordelijkheid van minister  Winnie Sorgdrager van Justitie 
(D66) op 23 april 1996 in het Kabinet Kok-I (PvdA, VVD en D66) het Pikmeer Arrest heeft 
uitgesproken. Als bewijs daarvoor lees het volgende artikel hierover van Ad van Rooij in het Katholiek 
Nieuwsblad en de 2Vandaag uitzendingen waarin ook Ad van Rooij dit toelicht:  
 
http://www.sdnl.nl/kath-nb2.htm  
 
http://www.mstsnl.net/video/pikmeerarrest.wmv 
 
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv 

 
Hiermee is het bewijs geleverd dat de Nederlandse Hoge Raad een hogere rechtbank is als het 
Europese Hof van Justitie en dat Nederland vanuit het voortgezette Hitler-Kabinet onder aansturing 
van de Bilderbergers, vanuit geheel Europa de gehele wereld hebben vergiftigd met miljarden tonnen 
kankerverwekkend gif zonder dat in Europa daartegen strafrechtelijk kan worden opgetreden. Voor 
bewijs lees ons hieronder ingelaste verzoekschrift d.d. 26 juli 2012 aan het Belgische Grondwettelijke 
Hof:  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juli-2012-rechtzaak-grondwettelijk-hof-belgie.pdf 
 
Juist daarom moest vanuit die Bilderbergers het Internationaal Strafhof in Den Haag (Nederland) 
komen, zodat vanuit Nederland de gehele wereld kan worden vergiftigd met miljarden tonnen 
kankerverwekkend gif zonder dat daartegen strafrechtelijk kan worden opgetreden. Dit was namelijk 
nodig om de New World Order gerealiseerd te krijgen. Daarom mag de door de Bilderbergers 
aangestuurde Nederlandse media daarover niet meer schrijven of TV-uitzenden laten uitkomen en 
heeft Ad van Rooij vanaf 22 april 2010 naar België moeten vluchten om in navolging van Pim Fortuin 
niet te worden vermoord, nadat drie aanslagen in Nederland op hem zijn gepleegd. Voor bewijs lees: 
 
http://www.hbvl.be/limburg/zonhoven/nederlander-59-leeft-ondergedoken-in-zonhoven.aspx  
 
http://www.hbvl.be/krantenkoppen/zoeken/pim-fortuyn.aspx?q=en_tW9KKHOfym3ahHa42fvgrg==&g=pim+fortuyn 
 
http://www.ineveen.nl/iv16.htm  
 
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html 
 
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-
philips-president-g-kleisterlee.pdf  
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http://www.hbvl.be/krantenkoppen/zoeken/pim-fortuyn.aspx?q=en_tW9KKHOfym3ahHa42fvgrg==&g=pim+fortuyn
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
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https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/  

 
Als waardering daarvoor is Winnie Sorgdrager (D66) gepromoveerd tot Staatsraad, Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State om dit alles bestuursrechtelijk op het hoogste niveau af te 
dekken. Voor bewijs lees:  
 
http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=92    

 
Juist daarom moest mr. J.P.H. Donner (CDA) vice-president van de Raad van State worden om dit 
alles af te dekken wat zijn vader en grootvader allemaal hebben veroorzaakt en was ik niet geschikt 
voor die functie. Voor bewijs lees de volgende links: 
 
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf  

 
Geachte Voorzitter mr. J.E.M. Polak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State,  
 
Laten wij nu elkaar allemaal vergeven, en stoppen met het 25 jaar lang terroriseren van de 
familie Van Rooij ( www.dommeldal.eu ) omdat die al 40 jaar lang geen gif (bestrijdingsmiddelen) 
gebruiken en stop met het “Grootste Milieu Schandaal Ooit Ontmaskert” zoals u dat kunt lezen op de 
website “Herstel De Republiek” in de volgende ‘link’ met ’deeplinks’: 
 
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2012/07/28/grootste-milieuschandaal-ooit-ontmaskerd/#more-
13546  
 
en vorm een nieuwe soevereine rechtstaat naar het voorbeeld van naar voorbeeld van “Een 
Moderne Staatsvorm- Een Oud Indiaans Lied” zoals u dat kunt lezen op de website “Herstel De 
Republiek” in de volgende ‘link’ met ’deeplinks’: 
 
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2012/07/29/een-moderne-staatsvorm-een-oud-indiaans-
lied/#more-13553  
 
Geachte Voorzitter mr. J.E.M. Polak 
 
Gezien uw goede onherroepelijke door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. gewonnen 
uitspraak van 20 mei 2009 (in zaaknummer: 200807464/1/H3) inzake met arseenzuur en chroom VI 
(kankerverwekkende stoffen) vol geperste kinderspeeltoestellen, waarop kinderen binnen scholen en 
crèches verplicht zijn te spelen, en waaraan voormalig verantwoordelijk minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid mr. J.P.H. Donner (thans: Vice-president van de Raad van State) nog steeds geen 
uitvoering aan heeft gegeven, vertrouwen wij op uw medewerking. Voor meer onderbouw lees het 
volgende artikel (met deeplinks aan bewijzen op het Echte Nieuws).  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-10.php   
 
Als gevolg daarvan is kanker bij kinderen al meer dan vijf jaar “Doodsoorzaak Een”. Voor bewijs 
lees de volgende link:  
 
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/waarom  
 
Laat daarmee stoppen en gun onze kinderen en kleinkinderen op onze aarde ook nog een 
leven? 
 
Kopie hiervan hebben wij verstuurd aan: 

- Griffie van het Grondwettelijk Hof in België (griffie@const-court.be)  
- Johan Delmulle, Federaal Procureur des Konings, e-mail: federaal.parket@just.fgov.be 
- Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken Gelijke Kansen 

(België), e-mail: milquet@ibz.fgov.be 
- Annemie Turtelboom, Minister van Justitie (België), e-mail: info@just.fgov.be 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=92
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf
http://www.dommeldal.eu/
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2012/07/28/grootste-milieuschandaal-ooit-ontmaskerd/#more-13546
http://herstelderepubliek.wordpress.com/
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2012/07/28/grootste-milieuschandaal-ooit-ontmaskerd/#more-13546
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2012/07/28/grootste-milieuschandaal-ooit-ontmaskerd/#more-13546
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2012/07/29/een-moderne-staatsvorm-een-oud-indiaans-lied/#more-13553
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2012/07/29/een-moderne-staatsvorm-een-oud-indiaans-lied/#more-13553
http://herstelderepubliek.wordpress.com/
http://herstelderepubliek.wordpress.com/
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2012/07/29/een-moderne-staatsvorm-een-oud-indiaans-lied/#more-13553
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2012/07/29/een-moderne-staatsvorm-een-oud-indiaans-lied/#more-13553
http://www.hetechtenieuws.org/2009-05-27-uitspraak-raad-van-state-in-zaaknummer-200807464-van-20-mei-2009.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-10.php
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2007/2006-2088-wm.htm
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/waarom
mailto:griffie@const-court.be
mailto:federaal.parket@just.fgov.be
mailto:milquet@ibz.fgov.be
mailto:info@just.fgov.be
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- De nieuwe politieke partij SOPN in Nederland. Deze nieuwe partij doet met 76 kandidaten 
mee aan de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012. Voor meer informatie kijk op 
de volgende website: www.sopn.nl (BCC verstuurd).  

 
Ook de Nederlandse paarden (en andere dieren, waaronder bijen) sterven aan dit alles dodende gif. 
Om die reden vindt Camping en pensionstal ‘Dommeldal’ (www.dommeldal.eu) dat elke 
paardenhouder in Nederland daarvoor behoort te worden gewaarschuwd. Daarom hebben wij 
besloten om de paarden stamboeken IHW, NRPS, Appaloosa, KWPN en KNHS daarvan op deze 
wijze op de hoogte te brengen. Om die reden hebben wij hiervan een kopie laten toekomen aan (BCC 
verstuurd): 

1. A.J. Geenhuizen, voorzitter IHW Stamboek;  
2. Wietske Lantinga, secretaris IHW Stamboek;  
3. Rita Koogje, stamboek secretaris NRPS stamboek; 
4. Mw. H.R. Boer-Bruin, secretaris Appaloosa- stamboek 
5. De secretaris van de KWPN-stamboek; 
6. De secretaris van de KNHS-stamboek; 

 
Wij vertrouwen op een gifvrije beslissing, zonder nog meer dwangsommen voor de familie Van Rooij, 
in de hoop dat A.M.L. van Rooij zich weer kan herenigen met zijn vrouw, kinderen en moeder, na bijna 
2,5 jaar in ballingschap te hebben gewoond in België. Voor bewijs lees de volgende twee links: 
 
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/  
 
http://www.hbvl.be/limburg/zonhoven/nederlander-59-leeft-ondergedoken-in-zonhoven.aspx  
 
http://www.hbvl.be/krantenkoppen/zoeken/pim-
fortuyn.aspx?q=en_tW9KKHOfym3ahHa42fvgrg==&g=pim+fortuyn  
 
In afwachting op uw positieve beslissing in de zaak met nummer 201109842/1/A4, welke op 10 
augustus 2012 om 10.20 uur ter zitting onder uw voorzitterschap bij de Raad van State, afdeling 
bestuursrechtspraak wordt behandeld.  
 
Lees de waarheid in Het Echte Nieuws:  
 
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php  
  
Ik kan om redenen, zoals u in de volgende link kunt lezen niet aanwezig zijn: 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-juli-2012-aanvulling-beklag-deurwaarder-van-hoek-wensing-
gerechtshof-den-bosch.pdf  
 
Ik vertrouw erop dat u daarvoor begrip kunt opbrengen. 
 
Hoogachtend. 
 
Ecologische Kennis Centrum BV. 
Voor deze  
 
Ing. A.M.L. van Rooij 
Europees Erkend Safety Manager: 
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php  
Website: www.sdnl.nl/ekc.htm  
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