
1 

 

                  
                                Aantekenen met ontvangstbevestiging 

                
Aan Het Grondwettelijk Hof 
T.a.v. F. Meersschaut 

Koningsplein 7 
B-1000 - Brussel (België) 

 
 

Telefoonnummers Griffie 
+32-(0)2 500 12 32 (N)  
+32-(0)2 500 12 33 (F)  
E-mail: griffie@const-court.be  
 

                                                       
     Zonhoven 3 Oktober 2012  

 
Met een kopie aan verantwoordelijk Belgisch federaal procureur des konings Johan Delmulle  
 
Johan Delmulle  
Federaal Procureur des Konings 

Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel  
E-mail: federaal.parket@just.fgov.be   
 
 
Met een kopie aan Federaal Belgische verantwoordelijke Ministers:  
 

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 
 
 
 

Uw Rolnummer: 5464 
Deze aanvullende memorie met verantwoording bestaat uit 89 pagina’s met aan bijlagen de 
producties 1 t/m 12 (68 blz.) en A1 t/m A2 (11 blz.) en de bijlagen A t/m I (33 blz.) en 1 t/m 3 (8 blz.)   

                                                                                    
Betreft: A.M.L. van Rooij, Ecologisch Kennis Centrum B.V. (Nederland), Erik Verbeek en No Cancer 
Foundation vzw (België) en de namens deze organisaties vertegenwoordigde rechtspersonen, wat 
feitelijk alle wereldbewoners zijn/ 

- Aanvulling op onze memorie met verantwoording d.d. 2 september 2012 overeenkomstig 
uw brieven d.d. 20 augustus 2012 aan de familie A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven en No Cancer Foundation vzw, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt, inzake het 
beroep tot vernietiging van het Verdrag tot herziening van het op 2 februari 1958 gesloten 
Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, en Verklaring, gedaan te ’s-
Gravenhage op 17 juni 2008 (“Nieuw Benelux-Verdrag”).   

 
 
Geachte heer Meersschaut, 
 
A.M.L. van Rooij wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven, Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9a, 5491 XD te Sint-Oedenrode, Erik Verbeek 
wonende op het adres Seovaki Put 43, 34550 Pakrac te Croatië en No Cancer Foundation vzw, 
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gevestigd op het adres Paul Bellefroidlaan 16, 3500 te Hasselt en de namens deze organisaties 
vertegenwoordigde rechtspersonen, wat feitelijk alle wereldbewoners zijn, laten hieronder de volgende  
aanvulling op onze memorie met verantwoording d.d. 2 september 2012 in de zaak met rolnummer: 
5464 toekomen:   
 
Voor de Tweede Wereldoorlog:  
 
Jan Donner was vanaf 8 maart 1926 tot 26 mei 1933 minister van justitie 
 
Jan Donner was vanaf 31 juli 1933 tot 13 maart 1944 raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden. 
Hij nam op 13 maart 1944 ontslag als raadsheer, zonder afstand te nemen van het beleid van de 
Hoge Raad tijdens de bezetting, waarna hij na de bezetting op 5 mei 1945 weer kon terugkeren als 
raadsheer bij de Hoge Raad voor de voortzetting van het Hitler-Kabinet onder aansturing vanuit de 
geheime Bilderberg Conferenties. In deze periode zijn de volgende gegevens van belang:  

- vanaf 1933 nam Hitler de macht in Duitsland; 
- in 1933 werd Prins Bernhard lid van de Sturmabteilung (SA), van de NSDAP en eveneens van de 

Reiter-SS; 
- in 1935 gaat Prins Bernhard werken bij het chemiebedrijf IG Farben    
- in 1936 ontmoette prinses Juliana voor het eerst Prins Bernhard tijdens een skivakantie in het 

Duitse Garmisch-Partenkirchen. De relatie was al eerder tijdens een geheime ontmoeting in 
Amsterdam gearrangeerd; 

- vanaf 3 december 1936 luitenant-ter-zee à la suite eerste klasse en kapitein à la suite Koninklijke 
Landmacht;  

- op 6 januari 1937 wordt aan Prins Bernhard de titel Prins der Nederlanden met het predicaat 
Koninklijke Hoogheid toegekend; 

- op 7 januari 1937 treedt Prins Bernhard in het huwelijk met prinses Juliana; 
- van 6 januari 1937 tot 30 april 1980 lid van de Raad van State en dus ook tijdens de Tweede 

Wereldoorlog onder het Hitler-Kabinet (was gelijktijdig van 1954 tot september 1976 voorzitter 
van de geheime Bilderberg conferenties);  

- op 12 en 13 mei 1940 begeleide koningin Wilhelmina en zijn gezin bij hun overtocht naar 
Engeland. Dit met de voorkennis dat ingevolge artikel 21 van de Nederlandse Grondwet de 
Nederlandse regering daarmee zichzelf heeft opgeheven en Nederland onderdeel van Duitsland 
is geworden wat werd aangestuurd vanuit het Hitler-Kabinet;   

 
Niemand beter als Jan Donner was dan ook op de hoogte van het feit dat door het vluchten van de  
Nederlandse regering en staatshoofd Koningin Wilhelmina naar Londen ingevolge artikel 21 van de 
Nederlandse Grondwet de Nederlandse regering zichzelf daarmee vanaf 13 mei 1940 heeft 
opgeheven en Nederland onderdeel van Duitsland is geworden wat werd aangestuurd vanuit het 
Hitler-Kabinet. Seyss-Inquart kon op die manier als Rijksstadhouder de plaats van Wilhelmina 
overnemen. Dat er sprake was van opzet werd bevestigd met het feit dat diezelfde dag nog de Britse 
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken bezoek kreeg van de Franse ambassadeur die hem vertelde 
dat de Franse regering erg verontrust was door de brief die Koningin Wilhelmina naar de Franse 
President had gezonden. Volgens de ambassadeur bleek uit Wilhelmina's schrijven dat de 
Nederlandse regering wellicht van plan was om met de Duitsers te gaan onderhandelen. Dit des te 
meer zes dagen daarvoor, op 8 mei 1940, de Nederlandse pers nog uit de mond van prinses Juliana 
had vernomen dat het Huis van Orange zijn post nooit verlaat (bron: Gerard's WOII blog).    

 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog:  
 
Door de onwettige 'zetelverplaatsing' naar Engeland kreeg Nederland dus naast een militaire bezetting 
tevens een Duits burgerlijk bestuur onder Seyss-Inquart dat extra noodlottig is geworden voor het 
joodse deel van de Nederlandse bevolking. In België en Denemarken - waar de vorsten wel op hun 
post zijn gebleven - heeft het overgrote deel van de joden de oorlog overleefd. In België was dit 90% 
van de Belgische- en 60% van de buitenlandse joden (meest afkomstig uit Duitsland en Centraal 
Europa). Mede door toedoen van de Deense koning heeft in Denemarken zelfs 99% van de joden de 
oorlog overleefd. Dit in tegenstelling tot Nederland, waar maar 20% van de joden de oorlog heeft 
overleefd. België en Denemarken kenden dan ook geen 'Westerbork'. (Bronnen: I. Gutman, 
'Encyclopedia of the Holocaust' en Nanda van der Zee, De Groene Amsterdammer, 14 mei 1997.) 
(bron: Gerard's WOII blog)  
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Op 18 mei 1940 bracht Adolf Hitler decreet no. 1 uit over de regeringsbevoegdheden in Nederland.  
 
Op 25 mei 1940 laat Rijkscommissaris Seyss-Inquart voor het bezette Nederlandsche gebied aan het 
Nederlandsche volk een oproep uitgaan dat hij met intrede van den dag het hoogste regeringsgezag 
in het civiele ressort in Nederland heeft overgenomen. Bij verordening van 29 mei 1940 heeft 
Rijkscommissaris Seyss-Inquart alle bevoegdheden in Nederland, die door de Grondwet en de wetten 
aan de koning en de regering zijn toegekend, overgenomen. 
 
Rijkscommissaris Seyss-Inquart benoemt en ontslaat: 

1. de leden van den Hoge Raad; 
2. de procureur-generaal en de advocaten-generaal bij den Hoge Raad; 
3. de presidenten der Gerechtshoven; 
4. de procureurs-generaal bij de Gerechtshoven.  
5. De overige rechterlijke ambtenaren worden benoemd en ontslagen door den secretaris-

generaal van justitie (thans Joris Demmink), tenzij de rijkscommissaris de benoeming 
of het ontslag aan zich houdt 

 
Op 5 juni 1940 maakt Rijkscommissaris Seyss-Inquart in overeenstemming met het decreet van Hilter 
en zijn verordening de volgende benoemingen bekend:  

1. voor Bestuur en Justitie, Dr. Friedrich Wimmer; 
2. voor Openbare Veiligheid, SS-Brigadeführer Hanns Rauter (Hoogere SS- en Politieleider); 
3. voor Financiën en Economische Zaken, Dr. Hans Fischboeck; 
4. voor Bijzondere Aangelegenheden, Reichsamtsleiter Fritz Schmidt. 
5. tot Vertegenwoordiger van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken, Gezant Otto Bene; 
6. tot Gevolmachtigde voor de Nederlandsche Bank den Ministerialdirektor voor bijzondere 

aangelegenheden, Staatsrat H.C.H. Wohlthat. 
7. tot chef van de Hoofdafdeling op het bureau van den Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, Ministerialrat Dr. Hans Piesbergen. 
 
Achtergrond: Het bezette Nederland werd in mei 1940 onderworpen aan een Duits burgerbestuur 
onder leiding van Reichskommissar für die besetzten Niederlande (rijkscommissaris voor het bezette 
Nederland) Arthur Seyss-Inquart. Rauter was als HSSPF ondergeschikt aan Himmler, maar 
tegelijkertijd was hij als Generalkommissar für das Sicherheitswesen (commissaris-generaal voor 
veiligheid) de ondergeschikte van Seyss-Inquart.  
 
De bovenbouw van de Nederlandse regering (centrale macht) werd daarmee gevormd door:  

1. rijkscommissaris Seyss-Inquart 
2. de vier commissarissen generaal: Dr. Friedrich Wimmer (bestuur en justitie), Hanns Rauter 

(voor Openbare Veiligheid den SS-Brigadeführer), Dr. Hans Fischboeck (Financiën en 
Economische Zaken), Fritz Schmidt (Bijzondere Aangelegenheden den Reichsamtsleiter) 

3. de gevolmachtigden van den rijkscommissaris voor de provinciën: de commissarissen der  
koningin tijdens de Tweede Wereldoorlog al dan niet voorzien van een speciale 
gevolmachtigde commissaris, zoals Kreisleiter Schmidt dat was in Limburg. 

4. de vertegenwoordiger van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken Otto Bene 
5. de Duitse gevolmachtigde voor de Nederlandse Bank Dr. Hans Piesbergen.       

 
Vanaf dit moment benoemt en ontslaat de rijkscommissaris:  

1. de leden van den hoogen raad (de Hoge Raad);  
2. den procureur-generaal en de advocaten-generaal bij den hoogen raad (de Hoge Raad); 
3. de presidenten der gerechtshoven;  
4. de procureurs-generaal bij de gerechtshoven. 

De overige rechterlijke ambtenaren worden benoemd en ontslagen door den secretaris-generaal van 
justitie, tenzij de rijkscommissaris de benoeming of het ontslag aan zich houdt. (bron: Staatsrecht 
sedert 10 mei 1940, bibliotheek Gemeente Amsterdam 24 augustus 1946). Hiermee heeft de 
secretaris-generaal van justitie een dictatoriale macht over alle rechtelijke ambtenaren.  
 
Dit geeft een verklaring voor het feit dat huidig secretaris-generaal Joris Demmink (VVD) door huidig 
verantwoordelijk minister Ivo Opstelten (VVD) van Veiligheid en Justitie niet uit zijn functie kan worden 
ontzet en ook niet strafrechtelijk kan worden vervolgd voor het misbruik van minderjarige kinderen 
waarvan vele bewijzen zijn (bron: boek ‘De Demmink doofpot’). 
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Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart heeft aan de secretarissen-generaal van de verschillende 
departementen onder meer de volgende gedelegeerde bevoegdheden gegeven: 

- dat ze mogen sub-delegeren aan anderen; 
- dat ze rechtsvoorschriften in de vorm van ‘besluit’ of ‘beschikking’ mogen uitvaardigen; 
- dat ze de Nederlandse wet kunnen wijzigen, aanvullen of buiten werking stellen en van de 

grondwet kunnen afwijken;  
Daarmee hebben de secretarissen-generaal van de verschillende departementen een dictatoriale 
macht verkregen (bron: Staatsrecht sedert 10 mei 1940, bibliotheek Gemeente Amsterdam 24 
augustus 1946).  
 
Provinciaal Recht: is op 1 september 1941 in werking getreden.  
Vanaf dit moment zijn de beginselen van het nieuwe provinciaal recht: 

1. dat de Commissaris der provincie de wetgevende en de uitvoerende macht heeft; 
2. dat de Commissaris der provincie de aanwijzingen van het centrale gezag moet opvlogen; 

De provincie is daarmee nog slechts een administratief onderdeel van de Staat (bron: Staatsrecht 
sedert 10 mei 1940, bibliotheek Gemeente Amsterdam 24 augustus 1946).  
         
Gemeenterecht: is op 1 september 1941 in werking getreden.  
Vanaf dit moment zijn de beginselen van het nieuwe gemeenterecht: 

1. dat de gehele bestuursmacht der gemeente in handen van één persoon, zijnde de 
burgemeester, is gelegd; dat de raad en het college van burgemeester en wethouders zijn 
uitgeschakeld en dat de burgemeester alleen de regelende en uitvoerende macht in de 
gemeente heeft. Hieruit volgt dat de burgemeester alléén verantwoordelijk is voor het door 
hem gevoerde bestuursbeleid. 

2. dat de gemeente slechts een administratief onderdeel is van de Staat. De gemeente kan zich 
tegenover hogere organen (de provincie, het rijk) niet meer beroepen op haar zelfstandigheid, 
doch is gebonden aan de aanwijzingen van de hogere organen. Met andere woorden: het is 
gedaan met de z.g. autonomie der gemeente. 

De gemeente is daarmee nog slechts een administratief onderdeel van de Staat dat onder toezicht 
staat van de Commissaris der provincie en het rijk (bron: Staatsrecht sedert 10 mei 1940, bibliotheek 
Gemeente Amsterdam 24 augustus 1946 
 
Welke eed (belofte) leggen de rechterlijke ambtenaren af? 
De rechterlijke ambtenaren zweren (beloven), dat zij het in het bezette Nederlandsche gebied 
geldende recht getrouw zullen toepassen en naleven. Daarom heeft de Hoge Raad van het 
voortgezette Hitler-kabinet vanuit de geheime Bilderberg conferenties met haar Pikmeer arresten op 
23 april 1996 en 6 januari 1998 ambtenaren strafrechtelijk immuun en daarmee boven de wet 
verklaard. 
 
Hoe staat het met de beide kamers der staten-generaal? 
Verkiezingen voor de kamers worden niet meer gehouden. De kamers zijn niet afgeschaft, doch haar 
werkzaamheden blijven tot nader order rusten. De leden der staten-generaal zijn van de 
verplichtingen ontheven, die uit het lidmaatschap voortvloeien. De uit het lidmaatschap 
voortspruitende bevoegdheden en aanspraken komen hun niet meer toe. Om die reden heeft 
Wilhelmina (die geen koningin meer was) op 24 juni 1945 de minister-president en de ministers in het 
eerste naoorlogse kabinet ‘Schermerhom-Drees’ zelf benoemd. Als het eerste kabinet na de Tweede 
Wereldoorlog niet democratisch is gekozen maar is benoemd door Wilhelmina (die geen koningin 
meer was) dan zijn daarmee alle opvolgende kabinetten per definitie niet democratisch gekozen en 
zijn alle kabinetten daarna (vanaf kabinet Beel I) niet bestaande kabinetten die uitvoering hebben 
gegeven aan het voorgezette Hitler-Kabinet vanuit voormalig Nederlands Grondgebied.     
(bron: Staatsrecht sedert 10 mei 1940, bibliotheek Gemeente Amsterdam 24 augustus 1946) 
 
Na de Tweede Wereldoorlog:  

Op 5 mei 1945 wordt in Nederland gevierd dat Duitsland op 5 mei capituleerde in West-Nederland. Op 
die datum zou in Hotel De Wereld te Wageningen de capitulatie zijn getekend tussen de Duitse 
generaal Johannes Blaskowitz en de Canadese generaal Charles Foulkes, in het bijzijn van Prins 
Bernhard. De overeenkomst werd op 6 mei getekend in de naast Hotel de Wereld gelegen Aula van 
de toenmalige Landbouwhogeschool. Prins Bernhard was daarbij niet aanwezig. De akte zelf, 
aanwezig in het Gemeentearchief Wageningen, is gedateerd Wageningen 5 mei 1945.  
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In werkelijkheid betrof het slechts een overeenkomst over de technische uitwerking voor Duitse 
troepen in Nederland van de capitulatie op 4 mei van Duitse troepen in noordwest-Europa. (bron: 
Wikipedia). Hiermee is het bewijs geleverd dat door toedoen van Prins Bernhard niemand namens het 
Nederlands Staatshoofd en/of Regering de capitulatie van Duitsland (het Hitler-kabinet) heeft 
ondertekend en ook niemand bij de ondertekening door de niet gemachtigde Duitse generaal 
Johannes Blaskowitz en de Canadese generaal Charles Foulkes aanwezig is geweest.   
Grondwettelijk betekent dit dat Nederland vanaf 5 mei 1945 volwaardig onderdeel uitmaakt van 
Duitsland. Nu ondertekening ervan niet heeft plaatsgevonden betekent dat Nederland vanaf 18 
mei 1940 Grondwettelijk niet meer bestaat en de bezetting vanuit het Hitler-kabinet op het 
voormalige grondgebied van Nederland na 5 mei 1945 is doorgegaan. 

Op 6 mei 1945 om 18:00 uur stemde opperbevelhebber generaal Dwight D. Eisenhower namens de 
geallieerde strijdkrachten in met een complete onvoorwaardelijke overgave. Dit met de wetenschap 
dat het Hitler-kabinet vanuit Nederland onder aansturing van de opvolgende Nederlandse 
Staatshoofden Wilhelmina, Juliana en Beatrix gewoon zou doorgaan.  

Op 7 mei 1945 om 2:41 uur tekende generaal Alfred Jodl in Reims de documenten voor 
onvoorwaardelijke overgave van alle Duitse strijdkrachten aan de geallieerden. De volgende dag, kort 
voor middernacht, tekenden Duitse vertegenwoordigers onder aanvoering van generaal Wilhelm Keitel 
in Berlijn een gelijksoortig document, expliciet capitulerend aan de Sovjet strijdkrachten in 
aanwezigheid van generaal Georgi Zjoekov. Nieuws van de overgave bereikte de media in het Westen 
op 8 mei 1945 en er ontsprongen spontane feesten door geheel Europa. Dat het Hitler-kabinet vanaf 
die tijd vanuit Nederland onder aansturing van de opvolgende Nederlandse Staatshoofden 
Wilhelmina, Juliana en Beatrix gewoon zou doorgaan werd voor iedereen verzwegen.   

Met deze voorkennis heeft Jan Donner als raadsheer van de Hoge Raad, zonder afstand te nemen 
van het beleid van de Hoge Raad tijdens de bezetting, op 5 mei 1945 tot 8 november 1946 weer 
kunnen terugkeren als raadsheer bij de Hoge Raad voor de voortzetting van het Hitler-Kabinet onder 
voorzitterschap van de opvolgende koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix, vanaf 1954 
aangestuurd vanuit de geheime Bilderberg Conferenties onder aansturing van de opvolgende 
voorzitters Prins Bernhard, Koningin Beatrix en Étienne Davignon.   
 
Omdat op 5 mei 1945 in Nederland het Hitler-kabinet niet is beëindigd en koningin Wilhelmina geen 
staatshoofd meer was kon ook niet worden overgegaan tot het uitschrijven van democratische 
verkiezingen voor het vormen van het naoorlogse kabinet. Om die reden heeft Wilhelmina (die geen 
koningin meer was) op 24 juni 1945 de minister-president en de ministers in het eerste naoorlogse 
kabinet ‘Schermerhom-Drees’ zelf benoemd. Dit door koningin Wilhelmina benoemde illegale kabinet 
heeft in november 1945 Jan Donner aangesteld als voorzitter Centrale Raad voor de zuivering van 
het bedrijfsleven wat hij tot 1949 is gebleven.  
 
Dit door Wilhelmina eerste benoemde naoorlogse kabinet ‘Schermerhom-Drees’ kabinet is op 3 juli 
1946 door Wilhelmina (die geen koningin meer was) ontslagen nadat er in mei 1946 Tweede 
Kamerverkiezingen hadden plaatsgevonden, waaruit het zogenaamde democratisch gekozen 
PvdA/KVP ‘kabinet-Beel I’ is gevormd. Kabinet Beel I en de daarop volgende kabinetten, tot en met 
het huidige kabinet Rutte, zijn daardoor geen democratisch gekozen kabinetten en daarmee illegaal.  
 
Als het eerste kabinet na de Tweede Wereldoorlog niet democratisch is gekozen maar is benoemd 
door Wilhelmina (die geen koningin meer was) dan zijn daarmee alle opvolgende kabinetten per 
definitie niet democratisch met de koning(in) als staatshoofd. Daarom worden in Nederland onder druk 
van de deze illegale kabinetten de minister-president, de ministers, de staatssecretarissen, de 
commissarissen van de koningin en de burgemeesters niet gekozen maar door het staatshoofd 
beëdigd of benoemd. Daarom blokkeert Koningin Beatrix onder druk van de deze illegale kabinetten 
het plan van de Tweede Kamer om de beëdiging van nieuwe ministers openbaar te maken, in plaats 
van achter gesloten deuren. Ze wil er geen camera’s bij hebben. Dat heeft ze premier Rutte laten 
weten, melden betrouwbare bronnen aan RTL Nieuws.  
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Op 24 oktober 1945 is Verenigde Naties opgericht. Heden zijn de volgende 193 lidstaten aangesloten 
bij de Verenigde Naties: Afghanistan, Albanië, Algerije, Andorra, Angola, Antigua en Barbuda, 
Argentinië, Armenië, Australië, Azerbeidzjan, Bahama's, Bahrein, Bangladesh, Barbados, België, 
Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnië en Herzegovina, Botswana, Brazilië, Brunei, Bulgarije, Burkina 
Faso, Burundi, Cambodja, Canada, Centraal-Afrikaanse Republiek, Chili, China, Colombia, Comoren, 
Congo-Brazzaville, Costa Rica, Cuba, Cyprus, Democratische Republiek Congo, Denemarken, 
Djibouti, Dominica, Dominicaanse Republiek, Duitsland, Ecuador, Egypte, El Salvador, Equatoriaal-
Guinea, Eritrea, Estland, Ethiopië, Fiji, Filipijnen, Finland, Frankrijk, Gabon, Gambia, Georgië, Ghana, 
Grenada, Griekenland, Guatemala, Guinee, Guinee-Bissau, Guyana, Haïti, Honduras, Hongarije, 
Ierland, IJsland, India, Indonesië, Irak, Iran, Israël, Italië, Ivoorkust, Jamaica, Japan, Jemen, Jordanië, 
Kaapverdië, Kameroen, Kazachstan, Kenia, Kirgizië, Kiribati, Koeweit, Kroatië, Laos, Lesotho, Letland, 
Libanon, Liberia, Libië, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Madagaskar, Malawi, 
Maldiven, Maleisië, Mali, Malta, Marokko, Marshalleilanden, Mauritanië, Mauritius, Mexico, Micronesia, 
Moldavië, Monaco, Mongolië, Montenegro, Mozambique, Myanmar, Namibië, Nauru, Nederland,

[28]
 

Nepal, Nicaragua, Nieuw-Zeeland, Niger, Nigeria, Noord-Korea, Noorwegen, Oeganda, Oekraïne, 
Oezbekistan, Oman, Oostenrijk, Oost-Timor, Pakistan, Palau, Panama, Papoea-Nieuw-Guinea, 
Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Qatar, Roemenië, Rusland, Rwanda, Saint Kitts en Nevis, Saint 
Lucia, Saint Vincent en de Grenadines, Salomonseilanden, Samoa, San Marino, Sao Tomé en 
Principe, Saoedi-Arabië, Senegal, Servië, Seychellen, Sierra Leone, Singapore, Slovenië, Slowakije, 
Soedan, Somalië, Spanje, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Syrië, Tadzjikistan, Tanzania, Thailand, 
Togo, Tonga, Trinidad en Tobago, Tsjaad, Tsjechië, Tunesië, Turkije, Turkmenistan, Tuvalu, Uruguay, 
Vanuatu, Venezuela, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigde Staten, Vietnam, 
Wit-Rusland, Zambia, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zuid-Soedan, Zweden en Zwitserland.  

Volgens eigen zeggen betreft de Verenigde Naties  een intergouvernementele organisatie die 
samenwerkt op het gebied van het internationale recht, mondiale veiligheid, behoud van 
mensenrechten, ontwikkeling van de wereldeconomie en het onderzoek naar maatschappelijke en 
culturele ontwikkelingen. Dit kan onmogelijk het geval zijn zolang Nederland en de Verenigde Staten 
lid zijn van deze Verenigde Naties, gezien het feit dat vanuit deze twee landen is geregeld dat na de 
tweede wereldoorlog de Nazi’s zijn doorgegaan, waardoor miljarden wereldbewoners bewust worden 
uitgeroeid met kankerverwekkend gif via bestrijdingsmiddelen als Agent Orange, superwolmanzout-
CO (2Vandaag) en Roundup (genetsche manipulatie),  Xentari-WG, Chemtrails, geneesmiddelen, 
vaccins, cosmetica producten.   

Op 3 juli 1946 beëdigd de niet meer zijnde koningin Wilhelmina de nieuwe illegale bewindslieden uit 
het kabinet-Beel I. Dit illegale kabinet Beel I (thans: CDA, PvdA) benoemd op 8 november 1946 Jan 
Donner tot president van de illegale Hoge Raad der Nederlanden dat hij tot 1 maart 1961 is gebleven. 
Als waardering daarvoor heeft Louis Beel (RKSP, thans: CDA) vanaf 1959- 1972 vice-president van 
de illegale Raad van State mogen zijn en vanaf van 21 november 1956 tot 11 februari 1977 Minister 
van Staat (adviseur van koningin Juliana).  

Na 8 november 1946 beslist de Centrale Zuiveringsraad onder voorzitterschap van illegaal president  
mr. dr. Jan Donner van de Hoge Raad 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 onder meer 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'  
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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 illegale 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). 
 
Op 4 april 1949 wordt de NAVO opgericht met als deelnemende landen, het Verenigd Koninkrijk, de 
Verenigde Staten, Canada, Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Italië, Denemarken, Noorwegen, 
Portugal en IJsland. Later kwamen daar Turkije en Griekenland (februari 1952), West-Duitsland (1955) 
en Spanje (1982) bij. Na het einde van de Koude Oorlog sloten Tsjechië, Polen en Hongarije zich aan 
(12 maart 1999), evenals Estland, Letland, Litouwen, Slowakije, Slovenië, Roemenië en Bulgarije (29 
maart 2004). 
  
Op 14 mei 1951 bezoekt de Amerikaanse leger generaal Dwight David Eisenhower samen met zijn 
vrouw Prins Bernhard en koningin Juliana van Nederland om hen te bedanken voor dit alles, zijnde: 
de voortzetting van het Hitler kabinet vanuit Nederland en de vrijspraak van zo’n 32.000  economische 
collaborateurs, waaronder Frits Fhilips door Jan Donner (grootvader van Piet Hein Donner) als 
president van Hoge Raad der Nederlanden (zie video) 
 
Op 1951 tot 1952 wordt Dwight D. Eisenhower eerste bevelhebber van de NAVO, die als voormalig 
opperbevelhebber generaal namens de geallieerde strijdkrachten samen met zijn ondergeschikte 
voormalig Canadese generaal Charles Foulkes en Prins Bernhard heeft geregeld dat de Nazi’s vanuit 
Nederland en de Verenigde Staten na 7 mei 1945 heeft kunnen doorgaan. Daarmee is de NAVO een 
uitvoeringsorganisatie van de voortzetting van de Nazi’s geworden. 

Op 4 april 1952 tot 16 mei 1957 wordt Lord Ismay van het Verenigd Koninkrijk benoemd tot eerste 
secretaris generaal van de NAVO. In 1947 werd Ismay stafchef van het Indische leger, tot aan de 
onafhankelijkheid van India, een jaar later. Hij was minister voor het Gemenebest toen hij in 1952 

werd gekozen tot secretaris-generaal van de NAVO, de eerste in dat ambt. 

Op 20 januari 1953 tot 20 januari 1961 wordt Dwight D. Eisenhower, president van de verenigde 
Staten voor de Republikeinse Partij met als vice-president Richard Milhous Nixon. Daarmee zijn de 
Verenigde Staten, Nederland en de NAVO uitvoeringsorganisaties van de voortzetting van de Nazi’s 
geworden. 

1953: André Donner (ARP) 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.”  
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Slowakije
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sloveni%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Roemeni%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bulgarije
http://www.criticalpast.com/video/65675068340_Dwight-D-Eisenhower_Prince-Bernhard_Queen-Juliana_Mamie-Doud-Eisenhower
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hastings_Lionel_Ismay
http://nl.wikipedia.org/wiki/India
http://nl.wikipedia.org/wiki/Britse_Gemenebest
http://nl.wikipedia.org/wiki/1952
http://nl.wikipedia.org/wiki/Secretaris-generaal_van_de_NAVO
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower
http://nl.wikipedia.org/wiki/Republikeinse_Partij_(Verenigde_Staten)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Donner
http://www.historici.nl/pdf/cc/grondwetten/gw-1953/gw-1953.pdf
http://www.historici.nl/pdf/cc/grondwetten/gw-1953/gw-1953.pdf
http://www.historici.nl/pdf/cc/1954_cie_kranenburg/verslag/plenair/data/1955-04-18/1955-04-18.pdf
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De definitie van “verdrag” met vreemde Mogendheden heeft deze illegale 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.  

Van 29 tot 31 mei 1954 was de eerste Bilderbergconferentie in Hotel De Bilderberg in Oosterbeek. 
Initiatiefnemers waren o.a. de Pool Józef Retinger, Unilever-topman Paul Rijkens, de Belgische ex-
premier Paul van Zeeland en prins Bernhard. Vanuit deze en alle opvolgende geheime Bilderberg 
conferenties werd en wordt nog steeds vanuit voormalig Nederlands grondgebied door de 
opeenvolgende illegale Nederlandse Kabinetten het Hitler-Kabinet voortgezet onder voorzitterschap 
van resp. Prins Bernhard, koningin Beatrix en Étienne Davignon. In deze eerste geheime  
Bilderbergconferentie kon voorzitter Prins Bernhard aan alle aanwezigen de mededeling doen dat 
deze aanpassing van artikel 60 in de Grondwet op advies van André Donner (vader van Piet Hein 
Donner), is goedgekeurd door toenmalig vice-president Frans Beelaerts van Blokland (CHU, thans: 
CDA) van de Raad van State, waarin meer dan tweede derde van de Tweede Kamer der Staten 
Generaal ((KVP, ARP, CHU (thans: CDA), PvdA, VVD, SGP, SDP,CPH, CPN, KPN, Lijst Welter)) 
hebben ingestemd en door koningin Juliana als staatshoofd en als voorzitter van de Nederlandse 
Raad van State is ondertekend.  

De huidige politieke partijen CDA, PvdA, VVD en SGP, als wel de Nederlandse Raad van State als 
wel koningin Juliana en haar opvolger koningin Beatrix als staatshoofd en als voorzitter van de Raad 
van State en daarmee de Staat der Nederlanden als rechtspersoon zijn voor deze wijziging van artikel 
60 in de Nederlandse Grondwet en alle daaruit voortvloeiende schadelijke gevolgen volledig 
verantwoordelijk en aansprakelijk, evenals de politieke partijen CDA, PvdA, VVD en SGP als 
rechtspersoon daar die daarmee in zeer ernstige mate hebben gehandeld in strijd met hun eigen 
verenigingsstatuten. Het is hierbij goed te weten dat Beelaerts van Blokland vanuit zijn functie als vice-
president van de Raad van State op 13 mei 1940 koningin Wilhelmina naar Londen vergezelde en 
daar haar belangrijkste adviseur was. Niemand beter als hij wist dan ook dat op grond van artikel 21 
uit de Grondwet het Hitler-Kabinet door haar vlucht naar Londen Nederland heeft overgenomen. Door 
hen is artikel 60 in de Nederlandse Grondwet als volgt gewijzigd: 

Overeenkomsten met andere Mogendheden en met volkenrechtelijke organisaties 
worden door of met machtiging van de Koning gesloten en, voor zover de 
overeenkomst zulks eist, door de koning bekrachtigd.  

De overeenkomsten worden zo spoedig mogelijk aan de Staten-Generaal overlegd; zij 
worden niet bekrachtigd en treden niet in werking dan nadat zij door de Staten-
Generaal zijn goedgekeurd. 

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

http://www.historici.nl/pdf/cc/1950b_cie_van_eysinga/verslag/plenair/data/1950-09-16/1950-09-16.pdf
http://www.historici.nl/pdf/cc/1950b_cie_van_eysinga/verslag/plenair/data/1950-09-16/1950-09-16.pdf
http://www.historici.nl/pdf/cc/1950b_cie_van_eysinga/verslag/plenair/data/1950-09-16/1950-09-16.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Polen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%B3zef_Retinger&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Unilever
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_Rijkens
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_van_Zeeland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bernhard_van_Lippe-Biesterfeld
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bilderbergconferentie_1954
http://www.europa-nu.nl/id/vge7dtppsefs/a_m_andre_donner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelmina_der_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Londen
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1955: Dezelfde partijen in kabinet Drees II ((KVP, ARP, CHU (thans: CDA), PvdA, VVD, SGP, 
SDP,CPH, CPN, KPN, Lijst Welter)), die in 1953 bovengenoemde wijziging in artikel 60 van de 
Grondwet hebben goedgekeurd, hebben in het jaar 1955 een ‘overeenkomst’ met Philips Duphar en 
de overheid van de Verenigde Staten onder aansturing van president Dwight D. Eisenhower gesloten 
voor de productie en levering van het door Monsanto ontwikkelde bestrijdingsmiddel ‘Agent Orange’ 
aan het V.S. leger, wat door koningin Juliana is bekrachtigd zonder tussenkomst van een rechter. 
Enkel in de beginjaren 60 is door Philips Duphar ten behoeve van de Vietnamoorlog maar liefst 2250 
ton ‘Agent Orange’ geproduceerd en geleverd aan het VS leger (zie: http://www.dioxinnz.com/about-
exposure-1963.html). Op grond van deze afgesloten overeenkomst kunnen ook alle andere in 
Nederland gevestigde chemische bedrijven zoals Dow Chemical in Terneuzen binnen al hun bedrijven 
elders in de wereld ‘Agent Orange’, ‘Agent Purple’, ‘Agent Blue’, ‘Agent White’ produceren en 
verkopen aan het VS leger om het op mensen te laten uittesten en te gebruiken in oorlogen.  

Philips Duphar heeft op de locatie Ankerweg 16 in Amsterdam vanaf 1955 tot 1963 enorme grote 
hoeveelheden van dit ‘Agent Orange’, maar ook ‘Agent Purple’ en het arsenicum bevattende ‘Agent 
Blue’ (wat vele malen giftiger is) onder verantwoordelijkheid van de PvdA-burgemeesters mr. A.J. d’ 
Ailly (1946-1956) en mr. G van Hall (1956 -1977) mogen produceren voor het V.S. leger en haar 

levensgevaarlijke afvalstoffen mogen dumpen in de Volgermeerpolder onder beheer en toezicht van 

de gemeente Amsterdam in strijd met de door dezelfde gemeente aan Philips Duphar opgelegde 
Hinderwetvoorschriften. Alle opvolgende burgemeesters van Amsterdam tot op heden zijn allemaal 
PvdA burgemeesters te weten: Ivo Samkalden, Willem Polak, Ed van Thijn, Schelto Patijn, Job Cohen, 
Lodewijk Asscher, Eberhard van der Laan.  

In de fabriek van Philips Duphar raakte op 6 maart 1963 een reactorvat met 2,4,5-trichloorfenol 
oververhit. Het veiligheidsventiel komt in werking en blaast de inhoud van het vat de bedrijfshal in. De 
gevolgen blijven beperkt tot de fabriekshal, die hermetisch wordt afgesloten. Pas 3 jaar later werd om 
redenen zoals hierboven beschreven het uiterst giftige dioxine aangetoond. Waarschijnlijk is zo'n 200 
tot 250 gram dioxine vrijgekomen. De hal is zo vergiftigd dat deze moest worden gesloopt. De 
schoonmakers die in opdracht van Philips de fabriekshal moesten slopen werkten onder slechte 
arbeidsomstandigheden. Zo’n 106 mensen werden blootgesteld aan de dioxine, 4 van hen overleden 
later aan de gevolgen van de besmetting en 50 arbeiders krijgen ernstige gezondheidsklachten (zie: 
http://www.zero-meridean.nl/overzicht_inc_chemie.php). Daarboven op heeft Philips Duphar daarmee 
de grootste gifbelt ooit “ De Volgermeerpolder” achtergelaten, waaruit een ecologische ramp zal 
ontstaan die haar weerga niet kent (zie: http://www.volgermeer.nl/Artikel/202/De-grootste-gifbelt).  

Philips behoeft deze enorme aangerichte gezondheids- en milieuschade niet te betalen van de 
gemeente Amsterdam (PvdA) en de Staat der Nederlanden (CDA, PvdA, VVD en SGP) omdat Philips 
Duphar dat heeft gedaan in hun opdracht om met deze door hen in Amsterdam geproduceerde ‘Agent 
Orange’, maar ook ‘Agent Purple’ en het arsenicum bevattende ‘Agent Blue’ (wat vele malen giftiger 
is) door het VS leger vele miljoenen mensen en grote natuurgebieden te vernietigen.  

Nazi-staat Nederland vond dit nog niet genoeg en heeft met behulp van de in kabinet Drees II ((KVP, 
ARP, CHU (thans: CDA), PvdA, VVD, SGP, SDP,CPH, CPN, KPN, Lijst Welter)) afgesloten 
overeenkomst op zak, welke niet door een rechter mocht worden getoetst, in 1961 het Noord 
Amerikaanse chemische bedrijf Thompson-Hayward Chemicals gekocht waarin vanaf 1961 tot 1981 
enorme hoeveelheden ‘Agent Orange’, maar ook ‘Agent Purple’ en het arsenicum bevattende ‘Agent 
Blue’ (wat vele malen giftiger is) zijn geproduceerd voor de vernietiging van miljoenen mensen en 
gigantisch grote natuurgebieden. In 1981 heeft Philips dit bedrijf verkocht aan Harrisons and Crosfield 
plc.  

Nazi-staat Nederland (CDA, PvdA, VVD en SGP), de Nederlandse Raad van State onder vice-
president Beelaerts van Blokland (CDA), Koningin Juliana als staatshoofd en als voorzitter van de 
Raad van State (opgevolgd door koningin Beatrix), de opvolgende PvdA burgemeesters van de 
Gemeente Amsterdam en daarmee de rechtspersoon “Staat der Nederlanden” samen met de 
rechtspersoon “Koninklijke Philips N.V.” zijn dan ook volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor 
chemische genocide op vele miljoenen wereldbewoners en de vergiftiging van gigantisch grote 
natuurgebieden. Dit omdat de productie en levering duizenden tonnen ‘Agent Orange’, ‘Agent Purple’, 
‘Agent Blue’, ‘Agent White’ in strijd met de Hinderwetvoorschriften enkel mogelijk is geworden na 
bovengenoemde aanpassing van artikel 60 in de Nederlandse Grondwet.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Drees_II
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower
http://en.wikipedia.org/wiki/Agent_Orange
http://www.dioxinnz.com/about-exposure-1963.html
http://www.dioxinnz.com/about-exposure-1963.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Agent_Orange
http://en.wikipedia.org/wiki/Agent_Purple
http://en.wikipedia.org/wiki/Agent_Blue
http://en.wikipedia.org/wiki/Agent_White
http://nl.wikipedia.org/wiki/Philips-Duphar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Agent_Orange
http://en.wikipedia.org/wiki/Agent_Purple
http://en.wikipedia.org/wiki/Agent_Blue
http://en.wikipedia.org/wiki/Agent_Blue
http://www.parlement.com/9291000/biof/17995
http://www.parlement.com/9291000/biof/17995
http://www.europa-nu.nl/id/vg09ll1cllyc/g_gijs_van_hall
http://www.europa-nu.nl/id/vg09ll6ha2vp/i_ivo_samkalden
http://www.parlement.com/9291000/biof/01748
http://www.europa-nu.nl/id/vg09llanquyh/e_ed_van_thijn
http://www.parlement.com/9291000/biof/01705
http://www.europa-nu.nl/id/vg09llmm5azt/m_j_job_cohen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_Asscher
http://www.parlement.com/9291000/biof/03180
http://www.zero-meridean.nl/overzicht_inc_chemie.php
http://www.volgermeer.nl/Artikel/202/De-grootste-gifbelt
http://www.volgermeer.nl/Artikel/202/De-grootste-gifbelt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Agent_Orange
http://nl.wikipedia.org/wiki/Agent_Orange
http://en.wikipedia.org/wiki/Agent_Purple
http://en.wikipedia.org/wiki/Agent_Blue
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Drees_II
http://nl.wikipedia.org/wiki/Agent_Orange
http://en.wikipedia.org/wiki/Agent_Purple
http://en.wikipedia.org/wiki/Agent_Blue
http://en.wikipedia.org/wiki/Agent_Blue
http://nl.wikipedia.org/wiki/Agent_Orange
http://en.wikipedia.org/wiki/Agent_Purple
http://en.wikipedia.org/wiki/Agent_Blue
http://en.wikipedia.org/wiki/Agent_White
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Daarmee heeft de Staat der Nederlanden beslist dat alle aangerichte vergiftigingsschade in Nederland 
maar ook alle schade die het gevolg is van het gebruik door het VS leger van mogelijk 
honderdduizenden tonnen ‘Agent Orange’, ‘Agent Purple’, ‘Agent Blue’, ‘Agent White’  over de gehele 
wereld verhaald kan worden op de rechtspersonen ‘Staat der Nederlanden’ en ‘Koninklijke Philips 
N.V.’. Dit vanwege het feit dat in geen enkel land van de wereld dit levensgevaarlijk gif geproduceerd 
mocht worden zonder voorafgaande beoordeling van een rechter getoetst aan de Grondwet van 
betreffend land. Hoe groot die schade is die de “Staat der Nederlanden” en de “Koninklijke Philips 
N.V.” zullen moeten betalen aan de volgende slachtoffers kunt u lezen in de hieronder ingelaste 
krantenartikelen:  

In Korea (zie Belang van Limburg 01/06/11)   

Agent Orange veroorzaakt spanningen tussen Zuid-Korea en VS  

 

01/06/'11 Buitenland Zuid-Korea en 
de VS kibbelen over Agent Orange, 
een chemisch wapen dat gebruikt 
werd om bomen te ontbladeren. Het 
gif zou in de jaren vijftig en zestig 
meermaals ingezet zijn in het 
grensgebied met Noord-Korea. Zuid-
Korea onderzoekt ook of het 
Amerikaanse leger de stof illegaal 
heeft gedumpt op legerbasissen in het 
land. 

 

Een voormalige Zuid-Koreaanse soldaat getuigde maandag dat hij in 1955 meehielp Agent Orange te 
sproeien boven de gedemilitariseerde zone (DMZ) die Noord- en Zuid-Korea scheidt. Op die manier 
moesten Noord-Koreaanse infiltranten makkelijker opgespoord kunnen worden. Eum Do-nam, 77, 
droeg geen handschoenen bij het werk en hield er naar eigen zeggen misvormde vingers aan over.  

Illegaal gestort  

In Zuid-Korea groeit het protest, vooral na aanwijzigen dat het Amerikaanse leger aanzienlijke 
hoeveelheden gestort zou hebben in Amerikaanse legerkampen als Camp Caroll in de provincie 
Noord-Gyeongsang. 

Veteraan Steve House bond de kat de bel aan met zijn getuigenis. House vertelde de Amerikaanse 
zender CBS 5 dat hij het bevel kreeg een diepe sleuf te graven met een vlakke bodem. Daarin zouden 
de vaten netjes gestapeld worden, maar toen dat niet lukte, duwden de soldaten de vaten gewoon met 
een bulldozer de sleuf in.  

De Amerikaanse strijdkrachten zeggen geen bewijzen te hebben dat er Agent Orange begraven is in 
Camp Caroll. "We hebben enkel de getuigenissen", zegt woordvoerder kolonel Jeff Buczkowski in de 
officiële legerkant Stars and Stripes. "Maar die worden nergens gestaafd. We hebben andere 
getuigenissen die zeggen dat het geen Agent Orange was, maar andere spullen."  

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

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Agent_Orange
http://en.wikipedia.org/wiki/Agent_Purple
http://en.wikipedia.org/wiki/Agent_Blue
http://en.wikipedia.org/wiki/Agent_White
http://www.hbvl.be/nieuws/buitenland/aid1052308/agent-orange-veroorzaakt-spanningen-tussen-zuid-korea-en-vs.aspx
http://s2.hbvl.be/ahimgpath/assets_img_gvl/2011/06/01/1892931/agent-orange-veroorzaakt-spanningen-tussen-zuid-korea-en-vs-id1792986-1000x800-n.jpg
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Vietnam, Laos en Cambodja (zie Belang van Limburg 17/06/10) 

"VS moeten erfenis in Vietnam opruimen"  

 

17/06/'10 Buitenland Een gezamenlijk 
Amerikaans-Vietnamees panel wil dat 
de Amerikaanse regering en donoren 
de komende tien jaar 300 miljoen 
dollar besteden aan het opruimen van 
de erfenis van Agent Orange in 
Vietnam. Agent Orange is een 
ontbladeringsmiddel dat in de 
Vietnamoorlog door de Amerikanen 
werd gebruikt. 

 

 

De Amerikaanse regering moet volgens het panel het meeste bijdragen aan het schoonmaken van 
tientallen gebieden in Zuid-Vietnam waar de vervuiling het ergst is. Agent Orange veroorzaakte 
ernstige ziekten en afwijkingen bij de bevolking.  

"We hebben het over een aanzienlijke erfenis van de Vietnamoorlog die de relatie tussen de VS en 
Vietnam behoorlijk in de weg zit", zei Walter Isaacson, medevoorzitter van het panel en voorzitter van 
het Aspen Institute, dat het actieplan opstelde.  

Washington en Hanoi gingen pas in 1995 volledige diplomatieke betrekkingen aan. De bilaterale 
handel zat voor die tijd al in de lift en vorig jaar steeg die tot meer dan 15 miljard dollar (12,2 miljard 
euro). De erfenis van Agent Orange - en het gebrek aan Amerikaanse hulp bij het oplossen van de 
problemen - is echter al lange tijd een moeilijk punt in de betrekkingen tussen beide landen.  

Vorig jaar kwam er een einde aan een juridisch gevecht van vijf jaar, waarin Vietnamese slachtoffers 
de belangrijkste producenten van de chemicaliën, Dow Chemical en Monsanto, verantwoordelijk 
wilden stellen voor afwijkingen bij pasgeboren kinderen als gevolg van blootstelling aan Agent 
Orange. Lagere rechtbanken stelden de bedrijven niet aansprakelijk en het Amerikaanse 
Hooggerechtshof weigerde om het beroep in behandeling te nemen. 

Hoge concentraties 

Tussen 1962 en 1971 sproeide het Amerikaanse leger bijna 76 miljoen liter van Agent Orange en 
aanverwante herbiciden over Zuid-Vietnam en in de grensgebieden met Cambodja en Laos. De 
bedoeling was om Vietcong-opstandelingen en Noord-Vietnamese troepen zo dekking van de dichte 
jungle en voedsel te ontzeggen.  

De herbiciden verwoestten ongeveer twee miljoen hectare bos - ongeveer de oppervlakte van El 
Salvador - en 200.000 hectare landbouwgrond, staat in een rapport dat gelijk met het plan werd 
gepubliceerd. Agent Orange en andere chemicaliën werden gesproeid in een concentratie die vijftig 
keer hoger lag dan de door de fabrikant aanbevolen concentratie voor het doden van planten.  

 

 

 

http://www.hbvl.be/nieuws/buitenland/aid946524/vs-moeten-erfenis-in-vietnam-opruimen.aspx
http://www.hbvl.be/krantenkoppen/zoeken/vs.aspx?q=en_mRmNW2XQGZw=&g=vs
http://s2.hbvl.be/ahimgpath/assets_img_gvl/2010/06/17/1215913/vs-moeten-erfenis-in-vietnam-opruimen-id1237698-1000x800-n.jpg
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In de besproeide gebieden woonden ongeveer vijf miljoen Vietnamezen. Ook verbleven er zo'n 2,8 
miljoen Amerikaanse militairen en ondersteunend personeel. De gebruikte sproeistoffen kunnen 
volgens het Amerikaanse Institute of Medicine verschillende soorten kanker, diabetes, zenuw- en 
hartziekten en afwijkingen bij ongeboren kinderen veroorzaken.  

De schadelijke stoffen breken slechts langzaam af in het milieu, zodat de gevolgen ervan gedurende 
verschillende generaties merkbaar zullen blijven.  

Miljoenen slachtoffers 

Het Rode Kruis schat dat drie miljoen Vietnamezen te maken hebben gehad met 
gezondheidsproblemen als gevolg van Agent Orange. Er werden ongeveer 150.000 kinderen geboren 
met ernstige afwijkingen zoals een open rug.  

Hoewel Amerikaanse onderzoekers zich al 25 jaar bezig houden met de effecten van Agent Orange in 
Vietnam, belegden de landen pas in 2002 een eerste wetenschappelijke conferentie over het 
onderwerp. 

Sinds 2007 stemde het Amerikaanse Congres in met 9 miljoen dollar (7,3 miljoen euro) voor "sanering 
van door dioxine verontreinigde gebieden en gerelateerde gezondheidsactiviteiten in Vietnam." Van 
dat bedrag is nog maar 4 miljoen dollar (3,3 miljoen euro) uitgegeven. Het Congres buigt zich 
momenteel over nog eens 12 miljoen dollar (9,8 miljoen euro) hulp voor het fiscale jaar 2011. 

Ter vergelijking, de Amerikaanse Veterans Administration (VA) betaalde alleen vorig jaar bijna 2 
miljard dollar (1,7 miljard euro) aan Vietnamveteranen van wie huidige ziekten een gevolg zouden zijn 
van blootstelling aan dioxinen.  

De meeste Amerikaanse hulp komt uit particuliere bronnen. De Ford Foundation, de belangrijkste 
donor van het panel, heeft bijna 12 miljoen dollar (9,8 miljoen euro) uitgekeerd voor sanering van het 
milieu, behandeling van de Vietnamese slachtoffers en bewustwording onder het Amerikaanse publiek 
over de kwestie 

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

In Canada (zie Belang van Limburg d.d. 29/05/09)  

Agent Orange bezorgt Canadese proefkonijnen kanker  

 

29/05/'09 Wetenschap Sinds de jaren 50 
mochten de VS het giftige 
ontbladeringsmiddel Agent Orange 
uittesten op een Canadese militaire basis. 
Mensen die in de buurt woonden, kregen 
kanker. Velen stierven. Slachtoffers en 
nabestaanden voelen zich nog steeds in 
de steek gelaten. “Een nationale tragedie”, 
zegt de Canadese historicus Chris 
Arsenault, die er zopas een boek over 
publiceerde.  

 
Bruce Brown stierf aan kanker op zijn achttiende. Sommige andere vrienden van Marilyn Kissinger 
stierven eind jaren 60 en haalden hun dertigste verjaardag niet. De meeste van haar vrienden waren 
eind jaren 80 dood. 

http://www.hbvl.be/gidsen/auto-moto/auto/ford
http://www.hbvl.be/nieuws/wetenschap/aid835531/agent-orange-bezorgt-canadese-proefkonijnen-kanker.aspx
http://www.hbvl.be/krantenkoppen/zoeken/vs.aspx?q=en_mRmNW2XQGZw=&g=vs
http://s1.hbvl.be/ahimgpath/assets_img_gvl/2009/05/29/467312/agent-orange-bezorgt-canadese-proefkonijnen-kanker-id634477-1000x800-n.jpg
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Marilyn Kissinger woonde sinds 1960 in Oromocto, in de oost-Canadese provincie New Brunswick. 
Vlakbij ligt de militaire basis Gagetown, waar het Canadese leger in 1955 Agent Orange en andere 
chemicaliën was beginnen sproeien, proeven die tot 1984 duurden.  

Sproeivliegtuig 

In 1964 “vlogen de sproeivliegtuigen de hele zomer vlak over ons huis, je kon ze bijna aanraken”, zegt 
Kissinger. “Onze voortuin was de ene dag groen, en de volgende dag bruin. Het was gewoon overal, 
op de kleren op de waslijn.” 

“Het” was Agent Orange, gemengd met kerosine of diesel om het beter te laten kleven aan de bomen 
en struiken die het moest doden.  

“In elk gezin was er kanker”, zegt Doreen Thomas, die in 1953 naar Enniskillen, eveneens vlakbij 
Gagetown, was verhuisd. “Wie geen interne kanker had, had kanker aan de buitenkant. Bij mij zijn er 
elf tumoren verwijderd.”  

Zonder bescherming 

Historicus en IPS-correspondent Chris Arsenault beschrijft in Blowback (Fernwood, 2009) in detail hoe 
het Canadese leger deze geheime testen uitvoerde zonder de bevolking de nodige bescherming te 
bieden. Pas de laatste tien jaar is het verhaal in stukken en brokken naar boven gekomen. 

Arsenault praatte met talrijke veteranen en mensen die in de buurt van Gagetown woonden. Hij paste 
al die getuigenissen ineen tot een verhaal dat hij als “een nationale tragedie” bestempelt.  

Landbouwgrond 

De titel verwijst naar de gesproeide chemicaliën die naar landbouwgrond en dorpen in de buurt 
terugdreven. Maar ook naar de politieke weerslag voor de Canadese overheid die lange tijd het 
stilzwijgen bewaarde over de tests. 

Het Amerikaanse leger zette Agent Orange in tijdens de oorlog in Viëtnam in de jaren 60. Canada gaf 
de VS de toestemming de chemicaliën uit te testen in Gagetown. Behalve Agent Orange werd er ook 
Agent Puprle uitgetest, dat arsenicum bevat en driemaal zoveel toxische dioxine als Agent Orange. 

Rechtszaak 

In 2005 spanden verscheidene slachtoffers een rechtszaak aan. Ze beschuldigen de Canadese 
regering ervan dat ze haar eigen burgers niet beschermd heeft. Advocaat Tony Merchant hoopt dat de 
zaak over twee jaar is afgerond. “We eisen geen schadevergoeding omdat Agent Orange bestaat”, 
zegt Merchant. “We klagen de regering aan omdat ze deze producten gebruikt heeft.”  

In de provincie Saskatchewan is een nog tweede zaak tegen de regering aangespannen in verband 
met de proeven. Advocaten beschuldigen de regering ervan de zaak te rekken. Zo heeft de regering 
op haar beurt een zaak aangespannen tegen Dow Chemical en andere bedrijven.  

Mosterdgas 

Volgens Chris Arsenault is Gagetown geen alleenstaand geval. In de jaren 60 zijn ook er proeven met 
mosterdgas geweest in de militaire basis Suffield in Alberta. Pas in 2004 gaf de Canadese regering 
dat toe. 

Arsenault verklaart het gebruik van Agent Orange vanuit een vrijemarktlogica. Enerzijds is er het 
winstbejag van bedrijven zoals Dow Chemical, zegt hij, anderzijds wilde de overheid kosten besparen 
door gebladerte niet manueel maar chemisch te verwijderen, ook al ging dat ten koste van de 
openbare gezondheid. 

http://www.hbvl.be/krantenkoppen/zoeken/vs.aspx?q=en_mRmNW2XQGZw=&g=vs
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Amazone (zie mongabay.com 06/07/11) 

Ranchers using Agent Orange to deforest the Amazon 

 
 
 
180 hectares (450 acres) of rainforest in the 
Brazilian Amazon were defoliated using a 
potent mix of herbicides dropped by airplane, 
reports IBAMA, Brazil's environmental law 
enforcement agency.  
 
The affected area, which is south of the city of 
Canutama and near the Mapinguari 
Jacareúba / Katawixi indigenous reservation 
in Rondônia, was first detected by Brazil's 
deforestation monitoring system.  
 
 

A subsequent helicopter overflight last month by IBAMA revealed thousands of trees largely stripped 
of their vegetation. Authorities later found nearly four tons of chemicals — 2,4 - D AMINE 72, U46BR, 
Garlon 480, and mineral oil — along trans-Amazon highway 174. The herbicides would have been 
enough to defoliate roughly 3,000 ha (7,500 acres) of forest, which would then be cleared for cattle 
ranching or agriculture.  
 
IBAMA says use of chemical defoliants is a relatively new phenomenon in the region, but represents a 
troubling development, according to Cicero Furtado, coordinator of the investigation.  
 
"The herbicide was stored in inappropriate location, hidden in the woods and would be sprayed in the 
forest with the use of aircraft," he said.  
 
"If used improperly, [the chemicals] can cause serious damage to the environment such as pollution of 
groundwater, loss of biological diversity in soil, killing animals and insects, among others," added a 
statement from IBAMA.  
 
Authorities say they will investigate the crime, is punishable by fines ranging from 500,000-2 million 
reals ($320,000-1.3 million).  
 
The news comes as the Brazilian government announced a sharp increase in deforestation over this 
time last year. Analysts say speculation that Brazil's environmental laws will be weakened under a 
Forest Code reform bill making its way through Congress, coupled with rising commodity prices, is 
contributing to the increase in forest clearing.  
 
The United States famously used Agent Orange — a 50-50 mixture of 2,4-D and 2,4,5-T — during the 
Vietnam War to defoliate vast areas of forest in Vietnam, Laos, and Cambodia. The herbicide has 
been blamed for hundreds of thousands of deaths and deformities.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 
Met bovengenoemde onderbouwing is feitelijk komen vast staan dat niet de overheid van de 
Verenigde Staten en ook niet Monsanto verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor deze massale 
genocide op vele miljoenen mensen maar dat dit de rechtspersonen “Staat der Nederlanden” en 
“Koninklijke Philips N.V.” zijn. Alle rechtszaken tot op heden zijn tegen de foutieve rechtspersonen 
gevoerd, waarmee succes voor deze vele miljoenen slachtoffers achterwege is gebleven. Het moge u 
duidelijk zijn dat dit maar al te goed bekend is bij de President van de Verenigde Staten en de 
Minister-President van Nederland en om die reden op voordracht van de Verenigde Naties 
(uitvoeringsorgaan van de Nazi’s) in 2002 het Internationaal Strafhof is opgericht en gevestigd in de 
Den Haag bestemt voor het vervolgen van personen die verdacht worden van genocide, misdaden 

http://news.mongabay.com/2011/0706-agent_orange_amazon.html
http://news.mongabay.com/2011/0706-agent_orange_amazon.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Naties
http://nl.wikipedia.org/wiki/Internationaal_Strafhof
http://nl.wikipedia.org/wiki/Genocide
http://nl.wikipedia.org/wiki/Misdaden_tegen_de_menselijkheid
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tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden zoals deze zijn erkend in diverse internationale 
verdragen. Daarmee blijft de Nazi-Staat Nederland, het land dat verantwoordelijk en aansprakelijk is 
van de grootste genocide ooit voor altijd buiten schot en kunnen zij daarmee doorgaan totdat er 
miljarden wereldbewoners aan zijn overleden. Ook alle hoge functionarissen binnen de Overheid van 
de Verenigde Staten en het VS-leger die opdracht gegeven hebben tot deze genocide op vele 
mijloenen mensen blijven daarmee buitenschot. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd het volgende 
hieronder ingelaste artikel in het Laatste Nieuws van 25 maart 2008: 
 

VS hoeft Internationaal Gerechtshof niet te volgen  
 

 
 
De rechters in de Verenigde Staten zijn niet verplicht de 
beslissingen van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag toe 
te passen, ook al draagt de president hen dat op. Dat heeft het 
Amerikaanse Hooggerechtshof beslist. 
 
Jose Medellin 
In maart 2004 beval het Internationaal Gerechtshof in Den Haag 
de herziening van een proces van 51 Mexicanen die in de VS ter 
dood veroordeeld waren. De motivering luidde dat de Mexicanen 
niet tijdig waren geïnformeerd over hun recht op consulaire 
bijstand. Onder hen bevond zich de 33-jarige Jose Medellin, die 
ter dood veroordeeld was voor verkrachting en doodslag op twee 
adolescenten in 1993 in Texas en naar het Internationaal 
Gerechtshof was gestapt. 
 

 
Scheiding der machten 
Bush beval de rechters in de verschillende Amerikaanse staten geval per geval na te gaan of een 
nieuw proces nodig was. Sommige staten gaven daar gevolg aan, maar de Texaanse rechters 
weigerden. Ze waren van oordeel dat ze niet gebonden zijn door het Internationaal Strafhof en dat de 
scheiding der machten inhoudt dat ze geen orders kunnen krijgen van de president. De zaak kwam 
voor het Amerikaanse Hooggerechtshof, dat de Texaanse rechters gelijk gaf en oordeelde dat de 
president zijn boekje te buiten gegaan is.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 
Daarmee hebben de twee landen te weten: Nederland en de Verenigde Staten die na de tweede 
wereldoorlog het Nazi-bewind van Hitler, maar op een veel grotere schaal, hebben voortgezet zelf 
gevrijwaard van een gerechtelijke veroordeling voor chemische genocide op miljarden 
wereldbewoners. Enkel vanuit het Belgische Grondwettelijke Hof kan deze vernietiging van de wereld 
nog worden gestopt.  
 
Op 16 mei 1957 tot 21 april 1961 is Paul Henri Spaak (België) Secretaris Generaal van de NAVO 
geworden. In deels dezelfde periode, van 23 januari 1954 tot 26 juni 1958, was Paul-Henri Spaak 
(PSB) gelijktijdig minister van Buitenlandse Zaken onder de regering Regering-Van Acker IV. De 
NAVO is een uitvoeringsorganisatie van de voortzetting van de Nazi’s (lees hierboven). Met deze 
gelijktijdige dubbele functie heeft hij de Belgische regering mee in de hierboven beschreven 
wereldvernietigende Nazi’s getrokken zonder dat de Belgische regering dat heeft laten toetsen aan 
het Belgische Grondwettelijk Hof.  
 

Van 1940 tot 1944 was dezelfde Paul Henri Spaak minister van Buitenlandse Zaken onder Regering-
Pierlot in Londen (een regering die wettelijk niet bestond want staatshoofd Leopold III zat gevangen in 
België). Als illegaal minister van Buitenlandse Zaken, Informatie en Propaganda werkte hij daar zeer 
nauw samen met een zekere baron B.Ph van Harinxma thoe Slooten.  
 

Deze baron mr. B.Ph. Baron van Harinxma thoe Slooten was in Londen lid van het “London 
Committee of the Netherland Red Cross Society”, een stichting die op 16 september 1940 door 
Prinses Juliana en jonkheer van Lidth de Jeude is opgericht en welke op 17 april 1946 is opgeheven.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Misdaden_tegen_de_menselijkheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oorlogsmisdaden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/219226/2008/03/25/VS-hoeft-Internationaal-Gerechtshof-niet-te-volgen.dhtml
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paul-Henri_Spaak
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Van_Acker_IV
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paul-Henri_Spaak
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Pierlot_in_Londen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Pierlot_in_Londen
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London Committee of the Netherland Red Cross Society 
 

 
 
 
 
Oprichtingsdatum 
30 juni 1940 
Opheffingsdatum 
17 april 1946 
 
Oprichters 

Prinses Juliana en jonkheer van Lidth de Jeude 

 
 

Aanleiding voor oprichting 

Kort na aankomst in Engeland besloot prinses Juliana, als president van het Nederlandse Rode Kruis, 
dat er buiten Nederland ook een Nederlandse noodorganisatie moest komen. Een verzoek werd 
ingediend bij het Internationale Rode Kruis tot de instelling van de organisatie. Na goedkeuring werd 
het London Committee opgericht. 

Opvolger 
Nederlandse Rode Kruis 
 
Rechtsvorm 

De London Committee werd een stichting per 16 september 1940 

Inrichting van de organisatie 

Samenstelling van de London Committee bij aanvang 

 President: Prinses Juliana 

 Voorzitter:  Jhr. O.C.A. van Lidth de Jeude (3 juni 1940-5 maart 1953. 
Vanaf 1943 vice-president) 

 Voorzitter: Mr. B.Ph. Baron van Harinxma thoe Slooten (5 maart 1943-
sept. 1945) 

 Voorzitter: Mr. Th. H. de Meester (lid/trustee van 3 juni 1940-september 
1945, voorzitter vanaf september 1945) 

 Eresecretaris: Jhr. A.P.C. van Karnebeek 

 Lid: Mr. F.B. s'Jacob (overleden op 5 juli 1941) 

 Lid: Mr. F.H. Knottenbelt 

 Secretaris: W. Friedhoff  

 Trustee: Jhr. mr. E.F.M.J. Michiels van Verduynen 

 Adviserend lid: Luitenant-Kolonel Dr. A.M. Meerloo (vanaf begin 1945) 

 

Onderdelen van de London Committee: 

 Pakkettendienst voor krijgsgevangenen 

 Informatie- en correspondentiedienst 

 Kledingcomité  
 
Positie binnen de organisatie 

De London Committee viel onder de moederorganisatie het Nederlandse Rode Kruis, maar was een 
zelfstandige stichting 

Doelstelling 

Doelstelling geformuleerd in de Trust Deed: 

Geven van elke vorm van hulp aan Nederlanders die hulp nodig hebben als gevolg van de huidige 
oorlog tussen Nederland en Duitsland  

http://www.oorlogsgetroffenen.nl/archiefvormer/LondonCommittee
http://www.oorlogsgetroffenen.nl/archiefvormer/NRK
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Taken 

1. Evacuatie van vluchtelingen verblijvende in Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje en Portugal 
naar meer permanente verblijfplaatsen in andere landen, zoals Nederlands-Indië, Suriname 
en de Verenigde Staten. 

2. Zorgen voor medische hulp aan en middelen voor Nederlandse vluchtelingen. 
3. Informatiedienst van persoonlijke berichten naar en van familie en vrienden in Nederland. 

Hiervoor werd een apart Informatiebureau opgezet. Ook werd via het Informatiebureau, dat 
officieel was aangewezen als de "Bureau de renseignement" in overeenstemming met artikel 
77 van de Internationale Conventie betreffende de Behandeling van Krijgsgevangenen, 
berichten naar familieleden van slachtoffers van vijandelijk geweld die dienden in de 
strijdkrachten en de koopvaardij. Het Informatiebureau zette zich daarnaast ook in voor de 
opsporing van vermiste personen. Veel verzoeken om opsporing kwamen van 
Engelandvaarders die vermiste familieleden of vrienden zochten. Na de inval in Nederlands-
Indië werden veel verzoeken om informatie over daar verblijvende personen verzonden naar 
Nederlands-Indië. De verzoeken om informatie werden geregistreerd. Het Informatiebureau 
werkte vanaf deze tijd ook voor het Nederlands-Indisch Rode Kruis. De verre oosten afdeling 
van het Informatiebureau werd in augustus 1945 overgebracht naar het Informatiebureau van 
het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag. In oktober van dat jaar volgden de overige 
afdelingen. 

4. Het geven van hulp en financiële steun aan Nederlandse oorlogsgetroffenen in diverse 
landen, onder andere het versturen van voedselpakketten en kleding aan krijgsgevangenen. 

5. Geven van financiële ondersteuning aan Nederlandse kinderen die Britse scholen bezoeken. 
6. Hulp aan oorlogsgetroffenen in Nederland. 
7. Vrouwen Hulp Korps. 
8. Het geven van hulp aan burgergeïnterneerden, zoals het sturen van voedselpakketten.  
9. Het geven van uitkeringen uit het tweede reservefonds aan gepensioneerde 

koopvaardijzeelieden.  
10. Het sturen van voedselpakketten naar Nederland via Lissabon.  

 

De London Committee nam de werkzaamheden in het buitenland over van het Nederlandse Rode 
Kruis die door de bezetting alleen werkzaam kon zijn op vijandelijk bezet gebied. De werkzaamheden 
waren voor de London Committee uitgebreider dan de normale activiteiten van het Rode Kruis als 
gevolg van de oorlogssituatie. 

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

Bureau Militair Gezag 

Oprichtingsdatum 
januari 1943 
  
Toelichting op de periode van bestaan 

1943-1944 

Oprichters 

Minister van Oorlog O.C.A. van Lidth de Jeude   

 
 
Aanleiding voor oprichting 

Om te voorkomen dat er een machtsvacuüm zou ontstaan na de terugtrekking van de bezetter, werd 
er door de Nederlandse regering in Londen besloten een instantie in te stellen die de orde en rust zou 
bewaren en voorlopig het gezag tijdens de staat van beleg zou uitoefenen. Eind januari 1943 werd 
door de minister van Oorlog O.C.A. van Lidth de Jeude in Londen het bureau Militair Gezag ingesteld. 
Dit bureau werd opgericht met als doel voorbereidende maatregelen te nemen ten behoeve van het 
uitvoeren van militair gezag in Nederland na de capitulatie van de Duitsland. 
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Inrichting van de organisatie 
 

Sectie   

I. Binnenlandse Zaken  

II. Juridische Zaken (en Kampen)  

III. Politie 

IV.. Luchtbescherming en Brandweer  

V.  Financiën  

VI.  Economische Zaken  

VII. Transport  

VIII.  Volksgezondheid  

IX.  Openbare Werken  

X.  Arbeidszaken  

XI.  Voorlichting  

XII.  PTT en Censuur  

XIII.  Sociale Zaken (en Rode Kruis)  

XIV.  Onderwijs, Kunsten en wetenschappen  

XV.  Oost- en West-Indische Zaken  

  Stafbureau  

  Secretariaat  

  Bureau Repatriëring 

  Bureau Grensbewaking 

 
Positie binnen de organisatie 

Het Bureau Militair Gezag ressorteerde onder het ministerie van Oorlog te Londen 

Doelstelling 

Het verrichten van de voorbereidende arbeid met betrekking tot de uitoefening van het militair gezag 
in Nederland 

Taken 

Voorbereiden van de werkzaamheden die het Militair Gezag na de bevrijding zou gaan uitvoeren op 
het gebied van:  

 Binnenlandse Zaken 

 Juridische Zaken en kampen 

 Politie 

 Luchtbescherming en brandweer 

 Financiën 

 Economische Zaken 

 Transport 

 Volksgezondheid 

 Openbare werken 

 Arbeidszaken 

 Voorlichting 

 PTT en censuur 

 Sociale zaken en Rode Kruis 

 Onderwijs, kunsten en wetenschappen 

 Oost- en West-Indische Zaken 

 Repatriëring 

 Grensbewaking 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
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Jhr.Ir. O.C.A. van Lidth de Jeude 

Liberaal minister in de jaren voor de oorlog en in Londen. Was voor hij 
minister werd ondernemer (havenwerken) met diverse commissariaten in 
het bedrijfsleven. Goed ingenieur, die een kundig minister van Waterstaat 
was. Werd in Londen minister van Oorlog, hoewel hij zichzelf eerder als 
een geschikte kandidaat voor het minister-presidentschap had beschouwd. 
Was in 1943 verantwoordelijk voor het besluit over instelling van het 
Militair Gezag na de bevrijding. Na de oorlog nog enkele jaren Statenlid 
in Zuid-Holland. Beminnelijk man, maar in Londen iets te veel 
levensgenieter. 

 
 
 
partij(en) 
 
-    Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", tot 14 maart 1946 (vanaf februari 1938 zonder toevoeging 

"de Vrijheidsbond") 
-    PvdV (Partij van de Vrijheid), van 14 maart 1946 tot 24 januari 1948 
-    VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 24 januari 1948 

 
 loopbaan 

-    adjunct-ingenieur Rijkswaterstaat te Utrecht, van november 1903 tot 1904 
-    adjunct-ingenieur Rijkswaterstaat, bij de werken der Maasmondverbetering te 's-Hertogenbosch, 

van 1904 tot 1906 
-    ingenieur derde klasse, Rijkswaterstaat te Utrecht, van 13 september 1906 tot 1909 
-    verlof in verband met studie van verbetering van de haven van Curaçao, van 1909 tot 1910 
-    arrondissements-ingenieur Pannerdens Kanaal, Nederrijn en Lek te Utrecht, van 1911 tot 1913 
-    verlof in verband met studie van verbetering van de haven van Tsifoe (China), van 1918 tot 1919 
-    technisch-directeur Nederlandsche Maatschappij van havenwerken in Nederlands-Indië, van 1919 

tot 1920 
-    technisch-directeur Nederlandsche Maatschappij van havenwerken te Amsterdam, van 1921 tot 15 

maart 1935 
-    lid gemeenteraad van Baarn, van 1925 tot 15 maart 1935 
-    lid Provinciale Staten van Utrecht, van 27 april 1931 tot 15 maart 1935 
-    minister van Waterstaat, van 15 maart 1935 tot 23 juni 1937 
-    lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1937 tot 25 juli 1939 
-    voorzitter Raad van het Openbaar Lichaam "De Wieringermeer", van 1 januari 1938 tot 25 juli 1939 
-    minister van Waterstaat, van 25 juli 1939 tot 9 augustus 1939 
-    regeringscommissaris voor vluchtelingen te Londen, van 26 mei 1940 tot 15 september 1942 
-    lid Buitengewone Raad van Advies te Londen, van 8 juni 1942 tot 15 september 1942 
-    minister van Oorlog, van 15 september 1942 tot 23 februari 1945 
-    lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 20 juni 1946 tot 4 juli 1950 

 
 partijpolitieke functies 

-    voorzitter Liberale Staatspartij "de Vrijheidsbond", kieskring Utrecht, omstreeks 1933 
-    voorzitter commissie organisatie en beginselen Liberale Staatspartij "Vrijheidsbond", van oktober 

1937 tot januari 1938 
-    ondervoorzitter Liberale Staatspartij, van 21 januari 1938 tot juli 1939 
-    voorzitter Liberale Staatspartij, afdeling 's-Gravenhage, vanaf oktober 1938 

 
 nevenfuncties 

-    lid Gezondheidscommissie voor Baarn e.o., vanaf maart 1926 
-    lid hoofdbestuur Algemeene Bond van Forensen, vanaf juni 1928 
-    voorzitter Zuiderzee-vereniging, van 1929 tot 30 januari 1952 
-    gedelegeerd commissaris Havenwerken, vanaf oktober 1937 
-    ondervoorzitter Zuiderzeeraad, van 1937 tot november 1939 

http://www.parlement.com/9291000/biof/00813
http://www.parlement.com/9353000/1/j9vvhy5i95k8zxl/vg09ll2tv5tj
http://www.parlement.com/9353000/1/j9vvhy5i95k8zxl/vg09ll2tv5tj
http://www.parlement.com/9353000/1/j9vvhy5i95k8zxl/vg09ll2tv5tj
http://www.parlement.com/9353000/1/j9vvhy5i95k8zxl/vg09ll2tv5tj
http://www.parlement.com/9353000/1/j9vvhy5i95k8zxl/vg09ll2tv5tj
http://www.parlement.com/9353000/1/j9vvhy5i95k8zxl/vg09ll2tv5tj
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-    lid Raad van Commissarissen van enige banken 
-    lid Raad van Commissarissen "Holland-Amerika" Lijn, omstreeks 1938 
-    lid Raad van Commissarissen Stoomvaartmaatschappij "Zeeland", omstreeks 1938 
-    lid Raad van Commissarissen N.V. "Java-China-Japan Lijn", omstreeks september 1938 
-    voorzitter Koninklijke Vereeniging "Koloniaal Instituut" te Amsterdam, omstreeks 1938 
-    lid Raad van Commissarissen N.V. Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappijen "Biliton", 

vanaf 1 oktober 1939 
-    voorzitter Zuiderzeeraad, vanaf 14 november 1939 
-    lid Raad van Beheer Biliton-Maatschappij te Nederlands-Indië, vanaf februari 1940 
-    voorzitter KIVI (Koninklijk Instituut van Ingenieurs) 
-    voorzitter Londens comité van het Nederlandse Rode Kruis 
-    voorzitter Karel Doorman-Fonds 
-    buitengewoon lid Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, vanaf 4 juni 1946 
-    voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappijen 

"Biliton", vanaf 2 augustus 1950 
-    lid bestuur Stichting Radio Nederland Wereldomroep, omstreeks 1950 
-    voorzitter Nederlands Verkeersinstituut, omstreeks 1950 
-    voorzitter Verbond "Veilig Verkeer Nederland", tot 1 februari 1952 

 
als bewindspersoon (beleidsmatig) 
 
-    Was als minister van Oorlog in Londen in 1943 verantwoordelijk voor de totstandkoming van het 

Besluit op de Bijzondere Staat van Beleg. Dit in 1944 gepubliceerde besluit regelde de instelling 
van het Militair Gezag, dat na de bevrijding tijdelijk het burgerlijk gezag moest waarnemen en 
daarbij verregaande bevoegdheden kreeg (zoals postcensuur, het recht om mensen te 
interneren, om goederen te vorderen en om reisverboden in te stellen). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Het is deze Mr. B.Ph. Baron van Harinxma thoe Slooten, die vanaf  5 maart 
1943 – september 1945 in het “London Committee of the Netherland Red 
Cross Society”, werkzaam was onder President Prinses Juliana (echtgenote 
van Prins-Bernhard) en onder voorzitterschap van Jhr. O.C.A. van Lidth de 
Jeude (VVD), die vanaf 15 september 1942 tot 23 februari 1945 minister 
van oorlog is die na de bevrijding vergaande bevoegdheden kreeg om het 
Nazi-kabinet vanuit Nederland voort te zetten.  
 
Met deze Nederlandse ambassadeur Mr. B.Ph. Baron van Harinxma thoe 
Slooten in Brussel werkte Belgisch minister Paul Henri Spaak vóór en na de 
tweede wereldoorlog nauw samen.  

 
Het zijn dan ook Paul Henri Spaak en Mr. B.Ph. Baron van Harinxma thoe Slooten geweest die de op 
5 september 1944 te Londen gesloten Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst 
valselijk hebben ondertekend, om daarmee België en Luxemburg na de oorlog mee aan het 
voortgezette Nazi-kabinet van Nederland te verbinden. Deze overeenkomst is op 5 september 1944 
valselijk ondertekend door (zie productie 1):  

- Mr. B.Ph. Baron van Harinxma thoe Slooten namens de Regering van Hare Majesteit de 
Koningin der Nederlanden en 

- Dhr. Paul-Henri Spaak namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen en 
- Dhr. Paul-Henri Spaak namens de Regering van Hare Koninklijke Hoogheid de Groothertogin 

van Luxemburg, 
 
Op grond van deze meest valselijk ondertekende op 5 september 1944 te Londen gesloten 
Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst is het op 2 februari 1958 gesloten 
Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, en Verklaring, gedaan te ’s-Gravenhage op 
17 juni 2008 (“Nieuw Benelux-Verdrag”) gebaseerd, wat vanaf na de oorlog tot op heden (67 jaar lang) 
met geld van de belasting betalende Nederlanders, Belgen en Europeanen een chemische genocide 
tot gevolg heeft gehad van een zodanige omvang dat daardoor miljarden wereldbewoners eerder 
zullen sterven aan kanker of andere ernstige vergiftigingsziekten. De banken hebben zelfs het 
spaargeld van deze Europeanen geïnvesteerd in bedrijven die chemische genocide plegen op 
miljarden wereldbewoners, waaronder op henzelf. Daarmee zijn de banken feitelijk de grootste geld 
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stelende en chemische genocide plegende instellingen die de wereld ooit heeft gekend, wat door die 
banken nooit meer kan worden terugbetaald. De enige instantie die dit kan laten stoppen is het 
Belgische Grondwettelijk Hof door het op 2 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de 
Benelux Economische Unie, en Verklaring, gedaan te ’s-Gravenhage op 17 juni 2008 (“Nieuw 
Benelux-Verdrag”) hierop te vernietigen.  
 
Op 16 mei 1957 tot 21 april 1961 is Paul Henri Spaak (België) Secretaris Generaal van de NAVO 
geworden. In deels dezelfde periode, van 23 januari 1954 tot 26 juni 1958, was Paul-Henri Spaak 
(PSB) gelijktijdig minister van Buitenlandse Zaken onder de regering Regering-Van Acker IV. De 
NAVO is een uitvoeringsorganisatie van de voortzetting van de Nazi’s (lees hierboven). Met deze 
gelijktijdige dubbele functie heeft hij de Belgische regering mee in de hierboven beschreven 
wereldvernietigende Nazi’s getrokken zonder dat de Belgische regering dat heeft laten toetsen aan 
het Belgische Grondwettelijk Hof.  

Op 25 maart 1957 werd het “Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap” 
gesloten en ondertekend door: 

 Paul-Henri Spaak en Jean-Charles Snoy et d'Oppuers namens België. 

 Konrad Adenauer en Walter Hallstein namens West-Duitsland. 

 Christian Pineau en Maurice Faure namens Frankrijk. 

 Antonio Segni en Gaetano Martino namens Italië. 

 Joseph Bech en Lambert Schaus namens Luxemburg. 

 Joseph Luns en Hans Linthorst Homan namens Nederland. 

Paul-Henri Spaak (PSB) heeft dit ondertekend met de voorkennis en wetenschap: 
- dat hij samen met de Nederlandse ambassadeur Mr. B.Ph. Baron van Harinxma thoe Slooten 

op 5 september 1944 te Londen gesloten Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-
overeenkomst valselijk hebben ondertekend en de wetenschap, 

- dat ten tijde van deze ondertekening op 5 september 1944 Mr. B.Ph. Baron van Harinxma 
thoe Slooten onder president prinses Juliana (echtgenoot van Prins Bernhard) voorzitter was 
van de London Committee of the Netherland Red Cross Society, een op 16 september 1940 
door Prinses Juliana en jonkheer van Lidth de Jeude opgerichte stichting als opvolger van het 
Nederlandse Rode Kruis, welke op 17 april 1946 (na de Tweede Wereldoorlog) is opgeheven. 

- dat deze jonkheer van Lidth de Jeude (VVD) door koningin Wilhelmina is benoemd tot minister 
van oorlog, die na de bevrijding het militair gezag had over Nederland om ervoor te zorgen dat 
vanaf 6 mei 1945 vanuit Nederland Nazi-Duitsland kon blijven doorgaan onder leiding van de 
opvolgende Nederlandse Staatshoofden Wilhelmina, Juliana en Beatrix, 

- dat korte tijd daarna (1 januari 1958) het Benelux-Verdrag zal worden gesloten wat gebaseerd 
is op zijn op 5 september 1944 in Londen valselijk ondertekende Nederlands-Belgische-
Luxemburgse Douane-overeenkomst, van waaruit de Nazi’s zich als proeftuin binnen Europa 
kunnen ontplooien tot een groot wereldrijk met de hulp van de Verenigde Naties en de NAVO.  

 
De politieke partijen die zich met het ondertekenen van dit verdrag hebben gebonden zijn:  

- in België, de Socialisten, want Paul-Henri Spaak was toen verantwoordelijk minister van 
Buitenlandse Zaken van België; 

- in West-Duitsland, de Christelijk Democratische Unie, want Konrad Adenauer was toen 
bondskanselier in de Bondsrepubliek Duitsland; 

- in Frankrijk, de Socialisten, want Christian Pineau was toen verantwoordelijk minister van 
Buitenlandse Zaken van Frankrijk; 

- in Italië, Christendemocraten, want Antonio Segni was toen premier in Italië;  
- in Luxemburg, de Christelijk Sociale Volkspartij, want Joseph Bech was toen premier van 

Luxemburg; 
- in Nederland, Katholieke Volkspartij (thans: CDA), want Joseph Luns was toen 

verantwoordelijk minister van Buitenlandse Zaken van Nederland;  
evenals de veroorzaker van dit, te weten Nederlands jonkheer van Lidth de Jeude (VVD, Liberaal)    
 
Dit “Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap” is ondertekend door België, 
Luxemburg, West-Duitsland, Frankrijk en Italië zonder het voorafgaande daaraan te hebben laten 
toetsen door een rechter aan hun Grondwet en is daarmee niet rechtsgeldig.  
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In deze zes Europese Unie landen zijn thans (deels) aan de macht de volgende partijen:  

- In België, de Socialisten, Liberalen en Christelijken, met als premier Elio Di Rupo.  
- In de Bondsrepubliek Duitsland, de Christelijk Democratische Unie, met als bondskanselier 

Angela Merkel, 
- In Frankrijk, de Socialisten, met als president François Hollande, 
- In Italië, de Sociaaldemocraten, met als president Giorgio Napolitano,  
- In Luxemburg, de Christelijk Sociale Volkspartij, met als premier Jean-Claude Juncker,  
- In Nederland, de Christelijken en Liberalen, met als minister-president Mark Rutte. 

 
Dit betekent dat België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg daarmee gebonden 
zijn aan het vanuit Nederland voortgezette Nazi-Duitsland onder leiding van de opvolgende 
Nederlandse Staatshoofden Wilhelmina, Juliana en Beatrix. De hoofdverantwoordelijke daarvoor is 
Paul-Henri Spaak omdat dit alles het gevolg is van het door hem op 5 september 1944 in Londen 
valselijk ondertekende Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst voor België en 
Luxemburg zonder daartoe bevoegd te zijn (zie productie 1). Dit alles buiten Belgisch Koning Leopold 
III om zonder het voorafgaande daaraan te hebben getoetst aan de Belgische Grondwet, waartoe hij 
wettelijk verplicht was.  
 
Nadien hebben deze zes landen maar liefst 21 Europese landen meer in dit vanuit Nederland 
voortgezette Nazi-Duitsland onder leiding van de opvolgende Nederlandse Staatshoofden Wilhelmina, 
Juliana en Beatrix in een Europese Unie getrokken en daarmee een Nazi-staat met een grondgebied 
van 4.324.782 km² en ongeveer 500 miljoen inwoners bestaande uit de volgende 27 landen weten te 
realiseren: 
 

  België 

  Bulgarije 

  Cyprus 

  Denemarken  

  Duitsland 

  Estland 

  Finland 

  Frankrijk 

  Griekenland 

  Hongarije 

  Ierland 

  Italië 

  Letland 

  Litouwen 

1.  Luxemburg 

2.  Malta 

3.  Nederland 

4.  Oostenrijk 

5.  Polen 

6.  Portugal 

7.  Roemenië  

  Slovenië 

  Slowakije 

  Spanje 

  Tsjechië 

  Verenigd 
Koninkrijk  

Daarmee hebben Wilhelmina, Juliana en Beatrix (die geen staatshoofd meer zijn) vanuit voormalig 
Nederlands grondgebied in vredestijd het derde Duitse Rijk weten te realiseren met aan het hoofd de 
niet democratisch gekozen Europees President Herman van Rumpuy (CD&V), qua grondgebied de 
zevende plek in op de wereldranglijst en qua bevolkingsaantal - na China en India - de derde. 

Op 3 februari 1958 werd het “Benelux-verdrag” van kracht en ondertekend door (zie productie 2):   

 Achille Van Acker, Eerste Minister, en Victor Joseph Larock minister van Buitenlandse Zaken 
namens België (volgens de officiële gegevens op internet was Paul-Henri Spaak terwijl hij 
secretaris-generaal van de NAVO was ook nog steeds minister van Buitenlandse Zaken);  

 Willem Drees, Minister-President, en Joseph Luns minister van Buitenlandse Zaken namens 
Nederland. 

 Joseph Bech, Minister-President, en minister van Buitenlandse Zaken namens Luxemburg.  

De politieke partijen die zich met het ondertekenen van dit verdrag hebben gebonden zijn:  
- in België, de Socialisten (BSP en PSB), want Achille Van Acker en Victor Joseph Larock 

evenals Paul-Henri Spaak als Secretaris-Generaal van de NAVO waren allemaal lid van de 
Belgische Socialistische partij;  

- in Luxemburg, de Christelijk Sociale Volkspartij, want Joseph Bech was toen Minister- 
President en Minister van Buitenlandse Zaken van Luxemburg; 

- in Nederland, de Socialisten (PvdA) en de Katholieken Katholieke Volkspartij (thans: 
CDA), want Joseph Luns was toen verantwoordelijk minister van Buitenlandse Zaken van 
Nederland;  
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Dit verdrag “Benelux-Verdrag” is ondertekend door Nederland, België en Luxemburg, met de 
voorkennis dat het is gebaseerd op het op 5 september 1944 te Londen door Paul-Henri Spaak 
namens België en Luxemburg en door Mr. B.Ph. Baron van Harinxma thoe Slooten namens 
Nederland valselijk opgemaakte Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst, zonder 
het te hebben laten toetsen aan de Belgische Grondwet door het Belgische Grondwettelijk Hof,      
waarmee België en Luxemburg vanaf dat moment onderdeel zijn geworden van het vanuit Nederland 
voortgezette Nazi-Duitsland onder leiding van de opvolgende Nederlandse Staatshoofden Wilhelmina, 
Juliana en Beatrix. Daarmee is groen licht gegeven voor het vrij vervoer en vrij dumpen van hoog 
problematisch gevaarlijk afval in Belgische grindgaten, zandafgravingen, cementovens, groene stroom 
centrales (Machiels) en ook in Belgisch spaanplaat (Unilin), cement, beton, stenen maar ook op 
Belgisch groenten en fruit (loonwerkbedrijven), via sproeivliegtuigen vanuit de lucht (NAVO), in 
vaccins, in cosmetica producten, medicijnen en zelf rechtstreeks in ons drinkwater (Solvay Chemicals 
International SA).  
 
Met het ondertekenen van dit “Benelux-Verdrag” is tevens groen licht gegeven om vanuit de Benelux 
met de hulp van de Verenigde Naties en de NATO geheel de wereld te vergiftigen met miljarden 
kilogrammen kankerverwekkend hoog problematisch gevaarlijk afval afkomstig van multinationale 
bedrijven als Philips, Billiton, SHELL, Unilever, AKZO, DSM, Dupont de Nemours, Hoechst, 
Hoogovens, Dow Chemical, Machiels, Essers, Unilin, Solvay, etc. onder de dekmantels van,  
ecologisch, milieuvriendelijk, biomassa, groene stroom, duurzaam, CO2-reductie, KOMO-keur, KEMA-
Keur, milieubeton, secundaire brandstof, hergebruik, Rio de Janeiro protocol en Kyoto-protocol, 
agenda 21, etc. met miljarden euro’s aan overheidssubsidie (gemeenschapsgeld). Deze al vanaf 1958 
massaal in gezette vergiftiging vanuit de Benelux heeft na 54 jaar wereldwijd zodanig ernstige vormen 
aangenomen, dat ook als nu daarmee onmiddellijk wordt gestopt, als gevolg daarvan miljarden 
wereldbewoners daardoor eerder zullen overlijden aan kanker of andere ernstige vergiftigingsziekten 
wat met hun eigen belastinggeld is betaald.  
 
Koning Leopold III is gedurende de Tweede Wereldoorlog juist in België gebleven om dit te 
voorkomen. Hij voelde dit aankomen en heeft daarom in januari 1944 een "politiek testament" 
geschreven, dat gepubliceerd moest worden in het geval hij niet in België zou zijn als de geallieerde 
troepen het land zouden bevrijden (zelf schreef hij "bezetten"). In het testament eiste hij excuses van 
de regering in ballingschap voor de gebeurtenissen van 1940 en verwierp hij de verdragen die zij in 
Londen gesloten had. Op 16 juli 1951 tekende Leopold III zijn troonsafstand, en de volgende dag 
werd Boudewijn beëdigd als vijfde koning der Belgen.  
 
Hiermee heeft Belgisch Staatshoofd in zijn in januari 1944 achtergelaten "politiek testament" de 
verdragen die in Londen zijn gesloten verworpen en daarmee ook de door Paul-Henri Spaak namens 
België en Luxemburg valselijk ondertekende Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-
overeenkomst. Het Belgische Grondwettelijke Hof dient aan deze beslissing van Koning Leopold III  
dan ook uitvoering te geven en het Benelux-Verdrag daarop te vernietigen. 
 
21 april 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. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd de brief d.d. 2 september 
1996 (kenmerk: GZB/C&O/963400) van Erica Terpstra, Staatsecretaris van Volksgezondheid en Sport 
en de brief d.d. 10 april 1996 (kenmerk: 96/1807 HPK/HPK) van prof. dr. J.S.M. Boleij, Secretaris van 
het college voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (zie productie 3).  

Met het tot stand brengen van deze Bestrijdingsmiddelenwet op 21 april 1961 heeft Nederland in zeer 
ernstige mate artikel 1 van het op 3 februari 1958 gesloten Benelux-Verdrag overtreden. Daarin staat 
namelijk letterlijk het volgende geschreven (zie productie 2):   
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Artikel 1 

1 Tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der 
Nederlanden wordt een Economische Unie ingesteld, welke een vrij verkeer van 
personen, goederen, kapitaal en diensten omvat. 

2 Deze Unie brengt met zich mede: 
a) de coördinatie van het economische, financiële en sociale beleid. 
b) Het aanvaarden en voeren van een gemeenschappelijk beleid in de economische 

betrekkingen met derde landen en inzake de daarmee verband houdende 
betalingen.    

Dit betekent dat Nederlands kanbinet De Quay ((KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en VVD)) op grond 
van artikel 1 uit het op 3 februari 1958 met België gesloten Benelux-verdrag wettelijk verplicht was om 
het ontwerp van de Bestrijdingsmiddelenwet neer te leggen bij Kamer van volksvertegenwoordigers 
van België (artikel 78 Belgische Grondwet), waarna in België betreffend wetsontwerp eerst getoetst 
had moeten worden aan de Belgische Grondwet. Omdat Nederland dat heeft nagelaten betekent dat 
Nederland daarmee in zeer ernstige mate artikel 1 van het Benelux-Verdrag heeft overtreden. 
Daarmee is de rechtspersoon “Staat der Nederlanden” volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor 
alle daaruit voorvloeiende vergiftigingsschade in België, Europa en de rest van de wereld.  

De grootaandeelhouders van Shell/Billiton (waaronder het Koninklijk Huis en de Nederlandse 
Staat) hebben, buiten de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers om, 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).  
 
Uit de doorlopende stroom van informatie van Ad van Rooij zullen wij er het nodige maar uitpikken. De 
meesten weten bijvoorbeeld niet dat "onze" regering ALLES van u mag afpakken, dat is al in 1978 bij 
wet geregeld. De overheid kan in 'crisistijd' desnoods al uw financiële bezittingen in beslag nemen, 
ook uw spaargeld, goud en zilver. Dit werd geregeld in de Noodwet Financiëel Verkeer. Voor de 
inhoud van de noodwet lees hieronder: 
 
15 mei 1978: De politieke partijen CDA en VVD die op 21 april 1961 deze Bestrijdingsmiddelenwet 
hebben goedgekeurd wisten vooraf dat dit op den duur tot een ‘crisistijd’ zou gaan leiden. Met die 
voorkennis heeft het kabinet “Van Agt I” (weer een CDA / VVD kabinet) de “Wet, houdende regelingen 
inzake voorzieningen op het gebied van het financiële verkeer in buitengewone omstandigheden” tot 
stand gebracht. Deze wet regelt dat overheid kan in ‘crisistijd’ desnoods al uw financiële bezittingen 
in beslag nemen, ook uw spaargeld, goud en zilver. In artikel 33 van deze wet wordt het de 
uitvoerende ministers, ambtenaren en instanties bovendien verboden om hierover ook maar 
iets tegen de burgers te zeggen. Bovendien zijn zij automatisch vrijgesteld van eventuele 
gerechtelijke vervolging in de toekomst (zie productie 4).   
  
Ook met het tot stand brengen van deze Noodwet op 21 april 1961 heeft Nederland in zeer ernstige 
mate artikel 1 van het op 3 februari 1958 gesloten Benelux-Verdrag overtreden. Het kan namelijk nooit 
zo zijn dat deze Noodwet via het afgesloten Benelux-Verdrag ook in België van toepassing is en dat 
op grond daarvan in ‘crisistijd’ door van het vanuit Nederland voortgezette Nazi-regime ook bij alle 
Belgen en Europeanen hun spaargeld, goud en zilver kan worden afgenomen. Het moge u duidelijk 
zijn dat het heel hoog tijd wordt dat bij de rechtspersoon “Staat der Nederlanden”, alle betrokken 
politieke partijen als CDA, VVD, PvdA, D66, SGP, ChristenUnie, als wel alle personen die hiervan 
miljardair of miljonair zijn geworden al hun geld, goud, zilver en eigendommen wordt afgenomen. Ook 
op grond hiervan dient het met Nederland afgesloten Benelux-Verdrag onmiddellijk te worden 
vernietigd.    

1983: 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 
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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. Dezelfde André Donner (ARP), zijnde de vader van huidig vice-president van 
de Raad van State Piet Hein Donner 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 (weer een CDA / VVD kabinet) 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 Nederlandse 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. 

 
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. Hetzelfde geld voor 
alle andere agrarische en niet-agrarische bestrijdingsmiddelen, waaronder Roundup, Xentari WG, etc.       
 
Ook met het tot stand brengen van deze nieuwe Grondwet heeft Nederland in zeer ernstige mate 
artikel 1 van het op 3 februari 1958 gesloten Benelux-Verdrag overtreden. Het kan namelijk nooit zo 
zijn dat Nederland met deze herziening van hun Grondwet, daarmee de Belgische Grondwet heeft 
uitgeschakeld, en daarmee ook het Belgisch Grondwettelijk Hof. Ook op grond hiervan dient het 
met Nederland afgesloten Benelux-Verdrag onmiddellijk te worden vernietigd.  

11 augustus 1992: In november 1987 mocht de Gebr. van Aarle B.V., Ollandseweg 159, 5491 XB, te 
Sint-Oedenrode met bovengenoemde achtergrondkennis van het CDA, VVD, PvdA college van 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode in het kritische Dommeldalgebied van Sint-
Oedenrode, te midden van woningen (12 woningen binnen 0 en 100 meter) op sterk verontreinigde 
grond (verontreinigd met arseen, koper en zink tot 14 maal de saneringswaarde), zonder een vooraf 
vereiste bouwvergunning in strijd met de gemeentelijke bouwverordening en in strijd met het ter 
plaatse geldende bestemmingsplan Buitengebied beginnen met de bouw van een kelder ten behoeve 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Royal_Dutch_Shell
http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Donner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_Donner
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Staatscommissie&action=edit&redlink=1
http://www.historici.nl/pdf/cc/grondwetten/gw-1983/gw-1983.pdf
http://www.historici.nl/pdf/cc/grondwetten/gw-1983/gw-1983.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Royal_Dutch_Shell
http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Donner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Scholten_(politicus)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Scholten_(politicus)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_der_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Lubbers_I
http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h1
http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h1
http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Donner
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://nl.wikipedia.org/wiki/Budelse_zinkfabriek


26 

 

van een grote houtimpregneerinstallatie, zijnde een milieucategorie 5 bedrijf en zelfs Post-Seveso-
bedrijf. Op 11 augustus 1992 mocht het bedrijf Gebr. van Aarle B.V., van burgemeester Piet Schriek 
(CDA) en gemeentesecretaris John Jorritsma (VVD) zijn illegaal gebouwde houtimpregneerketel 
zonder een vooraf vereiste Hinderwetvergunning (Milieuvergunning), zonder een vereist extern-
veiligheidsrapport en rampenbestrijdingsplan (wettelijk vereist op grond van de Post-Seveso-Richtlijn) 
in gebruik nemen om daarmee hout te impregneren met valselijk geëtiketteerde zeer giftige 
kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch 
gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell, zonder dat door burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode (CDA, VVD, PvdA) daartegen handhavend werd opgetreden, ondanks de vele verzoeken 
van A.M.L. van Rooij (en toen nog alle andere omwonenden) daarom. Alle andere bezwaar makende 
omwonden zijn op 11 augustus 1992 gestopt met procederen tegen Gebr. van Aarle B.V., onder de 
dreiging van burgemeester en wethouders dat anders hun bedrijf zal worden aangepakt. Vanaf dat 
moment werd onze omgeving zowel via de lucht met stoomwolken als wel via de sloten door lozingen 
vergiftigd met valselijk geëtiketteerde zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en 
chroomtrioxide (chroom VI) in strijd met de rechtstreeks aan lidstaat Nederland opgelegde Europese 
Verordening (EG) nr. 142/97 zonder een door voor vereiste Wvo-vergunning (lozingsvergunning) van 
het Waterschap De Dommel (zie Video 1 en Video 2). 

 
Het is hierbij goed te weten dat voormalig gemeentesecretaris John Jorritsma 
(VVD) een neef is van voormalig minister Annemarie Jorritsma (VVD) en dat 
hij als waardering daarvoor de volgende goed betaalde bliksem carierre heeft 
mogen doormaken: 

- burgemeester van Cranendonck (waarbinnen de zinkfabriek Budelco 
is gelegen), van 1 januari 1997 tot 16 september 2002 (gemeente ontstaan na 
samenvoeging van de gemeenten Budel en Maarheeze);  

- directeur BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij), van 
september 2002 tot mei 2008 (tevens van Stimulus Venture Capital Fund 
(SVCF) en BOM bedrijventerreinen B.V.) 

- Commissaris van de Koningin in Fryslân, vanaf 16 mei 2008 
 
Over Annemarie Jorritsma (VVD) heeft A.M.L. van Rooij het volgende artikel geschreven in Kleintje 
muurkrant wat hij met feitelijke bewijstukken kan onderbouwen:  

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

Groene stroom maffia    

de media slapen  

Een ernstige tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet heeft geleid tot een nagenoeg 
algehele vergiftiging van Nederland met de uiterst giftige en kankerverwekkende stoffen 
arseenzuur, chroomtrioxide, pentachloorfenol, trichloorfenol, PAK's, en dergelijke. Dit is al 
ruim tien jaar bekend. Toch wordt deze tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet niet 
gerepareerd en worden de gevolgen ervan niet weggenomen. De daaruit voortvloeiende 
schade zal Nederland op langere termijn economisch nooit meer kunnen opbrengen. Degenen 
die in korte tijd hieraan veel geld willen verdienen denken mee aan creatieve oplossingen. 
Hieruit is een heimelijke verstandhouding, een vorm van corrupte samenspanning ontstaan, 
die het gedeelde eigenbelang van betrokken partijen laat prevaleren boven het algemeen 
belang. Een dergelijke corrupte samenspanning wordt 'collusie' genoemd. Deze collusie heeft 
de landelijke en locale politiek volledig in haar greep gekregen. Dat heeft geleid tot de 
hieronder beschreven groene stroom maffia. 

Door Ad van Rooij  

Hoe heeft het kunnen gebeuren dat Nederland in de greep is geraakt van de afvalmaffia? Nou, dat is 
aldus gegaan: enkele ambtenaren bereiden de bestrijdingsmiddelenwet voor. De ministers van VWS, 
VROM, LNV en SZW zijn verantwoordelijk voor de inhoud van die bestrijdingsmiddelenwet en de 
Tweede Kamer keurt deze goed. Het uitvoerende College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 
(CTB) laat binnen de reikwijdte van deze bestrijdingsmiddelenwet enorme hoeveelheden agrarische 
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en niet-agrarische bestrijdingsmiddelen toe. Later blijkt dat die bestrijdingsmiddelenwet een zeer 
ernstige tekortkoming bevat te weten: bij de toelating van een bestrijdingsmiddel mag geen rekening 
worden gehouden met de milieu- en gezondheidsconsequenties die betreffend bestrijdingsmiddel 
aanricht na de gebruiksfase, dus in de afvalfase. Onze overheid, de politiek, zijn verantwoordelijk voor 
deze ernstige tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet en voor alle daaruit voortvloeiende schade. 
Desbetreffende ministers en Tweede Kamerleden willen deze fout niet toegeven, vanwege 
gezichtsverlies en de enorme daaruit voortvloeiende schade van honderden miljarden guldens, die 
nooit meer opgebracht kunnen worden.  

Door deze tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet is nu zo'n 30 tot 50 procent van het in de bouw 
en tuin gebruikte hout zwaar vergiftigd met hoge concentraties aan arseenzuur, chroomtrioxide, koper, 
boorzuur, pentachloorfenol, lindaan, PAK's, en dergelijke. In sommige gevallen zijn de concentraties 
van deze stoffen zo hoog dat de drempelwaarde waarbij sprake is van gevaarlijk afval honderdvoudig 
overschreden wordt. Ook is deze tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet één van de 
hoofdoorzaken dat het slib in onze rivieren en het slib afkomstig van onze rioolzuiveringsinstallaties 
sterk is verontreinigd met zware metalen en bijvoorbeeld PAK's. De concentratie aan deze stoffen is in 
het rioolzuiveringsslib zo hoog dat het zonder meer zeer gevaarlijk afval is. Onze overheid is moreel 
en wettelijk verplicht om het genoemde geïmpregneerde hout, dat vrijkomt als bouw- en sloopafval, en 
rioolzuiveringsslib te laten verwijderen en verwerken als gevaarlijk afval, hetgeen hen zo'n 500 tot 
1000 gulden per ton zal gaan kosten.  

Deze zeer hoge verwerkingskosten komen minister Jorritsma en minister Pronk kennelijk niet goed uit 
en zij hebben dan ook de volgende creatieve oplossing bedacht: we noemen bovengenoemd uiterst 
gevaarlijk afval eenvoudig biomassa en we stellen dat bijstoken van deze zogeheten 'biomassa' in de 
EPON-elektriciteitscentrale te Nijmegen, de Demkolec-electriciteitscentrale te Buggenum en de Amer-
elektriciteitscentrale te Geertruidenberg goed is om de CO2-uitstoot te reduceren. Op deze manier 
kunnen wij vele miljoenen guldens aan subsidie van de Europese Gemeenschap binnenhalen. 
Tegenover de consument noemen we de energie die zo vrijkomt uit biomassa "Groene stroom". Dit 
alles in de wetenschap dat uit vergiftigd rioolslib geen energie gewonnen kan worden; het verbranden 
ervan kost zelfs energie. De consument die voor zulke speciale groene stroom natuurlijk wel extra 
geld moet gaan betalen wordt zo door onze landelijke overheid bedot. Ook zwijgen de betrokken 
ministers over de verspreiding van de met arsenicum, chroom VI en andere zware metalen vergiftigde 
uitstoot via de schoorsteen van de centrale. De heel fijne uitstoot is niet te filteren en nauwelijks 
betrouwbaar te meten. Ook verzwijgen zij de verwerking van het met deze zware metalen vergiftigde 
vliegas in cement en asfalt met alle rampzalige gevolgen voor de bevolking.  
Om hiermee weg te kunnen komen moet natuurlijk een breed draagvlak worden gecreëerd. Met 
betrekking tot de elektriciteitscentrale te Buggenum is hiervoor op 13 mei 2000 een lijst opgesteld van 
personen die moeten gaan dienen als breed draagvlak. De volgende instanties en personen staan op 
die lijst:  

* Landelijke politiek: Mw. Annemarie Jorritsma (minister van EZ), N. van 
Hulst (Dir-Gen voor Energie), P.A. Scholten (Directeur-plv. Dir.Generaal 
energie, strategie en verbruik), B.J.M. Hanssen (directeur duurzame energie), 
H. Koenen (Hoofd duurzame energie), G. Dijk (duurzame energie), J. 
Weehuizen (Directeur elektriciteit), Hermans (Hoofd elektriciteit), H.A.P.M. 
(Dir. Gen. VROM), J. Lenstra (VROM), B. van Engelenburg (VROM), L.J. 
Brinkhorst (minister LNV), C.J. Kalden (Dir.Generaal LNV), W. de Wit 
(directeur LNV), G. Westenbrink (LNV), J. van Walsem (2e kamerlid D66), 
J.H. Klein Molenkamp (2e kamerlid VVD).  
* Lokale politiek: C. de Waal (Ged. milieu prov Limburg), Tindemans (Ged. 
EZ prov Limburg), G.H.M. Driessen (Ged. Landbouw, prov Limburg), 
Heijmans (burgemeester Haelen).  

* Milieubeweging: A. van de Biggelaar (stichting Natuur en Milieu), S. Schöne (Wereldnatuurfonds), 
H. Vijverberg (stichting Milieufederatie Limburg).  
* Aandeelhouders: H. van Meegen (Vz, directie EPZ), H. van Droog (directeur EPZ), J.J. Verwer (Alg 
directeur EZH), L.M.J. van Halderen (Vz directie EPON), P. Koppen de Neve (directeur UNA).  
* Instanties/bedrijven: E.J. Postmus (Gasunie), K. Dijkstra (Gasunie), P. Derks (Gasunie), H. 
Geijzers (Senter), J. Verhoef (Senter), P.A.M. van Luyt (NOVEM), K. Kwant (NOVEM), P. Stollwerk 
(NOVEM), C. van Leenders (NOVEM), Mathijssen (VNO-CNW), drs. L. Knegt (VNO-CNW), ir. M.P.H. 
Korten (VNO-CNW), de Jong (directeur, SHELL), J.A. Terning (SHELL), S. Mennes (SHELL), P.L.  
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Zuiderveld (SHELL), Noud Janssen (AGRO), J. Hendriks (AGRO), ir. J. Koolen (LLTB), P. De 
Sampaio Nunes (directeur financiele ondersteuning Europese Commissie), C. Cleutinx (Europese 
Commissie), E. Millich (hoofd financiële ondersteuning Europese Commissie), C. Jones (Europese 
Commissie), P. Zegers (Nederlandse vertegenwoordiging Europese Commissie).  
* Katalysatoren: P. Blok (InterEnergie), C.J.F. Böttcher (Böttcher), F.W. Saris (voorz. directie ECN), 
J.H.A. Kiel (ECN), A.C.G.M. Brogtrop (Directeur proj.bureau duurzame energie), Bultink A (Adviseur 
project bureau duurzame energie), R. Kalf (adviseur projectbureau duurzame energie).  

Aan de hierboven genoemde personen is een actieve rol toebedacht bij het doorvoeren van deze 
praktijken van de groene stroom maffia. Met bovenstaande lijst aan personen moet ons openbaar 
ministerie en met name de minister van justitie, toch erg blij zijn. Zonder het inzetten van 
onderzoekteams, infiltranten en dergelijke krijgen zij van mij middels dit artikel in Kleintje Muurkrant 
alle namen zomaar gratis op een dienblaadje aangereikt. Of de beschreven creatieve oplossing 
metterdaad doorgezet wordt of verijdeld wordt door verzet van het gezonde verstand, hangt af van 
onze media. Mijn oproep aan de media is dan ook: Doe er iets aan! Schoon ons land van deze groene 
stroom maffia!  

(Ad van Rooij is hogere veiligheidskundige en betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te Sint 
Oedenrode. Al hetgeen hij hierboven over de groene stroom maffia heeft beschreven kan hij staven 
met feitelijke bewijsstukken. Een overstelpende hoeveelheid informatie over dit soort zaken kunt u 
vinden bij de stichting Sociale Databank Nederland op internetadres: www.sdnl.nl/ekc-home.htm)  

 

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 352, 12 januari 2001 

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

18 augustus 1992: Omdat A.M.L. van Rooij daartegen bleef doorprocederen is onder voorzitterschap 
van de officier van justitie G. Bos (CDA, en persoonlijke vriend van Frank Houben, kamerheer van 
koningin Beatrix en persoonlijke getuige van het huwelijk van Willem Alexander en Maxima) in een 
geheim samenspannend overleg met de volgende personen: officier van justitie mr. G. Bos 
(voorzitter), dhr. G. Broeren (parketsecretaris), dhr. H. de Vries (Milleu-inspectie Noord-Brabant), dhr. 
H. Artz (Provincie Noord-Brabant), dhr. V. Ditters (Waterschap De Dommel), mevr. I. Valk en dhr. M. 
Saris (Rijkspolitie Sint-Oedenrode) en burgemeester dhr. P. Schriek, wethouder mevr. E. van Dijk-
Eerhart, hoofd afdeling B&M. dhr. C. Kerstholt en milieutechnisch medewerker dhr. G. van Aarle 
(gemeente Sint-Oedenrode) besloten dat onder politieke verantwoordelijkheid van minister Hans 
Alders van VROM (PvdA) op verzoek van Milieu-inspecteur H. de Vries de GGD-arts Henk Jans door 
burgemeester Piet Schriek (CDA) van Sint-Oedenrode op A.M.L. van Rooij moest worden afgestuurd 
om hem geestesziek verklaard te krijgen. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd het twee jaar later in  
bezit gekomen geheime verslag van deze geheime bijeenkomst, opgemaakt door milieutechnisch 
medewerker. dhr. G. van Aarle van de gemeente Sint-Oedenrode (zie productie 5) en het artikel  
“Burgemeester schakelt vertrouwensarts in” uit het Eindhovens Dagblad van 1 september 1992 (zie 
productie 6)    
 
Als waardering voor dit alles werd door kamerheer  Frank Houben, vanuit zijn functie als commissaris 
van de Koningin van Noord Brabant (CDA), aan deze GGD-arts Henk Jans op 16 november 1993 de 
provinciale milieuprijs 1993 van Noord-Brabant uitgereikt (zie productie 7).   
 
Op 28 december 1994 heeft A.M.L. van Rooij van dit alles strafaangifte gedaan bij verantwoordelijk 
officier van Justitie mr. G.C.M. Bos van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch. 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 (zie productie 8):  
         

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-14-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-15-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-15-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/het-startpunt-en-de-oorzaak-van-de-globale-vergiftiging
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-20-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Winnie_Sorgdrager
http://nl.wikipedia.org/wiki/Winnie_Sorgdrager
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Kok_I
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-januari-1995-beslissing-g-bos.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-januari-1995-beslissing-g-bos.pdf
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ARRONDISSEMENTSPARKET TE s-HERTOGENBOSCH 
 

Aan: Ing. A.M.L. van Rooij 
’t Achterom 9a 
5491 XD Sint-Oedenrode 

 
’s-Hertogenbosch 
13 januari 1995 

 
Afdeling           :  
Ons kenmerk    : 1/0010/95 
Uw brief van     :  28 december 1994    
 
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 de Gebr. van Aarle B.V. tot op heden o.a. meer dan 
100.000 kg valselijk geëtiketteerd volledig in water oplosbaar arseenzuur en chroomtrioxde (chroom 
VI) via hout als tijdelijke drager op een ongecontroleerde wijze in het grondwater, oppervlaktewater en 
drinkwater mogen dumpen. Dit alles in strijd met de rechtstreeks aan lidstaat Nederland opgelegde 
Europese Verordening (EG) nr. 142/97, zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning 
(lozingsvergunning) met grote bedragen aan overheidssubsidie onder de dekmantels van KOMO-keur 
en KEMA-keur. 

De kenmerken van arseenzuur en chroomtrioxide:  

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

  
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.  
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.   
  
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.    
  
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.    

http://nl.wikipedia.org/wiki/Opportuniteitsbeginsel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Winnie_Sorgdrager
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
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Arseenzuur en chroomtrioxide lossen volledig op in water en kunnen ons lichaam via een 
drietal routes binnendringen.  

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

  
Gewolmaniseerd hout bevat:  

-        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 boven de interventiewaarde. 
-        100.000.000 liter water met arseen boven de interventiewaarde. 

Dit zijn maar liefst 3000 tankauto’s van 33 kuub.   
 
Een kuub hout bevat ten minste:  

- 1,5 kg arseenzuur en 
- 3.0 kg chroomtrioxide (chroom VI 

 
De Gebr. van Aarle B.V. impregneert vanaf 1992 per jaar 5000 m3 hout. Daarmee heeft dit bedrijf 
jaarlijks maar liefst:  

- 750 kg arseenzuur en  
- 1500 kg chroomtrioxide (chroom VI) 

via hout als tijdelijke drager op een ongecontroleerde wijze in het grondwater, oppervlaktewater en 
drinkwater kunnen brengen. Daarmee heeft de Gebr. van Aarle B.V. jaarlijks maar liefst  

 -       12.500.000.000 liter water met arseen boven de interventiewaarde. 
 -       50.000.000.000 liter water met chroom VI boven de interventiewaarde. 

zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning (lozingsvergunning) indirect kunnen lozen.  
 
Een ander bedrijf in Nederland moet voor het lozen van  

- 0,1 kg arseen € 44,- euro en 
- 1,0 kg chroom € 44,- euro 

 aan zuiveringsheffing betalen aan het Waterschap.  
 
Dit betekent voor de Gebr. van Aarle B.V. aan jaarlijkse lozingskosten:  

- 750 x 10 x  € 44,- euro = € 330.000,- euro  
- 1500 x € 44,- euro        = €   66.000,- euro 

Totaal per jaar:                             € 396.000,- euro    
 
Over 20 jaar is dit € 7.920.000,- euro.  
Dit is het bedrag waarmee de buurman van A.M.L. van Rooij zonder de vereiste vergunningen de 
Staat der Nederlanden heeft opgelicht. Daarbij wordt nog niet gesproken over de honderden miljoenen 
euro’s die dit bedrijf aan schade en menselijk leed heeft veroorzaakt bij derden in de vorm van met 
kankerverwekkende stoffen verontreinigd grondwater, bouwmaterialen, gecreëerde kanker, 
nageslachtsverminkingen en genetische afwijkingen of andere ernstige vergiftigingsziekten bij mensen 
wat met geen honderden miljoenen euro’s meer te betalen is. Voor dit alles heeft de Gebr. van Aarle 
B.V. onder de dekmantel van KOMO-keur en KEMA-keur grote bedragen aan overheidssubsidie 
ontvangen en van de RABO-bank in Sint-Oedenrode een bedrag ontvangen van € 10.000,- euro, als 
beste ondernemer van het jaar 2005.  
 

http://www.hetechtenieuws.org/2008-01-05.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-07-14.php
http://www.mooirooi.nl/nieuws/human_interest_sint_oedenrode/33128/20120607_erik_van_aarle_ondernemer_van_het_jaar_2005
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Tegen dit enorme milieumisdrijf vanuit het bedrijf  Gebr. van Aarle B.V. wordt onder de opvolgende 
verantwoordelijke Nederlandse ministers van justitie: 

- Ernst Hirsch Ballin (CDA) 
- Aad Kosto (PvdA) 
- Winnie Sorgdrager (D66) 
- Benk Korthals (VVD) 
- Piet Hein Donner (CDA) 
- Ernst Hirsch Ballin (CDA) 
- Ivo Opstelten (VVD)  

niet strafrechtelijk opgetreden.   
 
Dit in tegenstelling met de paardenhouderij van Ad en Annelies van Rooij, terwijl die over alle vereiste 
vergunningen beschikt.  Zonder ook maar één liter bestrijdingsmiddelen te hebben gebruikt, krijgt deze 
paardenhouderij al 20 jaar lang te maken met de ene na de andere hoge dwangsommen en 
executoriale beslagleggingen in opdracht van de opvolgende burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode (CDA, VVD, PvdA) en de opvolgende ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer, wat heeft geleid tot torenhoge gerechtskosten in mogelijk wel 500 
gerechtelijke procedures. 
 
Daarnaast hebben A.M.L. van Rooij en zijn gezin maar liefst 20 jaar lang te maken gehad met de ene 
vernieling na de andere. Op A.M.L. van Rooij zijn door Robert van den Biggelaar (familie van Van 
Aarle B.V.) twee pogingen tot doodslag gepleegd en op de moeder van A.M.L. van Rooij een poging 
tot doodslag. Daarvoor heeft de gemeente Sint-Oedenrode de familie van den Biggelaar met 
honderdduizenden euro’s beloond. Ook is op de moeder van A.M.L. van Rooij door een ander 
familielid eerder een poging tot doodslag gepleegd. Daarvan zijn in het totaal mogelijk wel 50 tot 100 
strafaangiftes gedaan bij de politie of justitie, nooit heeft dit geleid tot een strafrechtelijk onderzoek.  
 
Daarnaast kreeg Ad en Annelies van Rooij te maken met vele onaangekondigde binnenvallen in 
opdracht van eerst burgemeester Piet Schriek (CDA) en daarna Peter Maas (CDA) met veel 
politiegeweld om paarden te tellen in zijn keuken, woonkamer, slaapkamer en op zolder waar het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. zijn kantoor heeft. Daarbij is A.M.L. van Rooij met grof geweld ook 
afgevoerd geweest naar de politiecel in Schijndel, zonder ook maar iets te hebben gedaan.  

Op 2 mei 2002 laat Ad van Rooij aan Pim Fortuyn per fax letterlijk zijn volgende aangetekende brief 
toekomen:  

Aan: P. Fortuyn, 
G.W. Burgerplein 11, 
3021 AT Rotterdam.  

Sint Oedenrode, 3 mei 2002. 
 

Ons kenmerk: PF/03052/br.  

Geachte heer Fortuyn,  

Zeer geschokt ben ik over de wijze waarop Wim Kok, Frits Bolkestein, de PvdA, etc, u 
persoonlijk beschuldigen. U spreekt namelijk de waarheid.  

Wim Kok (PvdA), Jan Pronk (PvdA), A. Kosto (PvdA), Tjeenk Willink (PvdA), etc. hebben 
met de hulp van dit paarse kabinet de gehele politiek, de gehele rechterlijke macht en 
het gehele O.M. corrupt gemaakt en ons gehele land vergiftigd met uiterst giftige 
kankerverwekkende stoffen. Dit alles met misbruik van grote bedragen aan 
gemeenschapsgeld (subsidie) onder de dekmantels als ecologisch, milieuvriendelijk, 
biomassa, groene stroom, duurzaam, CO2-reductie, KOMO-keur, milieubeton, 
secundaire brandstof, hergebruik, Rio de Janeiro protocol en Kyoto-protocol.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ernst_Hirsch_Ballin
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aad_Kosto
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/Ivo_Opstelten
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Dit alles heeft zich in gang gezet vanuit kabinet Lubbers III, waarin Wim Kok minister 
van Financiën was, en Jan Pronk minister van Ontwikkelingssamenwerking. Het zijn 
juist zij, de PvdA, maar ook de gesettelde CDA in Brabant en Limburg, die een groot 
gevaar vormen voor onze maatschappij en het leefbaar houden van ons land. De 
volgende bijgevoegde stukken maken dat volstrekt duidelijk:  

I. Mijn brief van 22 april 2002, kenmerk VROM/22042/vz, aan de minister van 
VROM, J.P. Pronk (PvdA).  

II. Mijn wrakingsverzoek d.d. 28 januari 2002, kenmerk: Bes/28012/wra, van A. 
Kosto aan de Raad van State (PvdA).  

III. Mijn brief d.d. 13 april 2001, kenmerk: TEK/13041/vz, aan de Voorzitter van de 
Tweede Kamer mw. J. van Nieuwenhoven, en haar antwoord daarop (PvdA).  

IV. Mijn klacht d.d. 24 februari 2002 aan de Nationale Ombudsman over Wim Kok 
(PvdA) en de reactie daarop van die Nationale Ombudsman.  

V. Mijn brief/persbericht d.d. 2 mei 2002 aan milieuwethouder E.H.G.J.M. 
Huijbregts van Sint Oedenrode (Oorzaak PvdA en CDA).  

VI. Mijn aangifte van 10 april 2002 van het plegen van valsheid in geschrift van de 
staatsraden R. Cleton, dr. J.C.K.W. Bartel, mr. R.J. Hoekstra en mr. P. van Dijk, 
incl. krantenartikelen. (Oorzaak Tjeenk Willink PvdA en voorheen Scholten 
CDA). 

Ik wil u vragen deze stukken met bijlagen goed te bekijken.  

Hierbij geef ik u toestemming om alle stukken te gebruiken in uw strijd tegen de huidige 
criminele gesettelde politieke macht, polderdictatuur genaamd.  

Op mijn kennis en ervaring hierover kunt u rekenen, in geval u dat wenselijk acht.  

Gaarne ontvang ik uw reactie, Met vriendelijke groeten, Ecologisch Kennis Centrum 
B.V. 
voor deze,  

Ing. A.M.L. van Rooij, 
directeur.  

C.c. - René van den Oord (met dank aan hem).  

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

Vier dagen later op 6 mei 2002 wordt Pim Fortuyn vermoord. De aangetekende brief met 2 kilogram 
aan feitelijk bewijsmateriaal wordt 20 dagen later, nadat Pim Fortuyn is begraven, afgegeven op het 
adres van Pim Fortuyn. Als feitelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd 3 voorbladen, blz. 170 t/m 176 
en 1 eindblad uit het boek ‘ Moord namens de ‘Kroon’?’ van Ine Veen (zie productie 9). Lees 
daarover ook het boek “Alarm... U wordt vergiftigd!“ dat Ine Veen over A.M.L. van Rooij heeft 
geschreven:  

Op 25 mei 2002 schrijft Jan van Egmond, journalist 
bij het Eindhovens dagblad, zonder hoor- en 
wederhoor te hebben toegepast, over Ad van Rooij 
en zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V. letterlijk het 
volgende artikel in het Eindhovens Dagblad:  

 “Vertrouwelijke gegevens Rooi in openbaarheid 
SINT-OEDENRODE - De aanmeldingslijst voor 
de opkoopregeling van agrarische bedrijven is 
een vertrouwelijk stuk. Het gaat immers over 
financiële en ook vaak emotionele zaken van 
privépersonen. Bij een ingezonden brief van het 

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
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
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Ecologisch Kenniscentrum, het bureau van milieuactivist Ad van Rooi uit Sint-
Oedenrode, zat die lijst als bijlage. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Het college van B 
en W van Rooi werd donderdag behoorlijk in verlegenheid gebracht door deze vraag 
van het nieuwe CDA-raadslid H. van den Berk. De lijst had vertrouwelijk ter inzage 
gelegen in de leeskamer van het gemeentehuis, waartoe alleen gemeenteraadsleden en 
bevoegde ambtenaren toegang hebben. Wethouder C. van Rossum kon het achterste 
van zijn tong niet laten zien. "De verleiding is natuurlijk groot om te gaan gissen, maar 
het enige antwoord dat ik kan geven is: we weten het niet."  

Het is hierbij goed te weten dat Ad van Rooij helemaal geen vertrouwelijke gegevens in de 
openbaarheid heeft gebracht. Het betroffen openbare stukken waarvoor hij heeft betaald en die hij niet 
aan de media had verstrekt. Hiermee is vast komen te staan dat CDA-wethouder C. van Rossum,  
CDA-raadslid H. van den Berk en het Eindhovens Dagblad groot belang hadden dat ik (A.M.L. van 
Rooij) en zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V. direct na de moord op Pim Fortuyn in het Eindhovens 
Dagblad werden afgeschilderd als milieuactivist, vanwaar praktijken plaatsvinden gelijk aan die van 
Volkert van der Graaf (voor feitelijke onderbouw lees: http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm). Als waardering 
daarvoor volgde raadslid H. van den Berk (CDA) wethouder C. van Rossum (CDA) op om onder 
burgemeester P.M. Maas (CDA) te dienen als wethouder en 1e loco-burgemeester die ook milieu en 
ruimtelijke ordening in haar portefeuille kreeg. 

Dat Pim Fortuyn niet door Volkert van der Graaf is vermoord maar door en zekere Abu Fatah staat al 
geschreven in het boek ‘ Moord namens de ‘Kroon’?’ van Ine Veen (zie productie 9). Dat er een 
tweede schutter moet zijn omdat Pim Fortuyn ook in zijn hoofd is geraakt is helder. In een van de 
officiële rapporten staat geschreven dat er bij de moord op Pim Fortuyn sprake is geweest van twee 
soorten munitie en dat er 9mm en 5.6mm kogels zijn gebruikt. Dat kan nooit uit dat ene pistool van 
Volkert van der Graaf zijn gekomen. Lees daarover ook het volgende artikel in de Gazet van 
Antwerpen:  

"Pim Fortuyn werd door tweede schutter vermoord"  

 

31/08/'09 Buitenland "De Nederlandse 
politicus Pim Fortuyn werd niet door één 
schutter vermoord. Er was, buiten Volkert 
van der Graaf, een tweede schutter bij de 
moord betrokken." Dat schrijft voormalig 
topballerina en actrice Ine Veen in het boek 
'Moord namens de kroon?'. 

Veen (72) zegt zo gefascineerd te zijn door 
Fortuyn dat ze naar eigen zeggen voelde 
dat ze een boek over hem moest schrijven.  

Veen beweert in het boek dat Volkert van der Graaf niet de enige schutter was die op 6 mei 2002 
Fortuyn neerschoot. "Hij heeft Fortuyn wel drie kogels in het lijf geschoten, twee in de rug en één in 
het linkerdeel van de hals, maar daar is Pim niet aan gestorven. Op dat moment was hij al dood", zegt 
Veen tegen het Nederlandse blad Story. 

"Er is een man geweest die op het elektriciteitshuis heeft gelegen bij het NOS-gebouw, met een 
perfect uitzicht op de uitgang. Deze persoon heeft gewacht tot Pim naar buiten kwam en heeft hem 
toen twee kogels precies in het hoofd geschoten. Die kogels hebben Pim z'n hersenen tot pap 
vermalen", klinkt het nog. 

 

 

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
http://s1.gva.be/ahimgpath/assets_img_gvl/2009/08/31/653066/pim-fortuyn-werd-door-tweede-schutter-vermoord-id760756-1000x800-n.jpg
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Doofpot 

De AIVD, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, zou het feit dat er twee soorten munitie 
gebruikt werden, volgens Veen in de doofpot gestoken hebben. 

Veen en haar partner Jean Thomassen zeggen zich te beroepen op een 148 pagina's tellend geheim 
rapport. 

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

Het moge u duidelijk zijn dat op grond van bovengenoemde feiten Pim Fortuyn nooit de nieuwe 
Minister-President van Nederland mocht worden en A.M.L. van Rooij direct na de moord van Pim 
Fortuyn door Cees van Rossum (CDA-wethouder) en H. van den Berk (CDA-raadslid) onder 
burgemeester Piet Schriek (CDA) met voormalig gemeentesecretaris John Jorritsma (VVD) in een 
college met burgemeester en wethouders van CDA, VVD en PvdA direct na de moord op Pim Fortuyn 
in het Eindhovens Dagblad afgeschilderd moest worden als milieuactivist en zijn Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. als een bureau van een milieuactivist. Met het aanleveren van dit feitelijk 
bewijsmateriaal is voor A.M.L. van Rooij glashelder dat Pim Fortuyn is vermoord in opdracht van de 
Nederlandse overheid (VVD, CDA, PvdA) door een tweede schutter met een andere kogel. Gezien 
bovengenoemde feiten dient het onderzoek hiernaar dan ook onmiddellijk te worden geopend. Dit des 
te meer ook al twee pogingen tot doodslag op A.M.L. van Rooij zijn gepleegd en dat Robert van de 
Biggelaar (familie  van Gebr. van Aarle B.V.) daarvoor door de gemeente Sint-Oedenrode met 
honderdduizenden euro’s is beloond.  

Dit des te meer toen A.M.L. van Rooij op  22 november 
2006 ging meedoen aan de verkiezingen van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal voor Lijst 14 
volgens de bekende journalist Julius Vischjager zijn 
leven daardoor groot gevaar liep en er mogelijk al een 
moordbrigade in Nederland was om A.M.L. van Rooij te 
vermoorden. Julius Vischjager is geboren in 
Amsterdam op 28 januari 1937, is al ruim dertig jaar 
journalist, hoofdredacteur, fotograaf, uitgever en enige 
medewerker van The Daily Invisible, voor zover bekend 
de enige handgeschreven krant ter wereld. Julius 
Vischjager heeft met zijn krant al bijna dertig jaar lang 

het unieke voorrecht dat hij tijdens de wekelijkse persconferentie van de 
minister-president de laatste vraag mag stellen, waarna de minister-
president meestal zelf het vaak wat kolderieke antwoord in The Daily 
Invisible schrijft. Toen premier Balkenende de wekelijkse persconferentie 
van Nieuwspoort verplaatste naar het Ministerie van Algemene Zaken, is 
Julius Vischjager dit privilege tijdelijk afgenomen. Na vele protesten is het 
hem teruggegeven. Om te voorkomen dat Ad van Rooij hetzelfde lot zou 
ondergaan al Pim Fortuyn heeft hij van Ad van Rooij en Huib Poortman 
(nummer 1 op Lijst 14) en foto gemaakt voor het bronzen 
verzetsmonument  'Ongebroken Verzet 1940-1945'  in Rotterdam en 
daarover een artikel in zijn volgende “Daily Invisible” geschreven, 
waarvoor ik hem erg dankbaar ben. Om te voorkomen dat Lijst 14.in de 
Tweede Kamer kwam, is deze nieuwe politieke partij door de gesettelde 
media doodgezwegen. Het moge u duidelijk zijn dat voormalig Minister-
President-Jan Peter Balkenende (CDA) op de laatste vraag van Julius 
Vischjager heeft gezegd dat burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-
Oedenrode een persoonlijk goede vriend van hem is.  

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

http://www.lijst14.nl/kandidaten/rooijvan/rooijvan.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Julius_Vischjager
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
http://nl.wikipedia.org/wiki/28_januari
http://nl.wikipedia.org/wiki/1937
http://nl.wikipedia.org/wiki/Journalist
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdredactie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fotograaf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Uitgever
http://nl.wikipedia.org/wiki/Minister-president
http://nl.wikipedia.org/wiki/Premier_(regeringsleider)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Peter_Balkenende
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwspoort
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie_van_Algemene_Zaken
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pim_Fortuyn
http://www.lijst14.nl/kandidaten/rooijvan/rooijvan.html
http://www.lijst14.nl/kandidaten/poortman/poortman.html
http://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/monument-detail/_rp_main_elementId/1_6894
http://web.mac.com/weblogamorf/Site/The_Daily_Invisible_pag._1.html
http://www.lijst14.nl/kandidaten/rooijvan/rooijvan.html
http://www.mstsnl.net/video/julius-vischjager-geeft-vertederingsconcert.wmv
http://groepzuid.nl/GZ/wp-content/uploads/2007/05/peter-maas.jpg
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Dit des te meer de bekende criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk na maar liefst 19 jaar nog geen 
antwoord heeft gehad op zijn hieronder ingelaste brief van 21 juni 1993 aan de hoofdofficier van 
Justitie mr. C.R.L.R.M. Ficq, die vanwege het niet antwoorden daarop later is gepromoveerd tot 
Procureur Generaal, waar hij in Nederland in zijn portefeuille de hoogste post van het bestrijden van 
de zware georganiseerde milieucriminaliteit kreeg toebedeeld, waarna hij is gepromoveerd tot 
raadsheer bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.  

 

Universiteit Utrecht Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen  

 
Aan: 
Hoofdofficier van Justitie Mr. C.R.L.R.M. Ficq 
Postbus 90155 
5200 MG Den Bosch  

Datum Uw kenmerk           Ons kenmerk            Doorkiesnummer 
                         A-22-89 FB/am 
 
21 juni 1993  
 
 
 

 
Geachte heer Ficq.  
 
In deze brief wil ik mijn instemming betuigen met het door U (vanaf 26 februari j.l,: Uw kenmerk: Kab. 
01/5068/93) voorgenomen onderzoek naar aanleiding van hetgeen door Ing. A.M.L. van Rooij te Sint 
Oedenrode naar voren is gebracht over milieucriminaliteit en het impregneren van hout. Ik ben niet bij 
machte om de kwestie op haar chemische merites te beoordelen, maar herken wel criminologisch 
interessante aspecten die mogelijkerwijs bij Uw beoordeling een rol kunnen spelen.  

De vraag waarmee van Rooij mij benaderde luidde: 
is hier sprake van georganiseerde misdaad?  

Het antwoord op deze vraag hangt uiteraard af van de inhoud die we dit begrip willen geven. Als we 
het systematisch gebruik van fysiek geweld als maatstaf nemen, nee: dan (nog) niet. Als we letten op 
patronen van samenwerking tussen malafide ondernemers (of ondernemers met een malafide sector) 
en de overheid, dan wel. Op grond van enkele gesprekken en kennisname van onderdelen van diens 
zeer uitvoerig dossier, kom ik tot de slotsom dat van Rooij met tenminste twee regelmatigheden te 
maken heeft die ook in de literatuur blijken. De eerste heeft betrekking op grote milieudelicten. Bij 
welhaast geen modern delict is de rol van bezorgde burger zo belangrijk als hier. Erg ontwikkeld is die 
waakhondfunctie bij ons nog niet, tenminste als we die vergelijken met de Verenigde Staten.  

In de literatuur (zie o.a. A.A. Block & F. Scarpitti: Poisoning for Profit. 1985) blijkt dat dit proces altijd 
begint bij het hardnekkig drijven van nogal bijzondere eenlingen. Zij proberen medestanders voor hun 
standpunten te winnen, maar ondervinden geduchte weerstand van de bedrijven of de branche 
waarop zij zich richten. Ze worden genegeerd, voor ondeskundig uitgemaakt, hun motieven worden 
verdacht gemaakt en ze worden geïntimideerd. Uit zijn relaas maak ik op dat de heer van Rooij thans 
ook ruimschoots met het laatste te maken heeft.  

De tweede herkenning geldt de houding van de overheid. Bij georganiseerde misdaad denkt men 
vaak aan regelrechte omkoping of chantage van ambtenaren. maar dat hoeft geenszins het geval te 
zijn. Vaak komt het voor dat malafide bedrijven samengaan met de overheid omdat hun belangen 
parallel lopen en een probleem wordt opgelost. In de criminologische literatuur wordt dat verschijnsel 
collusie genoemd (zie dr G. van de Heuvel, Onderhandelen of straffen, 1983).  
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Van Rooy's hypothese dat in het onderhavige geval enkele bedrijven met het impregneren van hout 
een milieudoelstelling van de overheid tegemoet kwamen en dat men onder de vorige minister van 
VROM een convenant heeft gesloten; dat nu gebleken is dat het impregneren in feite gevaar oplevert; 
dat men toch niet op de afspraak terugkomt omdat er te veel aan goodwill en prestige is geïnvesteerd. 
Dit alles komt mij voor als geloofwaardig.  

Ik word in dat geloof gesterkt door de categorische afwijzing van eerst minister Alders en nu 
minister Hirsch Ballin om op van Rooij's brieven in te gaan en wel zonder argumenten. Begrijpen 
kan men het wel. Van Rooij is uiterst vasthoudend en komt steeds met nieuwe correspondentie. Naar 
de mate waarin hij meer gelijk heeft is dat voor degenen die zijn correspondentie beantwoorden des te 
vervelender. Een werkelijke uitweg komt pas in zicht wanneer de kwestie serieus wordt onderzocht.  

Ter wille van de bestrijding van collusie is het goed dat thans met zo'n onderzoek wordt begonnen.  

Hoogachtend,  

 

Prof. dr. F. Bovenkerk 
(criminoloog)  

C.c.  

Veld- en Milieupolitie te Boxtel, t.n.v. de heer J. Hurkmans, 
Nergena 5. 5282 JE Boxtel 
Ing. A.M.L. van Rooij, 't Achterom 9a, 5491 XD Sint Oedenrode  

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

 

Dit des meer dat criminoloog Prof. dr. F. 
Bovenkerk na het lezen van het boek “Alarm... 
U wordt vergiftigd!“ dat Ine Veen over A.M.L. 
van Rooij heeft in zijn lezing tijdens de 
presentatie van dat boek in het Leeuwke in 
Nijnsel heeft gezegd dat het nog veel erger is 
dan wat hij in zijn bovengenoemde  brief 
hierover aan de hoofdofficier van Justitie mr. 
C.R.L.R.M. Ficq heeft geschreven en dat hier 
sprake is van “Corporate Crime”. Voor bewijs 
beluister de volgende lezing van Criminoloog 
Bovenkerk in Het Echte Nieuws 
(http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-
23.php)    

Dit des temeer direct na de val van het kabinet met daarin de Lijst Pim Fortuyn onder voorzitterschap 
van Minister-President J.P. Balkenende (CDA), persoonlijke vriend van burgemeester Peter Maas van 
Sint-Oedenrode, het Innovatieplatform is opgericht wat in Juni 2010 is opgeheven.   

 

http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
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Het Innovatieplatform was in 2003 ingesteld door het tweede kabinet 
Balkenende. Aanleiding voor de oprichting van het platform was de zogenaamde 
kennisparadox: het aandeel van innovaties in de omzet van bedrijven blijft relatief 
laag, ondanks dat Nederland bijzonder goed scoort op het gebied van 
wetenschappelijk onderzoek. Doel van het platform was dat Nederland 
internationaal tot de top-5 gaat behoren op het gebied van hoger onderwijs, 
onderzoek en innovatie. 

De inspanningen van het eerste Innovatieplatform hebben onder 
andere geleid tot een versoepeling van het beleid voor de toegang van 
buitenlandse kenniswerkers, de invoering van innovatievouchers voor 
het MKB en de Kennisinvesteringsagenda. Daarnaast werden 
sleutelgebieden gekozen, gebieden waarin Nederland al sterk is en 
waarin het nog sterker kan worden mits deze gebieden verder worden 
ondersteund. 

Het platform werd regelmatig van verschillende kanten bekritiseerd, 
bijvoorbeeld door politici en ondernemers die van mening waren dat de 
resultaten te beperkt waren. De eerste secretaris van het platform, 
Frans Nauta, schreef een uitermate kritisch boek over het functioneren 
van het platform. 

Philips president Gerard Kleisterlee was lid van dit platform onder 
voorzitterschap van minister-president Jan Peter Balkenende (CDA). 
Harry Mol was de bedrijfsarts van Gerard Kleisterlee bij Philips in 
Amsterdam  

Toen Ad van Rooij daarover vanuit mijn functie als Philips Safety Manager het verdiepingsonderzoek 
d.d. 10 maart 2007 had geschreven, met daarin de volgende conclusies en aanbevelingen, waartoe hij 
wettelijk verplicht is, was het hek van de dam (zie productie 10): 

Conclusies en aanbevelingen: 
 
I. Leg dit verdiepingsonderzoekrapport, met bijbehorende bijlagen, onverwijld 

voor aan alle leden van het PMSN-bestuur van PMSN-Best en vraag om hun 
persoonlijke reactie daarop; 

 
II. Leg dit verdiepingsonderzoekrapport, met bijbehorende bijlagen, op een door 

het PMSN-bestuur te bepalen geschikte moment voor aan alle leden van de 
Ondernemingsraad van PMSN-Best (is wettelijk verplicht) en vraag om hun 
reactie daarop; 

 
III. Leg dit verdiepingsonderzoekrapport, met bijbehorende bijlagen, gezien de 

daarin genoemde ernstige feiten van grensoverschrijdende aard, onverwijld 
voor aan Philips President G. Kleisterlee van de Koninklijke Philips Electrionics 
N.V. die ook Voorzitter is van de Raad van Bestuur en de Groepsraad; 

 
IV. Draag er zorg voor dat hiervan onverwijld strafaangifte wordt gedaan bij de 

International Criminal Police (Interpol) daar hier sprake is van zware 
grensoverschrijdende organisatie criminaliteit waarvan niet alleen PMSN-Best 
maar ook alle andere ondernemingen van de Koninklijke Philips Electronics 
N.V. het slachtoffer zijn; 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Balkenende_II
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Balkenende_II
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kennisparadox&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Omzet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Innovatieplatform
http://nl.wikipedia.org/wiki/Innovatieplatform
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/productie-3-bij-klacht-tegen-advocaat-mr-aab-gaalman-30-8-09.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/productie-3-bij-klacht-tegen-advocaat-mr-aab-gaalman-30-8-09.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/productie-3-bij-klacht-tegen-advocaat-mr-aab-gaalman-30-8-09.pdf
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V. Verbreek onverwijld alle kontakten met KEMA tot het moment de International 
Criminal Police (Interpol) het strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van 
bovengenoemde strafaangifte heeft afgerond.  

 
Uiteraard sta ik, als werknemer, te uwer beschikking voor nadere toelichting of uitleg 
hieromtrent die PMSN-Best maar ook de Koninkljike Philips Electronics N.V. van mij 
verlangt.  
 
In afwachting van uw spoedige beslissing op bovengenoemd 5-tal aanbevelingen, 
verblijf ik, 

 
Met vriendelijke groeten 
 
Ad van Rooij, Safety Manager     

Wat als gevolg daarvan met de hulp van voormalig verantwoordelijk minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid J.P.H. Donner (CDA), thans Vice-President van de Raad van State, in onderlinge 
samenspanning met Philips HR manager Benelux Hans Dijkman, algemeen directeur verzekeringen 
IAK Verzekeringen Frank Kraakman en R.J.P.J. Veen van SNS-Bank, Bijzonder Beheer ons allemaal 
is aangedaan kunt u hieronder in recente sommatiebrieven aan hen, waar niet op wordt gereageerd, 
lezen. De foto’s van de heren Dijkman (links), Kraakman (midden) en Veen (rechts) vindt u hieronder:    

 
 
Het is hierbij goed te weten dat R.J.P.J. (Ronald) Veen als fractievoorzitter van de VVD zitting heeft in 
de gemeenteraad van Veenendaal, wat hij voor ons heeft verzwegen en dat de VVD op deze wijze de 
SNS-Bank misbruikt om in samenspanning met Philips HR manager Benelux Hans Dijkman, 
algemeen directeur verzekeringen IAK Verzekeringen Frank Kraakman de roerende en onroerende 
eigendommen van Ad en Annelies van Rooij voor minder dan 1/3 van de werkelijke waarde wil laten 
uitkopen ten gunste van Nazi-criminelen.  

 
 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_Donner
http://nl.linkedin.com/pub/dir/Hans/Dijkman
http://nl.linkedin.com/pub/frank-kraakman/6/807/995
http://www.veenendaal.nl/gemeentehuis/wie-zitten-er-in-de-raado_3419/item/vvd_1919.html
http://www.veenendaal.nl/gemeentehuis/wie-zitten-er-in-de-raado_3419/item/vvd_1919.html
http://nl.linkedin.com/pub/dir/Hans/Dijkman
http://nl.linkedin.com/pub/frank-kraakman/6/807/995
http://www.snsbank.nl/particulier/home.html
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 Aangetekend verstuurd   
      en per e-mail: ronald.veen@sns.nl     

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

                                  
                    België: 23 september 2012 

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Op grond van bovengenoemde feiten kunnen wij niet anders oordelen dan dat u met het laten uitgaan 
van uw brief d.d. 20 september 2012 aan camping en pensionstal ‘Dommeldal’ VOF heeft gehandeld 
vanuit een grote criminele organisatie wat door criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk, en door uw 
voorzitter Femke Halsema van de Raad van Commissarissen (die toen voor de heer Bovenkerk 
werkte), is beoordeeld als ‘Corporate Crime’ .  
 
Wij sommeren u dan ook om op grond van bovengenoemde feiten uw meest criminele brief d.d. 20 
september 2012 vóór uiterlijk 25 september 2012 te hebben ingetrokken en het hebben beslist van 
vóór uiterlijk 1 oktober 2012 een aanvullende hypotheek van € 195.000,- EURO zal worden 
verstrekt aan Camping en Pensionstal ‘Dommledal’ VOF.   
 
Behoudens de hierboven verzochte beslissing vóór uiterlijk 25 september 2012 zal tegen u 
persoonlijk hierover een klacht worden ingediend bij uw voorzitter Femke Halsema van de Raad van 
Commissarissen met een kopie aan criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk met het verzoek u hierop 
onmiddellijk uit uw functie bij de SNS-bank te ontslaan. Daarbij zal een kopie van dit sommatieverzoek 
aan u worden overlegd.  
 
Hoogachtend,  
Ecologisch Kennis Centrum B.V                       Camping en pensionstal ‘Dommeldal’ VOF         
Voor deze; 

 
 
 
 
 

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

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

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

 
     

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

- Sommatie om vóór 23 september 2012 te beslissen: 

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

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

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

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

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

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

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

http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/PartimewerkovereenkomstPhilips6maart2008.pdf?attredirects=0
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/ZiekmeldingH.Mol5oktober2007medischdossierAdvanRooij.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/5oktober2007briefH.Mol100arbeidsongeschiktVanRooij.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/4augustus2008briefUWVVanRooij100arbeidsongeschikt.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/28december2009computerUWV100arbeidsongeschiktVanRooij.pdf?attredirects=0
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2008-philips-cao.pdf
http://nl.linkedin.com/pub/dir/Hans/Dijkman
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/1november2007WertelaersinhoudensalarisbijVanRooij.pdf?attredirects=0
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ziektewet
http://nl.linkedin.com/pub/dir/Hans/Dijkman
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/7mei2008briefrandstadre-integratieVanRooij.pdf?attredirects=0
http://nl.linkedin.com/pub/dir/Hans/Dijkman
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_verbetering_poortwachter
http://nl.linkedin.com/pub/dir/Hans/Dijkman
http://nl.linkedin.com/pub/dir/Hans/Dijkman


43 

 

Nederland B.V. haar safety manager A.M.L. van Rooij bewust voor de rest van zijn leven voor 100% 
arbeidsongeschikt (geestesziek) houdt zonder Philips salaris en zonder enig inkomen voor het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. met het vooropgezette doel om het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
daarmee te liquideren en zijn roerende en onroerende goederen, waaronder camping en pensionstal 
‘Dommeldal’ (www.dommeldal.eu), voor een appel en een ei te kunnen laten uitkopen door de SNS-
bank als hypotheekverstrekker.  
 
De werkelijke reden waarom Philips jegens haar safety manager als zodanig al maar liefst 5 jaar lang 
heeft gehandeld en dat voor de rest van zijn leven zo wil houden is tweeërlei, te weten: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.dommeldal.eu/
http://www.lijst14.nl/kandidaten/rooijvan/rooijvan.html
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verdiepingsonderzoek-dd-10-maart-2007-aan-het-het-bestuur-van-philips-medical-systems.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pim_Fortuyn
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.hbvl.be/limburg/zonhoven/nederlander-59-leeft-ondergedoken-in-zonhoven.aspx
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http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/helemaal-hasselt
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In afwachting van uw beslissing vóór uiterlijk dinsdag 25 september 2012, verblijven wij;  
  
Hoogachtend,  
Philips Medical Systems Nederland B.V.  
Voor deze; 

 
 
 
 
 

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

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

 
Bijlage: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Postbus 90165, 5600 RV Einhoven                                                                  

             
     
 België: 21 september 2012 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D66 Tommel en de milieumaffia  

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

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

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

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

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

Door Ad van Rooij  

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

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

bewijsmateriaal:  

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

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

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

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

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

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

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

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

Bestrijdingsmiddelenwet ernstige tekortkomingen kent; ze houdt namelijk geen rekening met 

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

gezondheidsconsequenties als het betreffende bestrijdingsmiddel in de afvalfase is beland. 

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

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

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

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

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pim_Fortuyn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pim_Fortuyn
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.hbvl.be/limburg/zonhoven/nederlander-59-leeft-ondergedoken-in-zonhoven.aspx
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-11-2011-zorgpolis-iak-kraakman.pdf
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2. Dick Tommel is inmiddels, (sinds 1 januari 2000), voorzitter van het College voor de 

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

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

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

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

aan.  

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

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

worden opgesteld, zodat het mogelijk is om met bestrijdingsmiddelen vergiftigd 

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

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

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

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

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

hierbij rinkelt de kassa van de milieumaffia miljoenen.  

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

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

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

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

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

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

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

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

de milieumaffia.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MER nog voldoende onafhankelijk kunt uitoefenen?"  

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

hierop te antwoorden.  

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

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

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

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

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

hebben ze eigenhandig hierop vervalst.  

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

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

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

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

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

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

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

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

iets. Ik maak mij hierover grote zorgen.  

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

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

feitelijke bewijsstukken) 

 

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

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

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

 
 
 
 
 

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

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

 
 
Bijlage: 

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

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

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

 
Op 3 maart 2010 ging A.M.L. van Rooij meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen als lijsttrekker 
voor De Groenen. Gedurende die verkiezingen liet burgemeester P.M. Maas (CDA) over Ad van Rooij 
allemaal belastende artikelen in het Eindhovens Dagblad schrijven in strijd met de waarheid. Ook 
deed hij tegen De Groenen strafaangifte van laster en smaad, zonder dat daar sprake van is geweest. 
Het bewijs daarvan op Omroep Brabant vindt u hieronder ingelast:  

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.  

  
Het is hierbij goed te weten dat de opvolger van G. Bos als officier van justitie bij het 
arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch Maarten Groothuizen is en dat Maarten Groothuizen 
benevens officier van Justitie in Den Bosch ook D66-raadslid is in de gemeente Nijmegen waarbinnen 
het bedrijf Hickson Garantor Nederland B.V. is gevestigd waarvan de Gebr. van Aarle B.V. zijn 

http://www.omroepbrabant.nl/Tag.aspx?author=Mathijs%20Pennings


50 

 

valselijk geëtiketteerd arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoog problematisch afval van 
Billiton/SHELL/Budelco, krijgt geleverd. Met deze wetenschap kreeg A.M.L. van Rooij op 22 april 2010 
weer te maken met een vooraf onaangekondigde binnenval in opdracht van burgemeester Peter Maas 
(CDA) van Sint-Oedenrode om paarden te komen tellen in zijn woonkamer, slaapkamer en op zolder 
met daarbij dezelfde politiebeambten als die hem eerder met grof geweld in de boeien hebben 
geslagen en in een isoleercel op het politiebureau in Schijndel tijdelijk hebben opgesloten. A.M.L. van 
Rooij heeft toen via een andere poort kunnen vluchten naar België en heeft daar op 6 mei 2010 
politiek asiel aangevraagd bij verantwoordelijk minister Joëlle Milquet, welke heden na 2,5 jaar nog 
steeds niet in behandeling is genomen, waardoor A.M.L. van Rooij maar liefst 2,5 jaar lang zonder 
enig inkomen tegen dubbele woonlasten gescheiden heeft moeten wonen van zijn vrouw, gezin en 
moeder. Daarmee hebben zowel Nederland als België in zeer ernstige mate artikel 2 van het Benelux-
Verdrag overtreden, daarin staat namelijk letterlijk het volgende geschreven (zie productie 2): 
 
Artikel 2  
 

1. De onderdanen van elk der Hoge Verdragsluitende Partijen zijn bevoegd het 
grondgebied van de andere Verdragsluitende Partijen binnen te komen en te laten. 

2. Zij genieten er de behandeling welke voor eigen onderdanen geldt voor wat betreft:  
a) Bewegingsvrijheid, verblijf en vestiging; 
b) Uitoefening van economische en beroepswerkzaamheden, met inbegrip van de 

verlening van diensten; 
c) Kapitaaltransacties; 
d) Arbeidsvoorwaarden; 
e) Aanspraken inzake sociale zekerheid; 
f) Rechten en belastingen van welke aard ook; 
g) Het genot van de burgerlijke rechten alsmede de wettelijke en gerechtelijke 

bescherming van hun persoon, hun rechten en hun belangen.  
 
Dit alles heeft A.M.L. van Rooij ook in België niet ontvangen en heeft voormalig verantwoordelijk 
minister Joëlle Milquet (thans: minister van Binnenlandse Zaken), onderdruk van Nederland?, heden 
na maar liefst 2,5 jaar mijn asielaanvraag nog steeds niet in behandeling genomen. Ondanks het feit 
dat het domicilie adres voor de familie Van Rooij al bijna 2 jaar op het adres Hazendansweg 36A, 
3520 te Zonhoven is, heeft Joëlle Milquet de familie Van Rooij ook nog niet voorzien van een Belgisch 
Paspoort. Dit met de wetenschap dat er in opdracht van bovengenoemde D66 raadslid officier van 
Justitie Maarten Groothuizen van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch op A.M.L. van Rooij in 
Nederland vanaf 28 september 2010 een arrestatiebevel loopt welke tot 20 september 2015 
rechtskracht heeft (zie productie 9).   
 
Dit betekent dat A.M.L. van Rooij door toedoen van Nederlands officier van justitie, onder 
verantwoordelijkheid van vorig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zijnde huidig 
vice-president mr. J.P.H. Donner (CDA) van de Raad van State en huidig minister Ivo Opstelten (VVD) 
van Veiligheid en Justitie nog tot 20 september 2015 zonder enig inkomen tegen dubbele woonlasten 
gescheiden zal moeten wonen van zijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn zoon, dochter en 
moeder om in Nederland niet te worden vermoord in navolging van Pim Fortuyn. Het Nederlands 
paspoort (NP93DL682) van A.M.L. van Rooij is tot 11 juli 2013 geldig. Om die reden heeft A.M.L. van 
Rooij op 14 september 2012 verantwoordelijke federale ministers Joëlle Milquet van Binnenlandse 
Zaken en Annemie Turtelboom in België verzocht aan A.M.L. van Rooij, zijn vrouw J.E.M. van Rooij 
van Nunen, zijn zoon, dochter en moeder per direct een Belgisch Paspoort te verstrekken, zodat wij 
als gezin in België een veilig nieuw leven kunnen opbouwen. Tot op heden na 14 dagen hebben de 
federale ministers Joëlle Milquet van Binnenlandse Zaken en Annemie Turtelboom (onder druk vanuit 
Nederland?) daarop nog steeds niet gereageerd. Wij willen u dan ook vragen ons daarmee in uw 
beslissing in deze zaak te helpen.  
 
Dezelfde Nederlandse GGD-Arts Henk Jans die in opdracht van milieuminister Hans Alders (PvdA) in 
augustus 1992 in opdracht van burgemeester Piet Schriek (CDA) op A.M.L. van Rooij is afgestuurd 
heeft binnen België, vanwege het Benelux Verdrag, de volledige zeggenschap gekregen over het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen in België en de subsidieverlening daarop vanuit de Vlaamse regering 
en de provincie Limburg. Zo heeft het kunnen gebeuren dat op advies van diezelfde GGD-arts Henk 
Jans, die als deskundige verantwoordelijk is voor de vergiftiging van geheel België met tientallen 
miljoenen kilogrammen valselijk geëtiketteerd arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), met een 
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vanuit Nederland overgewaaide nieuwe bestrijding van de processierups met het bestrijdingsmiddel 
XENTARI WG, wat eveneens giftige kankerverwekkende stoffen blijken te zijn die la maar liefst 10 jaar 
lang worden bespoten op alle groenten en fruit in België. Het bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd in het 
bijgevoegde deskundigenrapport d.d. 6 maart 2012 (kenmerk: NCF/ 060312/DR van het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. aan No Cancer Foundation (zie productie 11). Zonder No Cancer Foundation, 
namens deze Erik Verbeek, daarover te hebben gehoord en zonder betreffend deskundigenrapport 
d.d. 6 maart 2012 daarin te hebben betrokken, krijgt niet No Cancer Foundation vwz maar Erik 
Verbeek als natuurlijk persoon bij brief d.d. 5 maart 2012 van de procureur des konings B. Coppin van 
Tongeren onder kenmerk: TG63.97.437-11 het bericht dat de zaak is geseponeerd (zie productie 12). 
Hiermee is het bewijs geleverd dat Nederlands GGD-arts Henk Jans ook de volledige 
vergiftigingsmacht heeft over de procureur des koning van Tongeren. Dit alles vanwege het met 
Nederland afgesloten Benelux-Verdrag             
 
Hoever deze wereldwijde mens- en milieuvernietigende criminaliteit zich binnen met name de 
provincie Limburg binnen het openbaar ministerie en politie heeft weten te infiltreren maakt het 
volgende hieronder ingelaste recente persbericht van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en No 
Cancer Foundation vzw glashelder:  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 

Persbericht.  
  
Staat Burgemeester Hilde Claes van Hasselt mede aan het hoofd van ’s-Werelds grootste 

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

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

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-maart-2012-deskundigenrapport-xentari-wg.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-maart-2012-sepot-xentari-xw-parket-tongeren.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hilde_Claes
http://www.lokalepolitie.be/5370/organisatie/51-politiecollege.html
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/helemaal-hasselt
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-september-2012-aangifte-spies-en-europese-hof.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-september-2012-ncf-strafaangifte-van-hek-cs-federaal-procureur.pdf
https://sites.google.com/site/universalfederationback/grondwettelijk-hof-13-dagen-lang-niet-afhalen-van-ekc-en-ncf-vzw-tijdig-ingestuurde-memorie-van-verantwoording
https://sites.google.com/site/universalfederationback/burgemeester-hilde-claes-van-hasselt/hilde en tony.bmp?attredirects=0
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Dit e-mailbericht van 17 september 2012 heeft ervoor gezorgd dat onze tijdig per aangetekende brief 
verstuurde “Memorie van verantwoording” (Lees hier) door de Belgische Post op 18 september 2012 
aan het Grondwettelijk Hof is uitgereikt. Het bewijs ervan vindt u hieronder in dit Persbericht ingelast  
  

Een overzicht van de zending : Aangetekende zending  

Nummer zending 010541288500452621220101852399   

Stad/land vertrek  Datum in 
ontvangstname 

03-09-2012 

Stad/land bestemming  Naam bestemming  

Laatste Status Zending uitgereikt door bpost   

Afleveringsdatum 18-09-2012 Afleveringsuur 11:55 

Klanten referentie    

  
  
Overzicht van de status  

  Datum Tijdstip Laatste Status Plaats 

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

05/09/2012 09:34 In afwachting van afhalen door de klant PP LIBR WORLDWIDE BXL  

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

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

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

 

  

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

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

vader Willy Claes en Steve Stevaert daarop als sp.a lid te ontslaan, waaruit een nieuwe sp.a kan 
ontstaan waarin genezende natuurlijke producten, milieu oplossende nieuwe technologieën niet meer 
langer worden geboycot. Daarmee wordt de basis gelegd voor een nieuwe economie met als gidsland 
België, waarin onze kinderen en kleinkinderen ook nog kunnen leven.  
  
Voor achtergrondinformatie Lees hier.   
  
No Cancer Foundation vzw  (tel: +32/488-443073) 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. (tel: +32/484749360) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
         
Dat België daarmee extreem ver gaat maakt het volgende glashelder: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juli-2012-rechtzaak-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juli-2012-bijlage-bij-verzoekschrift-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.senate.be/doc/const_nl.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Lissabon
http://www.hbvl.be/krantenkoppen/zoeken/ingrid-lieten.aspx?q=en_O506owzTQtP9XSXVBzgevA==&g=ingrid+lieten
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/helemaal-hasselt
https://sites.google.com/site/universalfederationback/burgemeester-hilde-claes-van-hasselt/imagesCAIYL0TG.jpg?attredirects=0
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In 1980 is Philips Duphar overgenomen door het Belgische bedrijf Solvay Chemicals International SA. 
Dit bedrijf vraagt vanuit België bij het Nederlandse College voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden een toelating aan voor een bestrijdingsmiddel “Solvay  
Natriumhypochloriet 13,8%”. Voorzitter ir. J. F. de Leeuw (CDA) van dit Nederlands college verleent 
op 15 juni 2012 daarop vergunning aan het Belgische Bedrijf Solvay Chemicals International SA. Dit 
alles buiten de Belgische regering om. Dit product bevat (zie productie 13):  
 

- 150 g/l  natriumhypochloriet CAS # 7681-52-9. Met de volgende eigenschappen: 
oxidatiemiddelen, bijtende, verdachte kankerverwekkende, mutagene of reproductieve risico, 
basis, slijmvliezen schade door oxiderende en corrosieve, uiterst gevaarlijk afval.  

 
- 850 g/l andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) die niet op het etiket 

staan vermeld. Dit betekent dat daarbij vergunning is verleend waarin het Belgische bedrijf 
Solvay Chemicals International SA elke zeer giftige kankerverwekkende stof naar eigen 
goedvinden mag toevoegen. Dit betekent dat er bijvoorbeeld het goed in water oplosbare 
arseenzuur, chroomtrioxide (chroom VI), cyanide, etc. mag worden toegevoegd. 
 

In de verleende vergunning staat verder letterlijk het volgende geschreven:  
 

1. Nadesinfectie van drinkwater door drinkwaterbedrijven  
 

Het middel dient via een automatische doseerinstallatie te worden toegevoegd aan het 
drinkwater.  Dosering: 0,5 mg/L actief chloor 

      (0,003 Liter middel toevoegen aan 1 M
3
 drinkwater)  

Minimale inwerktijd: 20 minuten.  
 
Hier staat geheel niet beschreven hoe vaak men deze dosering mag toevoegen aan 1 M

3
 drinkwater. 

Ook staat niet vernoemd hoeveel en welke zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) worden 
toegevoegd.  
 
Met deze vanuit Nederland (CDA) verkregen vergunning, is aan het Belgische bedrijf Solvay 
Chemicals International SA. vergunning verleend om in alle landen waar dat bedrijf is gevestigd het 
drinkwater zodanig te vergiftigen dat degenen die dat water drinken daarvan ernstig ziek kunnen 
worden en er zelfs aan kunnen overlijden. Dit alles is het gevolg van het door België met Nederland 
afgesloten Benelux-Verdrag.  
 
Het is hierbij goed te weten dat Karel van Miert evenals Willy Claes een vrijmetselaar is en in 1976 
onder Willy Claes als minister van Economische Zaken werkte als kabinetschef. In 1976 werd hij op 
vraag van Willy Claes, adjunct-nationaal secretaris van de toenmalige unitaire Belgische Socialistische 
Partij. Twee jaar later, na de splitsing van deze partij werd hij voorzitter van de Vlaamse SP (huidige 
sp.a).    
 
Nadien werd hij voorzitter van de Nederlandse zakenuniversiteit Nyenrode en bestuurder van grote 
bedrijven zoals Solvay, Agfa-Gevaert, Carrefour Belgium, Hiermee is de zeer nauwe band met Wllly 
Claes, het Nederlandse Nyenrode en het Belgische Bedrijf Solvay Chemicals International SA. 
Feitelijk bewezen. Waar Karel van Miert zich allemaal mee bezig heeft gehouden kunt u lezen hieronder 

ingelaste artikel op de Openbare Bank.  

 

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

De privatiseringen en de SP.A: het legt hen geen windeieren 
  

Over het Griekenland, dat creatief omsprong met schuld- en Danny Carleer 

De ASLK (Algemene Spaar- en Lijfrentekas) heeft het 128 jaar uitgezongen zonder faillissement. Ze deed 
dat met minder winst dan de private banken. Via de ASLK kon je goedkoop lenen voor de gezinswoning en 

de rente op spaarboekjes zat altijd op een behoorlijk niveau. Het spaargeld was er bovendien veilig. 
Daarom hadden meer dan 6 miljoen Belgen er een spaarboekje tijdens de jaren ’70 en ’80 van de vorige 

eeuw. Het socialistische principe “eerst de mensen, niet de winst” was op de ASLK wél van toepassing. 

http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/13692_02.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_Socialistische_Partij
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_Socialistische_Partij
http://nl.wikipedia.org/wiki/Socialistische_Partij_Anders
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nyenrode
http://nl.wikipedia.org/wiki/Solvay
http://nl.wikipedia.org/wiki/Agfa-Gevaert
http://nl.wikipedia.org/wiki/Carrefour_(supermarkt)
http://www.openbarebank.be/archives/11200
http://www.openbarebank.be/archives/11200
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De SP.A heeft zich in de loop van de jaren ’90 vierkant achter de uitverkoop van de OKI (Openbare 

Kredietinstellingen) geschaard. Daarbij werd de klanten, het personeel en de maatschappij in haar geheel 

onrecht aangedaan. De ASLK verdween uit het straatbeeld en ook veel vooraanstaande SP.A-ers pikken nu 
een graantje mee als privébankiers. Hierna hiervan enkele voorbeelden. De betrokkenen zijn of waren 

onder andere aan de slag bij Optima, Dexia en Goldman Sachs. Deze banken kregen ook deze week geen 
goede pers. 

Luc Van den Bossche en Optima 

Toen ik bijgaande foto van Peter Van Loffelt 
onder ogen kreeg, moest ik denken aan 

Gentenaar en gewezen SP.A-minister Luc Van 
den Bossche die toen net van Brussels Airport 

naar Optima was overgevlogen. Het komt wel 
vaker voor dat SP.A-mensen een leidende 

functie krijgen bij privé banken en daar dik voor 

betaald worden. Bij Brussels Airport mocht VDB 
trouwens ook niet klagen. 

Over de privatiseringen van de openbare 

kredietsector in de loop van de jaren ’90 is zijn 
partij verdeeld. Zijn Gentse burgemeester Daniël 

Termont keurt de privatiseringen af; anderen – 

die er nauwer bij betrokken waren zoals Freddy Willockx – staan er nog altijd achter. Aan de basis leeft de 
herinnering nog vooral aan de ASLK (ingelijfd door Fortis) en het Gemeentekrediet (verkocht aan Dexia), 

die het meer dan 100 jaar zonder overheidshulp konden rooien. Ook de Great Depression in de jaren ’30 
kreeg de OKI niet klein. 

Toch moesten die weg. Allerlei drogredenen werden daarbij uit de kast gehaald: de Maastricht-normen, het 
redden van de sociale zekerheid, het afbetalen van de overheidsschuld, … . Ondertussen weten we wel 

beter. Amper 10 jaar na de privatiseringen gingen Fortis en Dexia over kop en zonder belastinggeld was het 
spaargeld ook mee de dieperik ingegaan. 

Ongetwijfeld is deze evolutie ook onderwerp van gesprek geweest bij de logebroeders. Van Luc Van den 

Bossche is het geen geheim dat die lid is van de Gentse loge Labyrint, die deel uitmaakt van de Grootloge 
van België. Op de Wiki staat zelfs dat hij een logebroeder kon opvolgen bij BIAC. Aan vergelijkende 

examens hoeft Luc niet deel te nemen. Nu zit hij dus bij het niet onbesproken Optima. Zijn dochter Freya 

vult tegenwoordig de ministerpostjes in. 

Patrick Janssens en Dexia 

Er zijn nog heel wat SP.A-collega’s van Luc VDB die banden 

hebben met de financiële wereld. Het verhaal van Patrick 
Janssens is er ook ééntje dat kan tellen. In zijn boek “Hoe 
durven ze?”, heeft Peter Mertens het over de avonturen van 
de Antwerpse burgemeester: “Voor wat hoort wat, zegt 

Patrick Janssens”. Daaruit het volgende: 

En natuurlijk treft ook de beheerders van Dexia geen fout. 
Alles ging “per ongeluk”. Dat zeggen ook alle politici uit de 
raad van bestuur, en dat zij er niet weinig. Bij de Dexia 
Groep zaten de laatste decennia onder meer Elio Di Rupo, 
Jean-Luc Dehaene, Karel De Gucht, François-Xavier De 
Donnea en Didier Donfut in de raad van bestuur. En in 
dezelfde periode kon je in die van Dexia Bank België onder 
meer Patrick Janssens, Herman Van Rompuy, Patrick 
Lachaert, Tony Van Parys en Antoine Duquesne tegen het lijf 
lopen. 

http://www.openbarebank.be/archives/11200/het-profijt-van-de-rijken
http://www.openbarebank.be/archives/11200/61716_1636707680836_1331064288_31680764_3218227_n
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De Antwerpse burgemeester Janssens stoort zich aan de perceptie dat politici niks verloren hebben in die 
raden van bestuur. “Ik heb vijftien jaar lang bedrijven geleid, ik heb heel veel financiële instellingen 
geadviseerd. Ik ben geen domme achterlijke politicus die daar alleen maar zit om zijn zakken te vullen”, 
zegt hij. 

 “Maar”, zo bekent hij grootmoedig, “er zijn in dat dossier op alle niveaus fouten gemaakt. Wie zou ik zijn 
om te zeggen dat dat ook voor mij niet het geval is”. Welke fouten, dat zegt hij er niet bij. En Janssens wil 
zijn niet-verdiende loon “graag” teruggeven. Hij stelt maar één voorwaarde: hij wil eerst de belastingen en 
sociale bijdragen terugkrijgen die hij op die vergoedingen heeft betaald. Als dat niet gebeurt, dan houdt hij 
de centjes gewoon. 

“Ik krijg jaarlijks een brutovergoeding van 20.000 euro. Ik krijg geen zitpenningen. Van die twintigduizend 
euro gaat er tienduizend naar belastingen en vijfduizend naar sociale bijdragen, want ik ben zelfstandige in 
bijberoep moeten worden door dat beheersmandaat”, legt Janssens uit (…) “Ik houd dus maar vijfduizend 
euro aan over”, rekent hij vlijtig uit.(…) “Ik wil die heel graag teruggeven, als men mij voor die voorbije 
jaren dan ook telkens die vijftienduizend euro betaalt. Dat gaat mij misschien nog een spaarpotje 
opleveren”. ( uit De Standaard.biz – 31 oktober 2011: “Patrick Janssens. Ik wil vergoeding Dexia graag 
teruggeven”). Je houdt het niet voor mogelijk dat iemand die zich socialist durft te noemen, zoiets vertelt. 

 Karel Van Miert en Goldman Sachs en … Fitch. 

begrotingscijfers om de Maastricht-normen te halen, is al veel te doen geweest. Didier Reynders wist 
ervan – en zweeg – en de Amerikaanse banken JP Morgan en vooral Goldman Sachs staken de 
Griekse overheid een handje toe om de boel te belazeren. Over de weinig fraaie rol van Goldman 
Sachs berichtte VPRO-Tegenlicht deze week nog. Mario Draghi, de huidige voorzitter van de ECB 
was in die tijd vicevoorzitter van Goldman Sachs International en ook Mario Monti, de eerste minister 
van Italië, stond er op de loonlijst. Ook Karel Van Miert (de in 2009 overleden gewezen SP.A-
voorzitter) werkte voor Goldman Sachs. 

Op de website van Bloomberg kom je heel wat te weten over diens mandaten en dat waren er heel 
wat: executive profile – K. A. L. M. Van Miert  

Opvallend daarbij is dus dat Karel van Miert als 
International Adviseur bij Goldman Sachs Group Inc. 
zat en ook verbonden was aan het ratingbureau Fitch. 
Volgens het financieel persagentschap Bloomberg 
bekleedde hij nog heel wat andere postjes. Hij was 
onder andere actief bij De Persgroep NV, Vigeo SAS, 
Agfa Corporation, DHV Holding BV., Solvay SA en 
Anglo American PLC. Verder was hij lid van de 
Supervisory Board van Philips Lighting B.V., zat hij bij 
de Koninklijke Philips Electronics NV, de Philips 
Electronics North America Corporation en Philips New 
Zealand Ltd. Hij is ook lid geweest van de beheerraad 
van Vivendi Universal en van die van Münchener 

Rückversicherungs-Gesellschaft AG. Hij bekleedde verder ook nog mandaten bij RWE AG, Agfa-
Gevaert NV, Carrefour Belgium NV, Sibelco NV, Munich Re Group, Philips Healthcare, Solvay 
America Inc., Philips Electronics Singapore Pte. Ltd., SAirGroup AG, Vivendi Universal Publishing 
S.A., Solvay North America LLC, Wolters-Kluwer, DHV Amersfoort, Vivendi Universal en Fraport AG. 
Hij was lid van de Advisory Council of Guidant Europe N.V. en was bezig bij Eli Lilly Holdings Ltd. in 
de Verenigde Staten, bij de Rabobank in Nederland, bij Goldman Sachs International Great Britain en 
bij Uni-Credito. Daarbij dus heel wat namen uit de financiële wereld.  

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

Op klokkenluideronline (www.klokkenluideronline.nl) staat over Karel van Miert en de Nederlandse 

secretaris-generaal Joris Demmink het volgende artikelen geschreven:  

  

http://investing.businessweek.com/research/stocks/people/person.asp?personId=1148701&ticker=GS:US&previousCapId=185801&previousTitle=Koninklijke%20Philips%20Electronics%20NV
http://www.klokkenluideronline.nl/
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Belgie is thans terreurstaat van kinderverkrachters  

 Door: Micha Kat op 24 augustus, 2008 in Algemeen, 13 Comments  

Wat zich thans in België afspeelt op het gebied van onttakeling van de rechtsstaat   ter bescherming 
van de pedofielen-netwerken gaat elk begrip te boven, zij het dan  dat ons land hard op weg is richting 
eenzelfde duisternis met mensen als Joris Demmink, Ernst Hirsch Ballin en Piet-Hein Donner. 
Actievoerder Marcel Vervloesem, oprichter van de Werkgroep Morkhoven en ontdekker van de 
‘Zandvoort-files’ met bijna 100.000 afbeeldingen van vermoorde en gemartelde kinderen die via 
internet werden verkocht, een man van wie de verdiensten voor de samenleving vaststaan en ook zijn 
erkend, wordt thans door de Belgische Staat willens en weten de dood ingedreven na te zijn 
veroordeeld in een schijnproces. De lezers van deze site worden opgeroepen een petitie te 
ondertekenen om Vervloesem te steunen en mogelijk nog te redden. 

Media gelijkgeschakeld 
Daarnaast weten we thans dankzij een wakkere inzender op deze site dat de 
Belgische media postings die verwijzen naar de zaak Lippens & Fortis/Micha Kat 
niet plaatsen. ‘Sophie’ deed een poging bij ‘kwaliteitskrant’ De Morgen (naar 
aanleiding van een zeer kritisch stuk over Lippens onder de kop Bye Bye Lippens) 
maar had geen succes. De lezers van deze site worden ook opgeroepen De 
Morgen te bombarderen met postings! Overigens behoeft de pedofielen-
beschermende koers van De Morgen geen verbazing te wekken als we ons 
realiseren dat voormalig Eurocommissaris Karel van Miert in de Raad van 
Commissarissen zit van eigenaar De Persgroep, dezelfde Karel van Miert die in 
de X-files wordt genoemd als deelnemer aan sex-orgieen waarbij kinderen 
werden misbruikt. Ook BBC-redacteur Olenka Frankiel constateerde reeds dat de 
media in België compleet in handen zijn van het establishment en de macht.  

OP 4 OKTOBER IS HET EINDE DEMMINK EN VVD  

Door: Micha Kat op 30 september, 2012 in Algemeen, 9 Comments  

BREAKING * BREAKING * BREAKING * BREAKING * BREAKING * BREAKING * BREAKING 

LEES HIER HET PERSBERICHT [Helsinki] OVER HET DEMMINK-
TRIBUNAAL IN WASHINGTON * NEDERLANDSE MSM BLIJVEN 
KINDERVERKRACHTERS DEKKEN EN BESCHERMEN * VVD ZAL 
DONDEREND IN ELKAAR STORTEN WEGENS BESCHERMING VAN 
DEMMINK EN ANDERE KINDERVERKRACHTERS ZOALS ED NIJPELS * 
EINDE CARRIERE MARK RUTTE IN ZICHT * KABINETSFORMATIE ZAL 
STIL KOMEN TE LIGGEN WEGENS DEMMINK-GATE NA PATHETISCHE 
POGINGEN VAN OPSTELTEN ZIJN MINISTERIE TE BEHOUDEN VOOR 
ZIJN COLLEGA-KINDERVERKRACHTERS * HENK KROL VAN 50+ HEEFT 
REEDS TOEGEZEGD KAMERVRAGEN TE GAAN STELLEN * OOK DE 

TELEGRAAF DREIGT TE WORDEN MEEGESLEURD IN PEDO-TSUNAMI * HOE REAGEREN DE 
PVDA EN SAMSOM? * HAAGSE PEDOFIELEN ZULLEN ALS RATTEN HET ZINKENDE SCHIP 
VERLATEN 

Ook Willy Claes wordt genoemd in het dossier Dutroux.  
 

 
Dit met de wetenschap dat op 26 september 2012  bij Edelchemie in Panheel in Nederlands Limburg 
door het OM een grootschalige binnenval is geweest en op alles beslag is gelegd en Edelchemie al 20 
laar lang nagenoeg alle milieuproblemen met (gevaarlijk) afval met haar nuloptie-technologie kan 
oplossen, maakt duidelijk dat Nederland enkel en alleen uit is op de totale vernietiging van de aarde 
en de daarop levende wereldbewoners. Voor bewijs lees het artikel hieronder op No Cancer 
Foundation.   
 

http://www.klokkenluideronline.net/artikel/956/belgie-is-anno-2008-terreurstaat-van-kinderverkrachters
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/author/micha-kat
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/category/algemeen
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/956/belgie-is-anno-2008-terreurstaat-van-kinderverkrachters#comments
http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/161163/2008/02/06/Kinderpornojager-Marcel-Vervloesem-krijgt-zelf-vier-jaar-cel.dhtml
http://droitfondamental.eu/003-petitions_kinderrechten_aktivisme_Marcel_Vervloesem.htm
http://droitfondamental.eu/003-petitions_kinderrechten_aktivisme_Marcel_Vervloesem.htm
http://www.demorgen.be/dm/nl/2462/Standpunt/article/detail/390677/2008/08/22/Bye-bye-Lippens.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/contactForm.do?language=nl&navigationItemId=1361&textTemplate=contact/contactTextMail.vm&htmlTemplate=contact/contactHtmlMail.vm&message=Ik%20heb%20een%20opmerking%20in%20verband%20met%20dossiers&toAddress=webmaster@demorgen.be
http://www.demorgen.be/dm/contactForm.do?language=nl&navigationItemId=1361&textTemplate=contact/contactTextMail.vm&htmlTemplate=contact/contactHtmlMail.vm&message=Ik%20heb%20een%20opmerking%20in%20verband%20met%20dossiers&toAddress=webmaster@demorgen.be
http://www.speakers.co.uk/csaWeb/speaker,KARMIE
http://www.speakers.co.uk/csaWeb/speaker,KARMIE
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Persgroep
http://www.isgp.eu/dutroux/Belgian_X_dossiers_the_accused.htm
http://www.isgp.eu/dutroux/Belgian_X_dossiers_the_accused.htm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/correspondent_europe/1953293.stm
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/17851/op-4-oktober-is-het-einde-demmink-en-vvd
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/author/micha-kat
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/category/algemeen
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/17851/op-4-oktober-is-het-einde-demmink-en-vvd#comments
http://www.klokkenluideronline.net/wp-content/uploads/2012/09/Helsinki.pdf
http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/16078_opstelten_zet_vvd_vriendje_in_top_justitie/
http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/16078_opstelten_zet_vvd_vriendje_in_top_justitie/
http://www.klokkenluideronline.net/wp-content/uploads/2011/07/demmink.berlijn.jpg
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/08/vervloesem.jpg
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Agenda 21, Edelchemie, Group Machiels, wetenschap en belangenverstrengeling  

  
Wat is collusie? Veel mensen weten dat niet. Maar juist in deze tijden 
slaapt het volk en slaat de collusie haar slag. De dikke van Dale schrijft 
over collusie het volgende: "collusie is; een heimelijke verstandhouding om 
het opsporen van strafbare feiten te belemmeren; een samenspanning van 
ambtenaren tot het plegen van ambtsdelicten. Criminoloog prof. dr. F. 
Bovenkerk schrijft in zijn brief van 21 juni 1993 aan de hoofdofficier van 
justitie van het arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch over collusie 
letterlijk het volgende: "Bij georganiseerde misdaad denkt men vaak aan 
regelrechte omkoping of chantage van ambtenaren, maar dat hoeft 
geenszins het geval te zijn. Vaak komt het voor dat malafide bedrijven 
samengaan met de overheid omdat hun belangen parallel lopen en een 
probleem wordt opgelost”. Na een gesprek tussen A.M.L van Rooij (EKC), 
Verbeek Erik (NCF) en professor dr. ir. Daneel Geysen van de Katholieke 
Universiteit Leuven over de Nuloptie van Edelchemie, met een verzoek om 

deze technologie in Panheel (Nederlands Limburg) aan de Professor te demonstreren en mogelijk 
samen te werken, volgde wederom een Gestapo politie inval bij Ingenieur Nevels en zijn echtgenote 
als ook bij het bedrijf Edelchemie dat door corruptie verzegeld werd. Professor dr. ir. Daneel Geysen 
heeft ondanks onze afspraak niets meer laten horen en is onbereikbaar? Hij zou vanaf 1 augustus 
2012 te werk gesteld worden bij de Group Machiels te Hasselt (Limburg) met Bilderberger Willy Claes 
als adviseur. Zie de volgende video:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=tXANSufdzIk&feature=player_embedded  
 
Neem als voorbeeld deze toelating (http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/13692_02.html) die Nederland 
heeft verleend aan het Belgische Bedrijf Solvay Chemicals Internation SA (voorheen: Philips 
Duphar) dat in alle landen mag worden gebruikt waar dat bedrijf is gevestigd. In 1959 werd de naam 
van de hoofdindustriegroep veranderd in Philips-Duphar N.V. (Duphar is de afkorting van Dutch 
Pharmaceuticals). Als zodanig groeide het door en werden er ook nieuwe geneesmiddelen aan het 
assortiment toegevoegd, waaronder veterinaire vaccins (verdiepingsonderzoek vd Mexicaanse griep 
Philips).  
  
De bestrijdingsmiddelenfabriek, verhuist in 1955 naar de Ankerweg en produceerde het uiterst giftige 
en kankerverwekkende Agent Orange (tevens bijnaam Prins Bernhard) dat het Amerikaanse leger 
inzette tijdens de oorlog in Viëtnam en Korea in de jaren 60 en 70, maar ook in Canada gaf de VS de 
toestemming de chemicaliën uit te testen in Gagetown. Behalve Agent Orange werd er ook Agent 
Puprle en Agent Bleu uitgetest, dat arsenicum bevat en driemaal zoveel toxische dioxine als Agent 
Orange. In 1963 maakte het bedrijf tragische ramp mee, waarbij een oververhitte autoclaaf ontplofte 
(toegeschreven aan een menselijke fout) en geheimzinnige stoffen vrijkwamen, in de fabriek in de 
Amsterdamse havens kwamen ook bijprodukten vrij die extreem giftig waren (o.a. dioxines), die 
werden in vaten verpakt en gestort in de Volgermeerpolder. Philips-Duphar kwam in 1980 in handen 
van de Belgische multynational Solvay (Lees meer). Het Amerikaanse leger heeft jarenlang geheime 
experimenten uitgevoerd op nietsvermoedende inwoners van St. Louis in Missouri, zo stelt een 
onderzoeker. Hoewel bekend was dat de overheid ‘onschadelijke’ zink- en cadmiumsulfide uitsproeide 
over de bevolking, beweert hoogleraar Lisa Martino-Taylor van St. Louis Community College dat ze 
vermengd werden met radioactieve stoffen. Ze heeft de hand weten te leggen op gedetailleerde 
informatie en foto’s van het sproeien, waarbij met name de lage inkomensgroepen en minderheden 
werden blootgesteld aan radioactieve deeltjes (Lees meer).  
 

Nog een voorbeeld van een bedrijf in Sint Oedenrode dat jaarlijks zo'n 5650 kg arseen en 7900 kg 
chroom VI in het milieu brengt. Hiervoor staat, ingevolge artikel 173a van het Wetboek van Strafrecht, 
een gevangenisstraf van 12-15 jaar. Al op 11 oktober 1995 heeft A.M.L. van Rooij daarvan aangifte 
gedaan bij de hoofdofficier van justitie in Den Bosch. Deze hoofdofficier van justitie seponeert op basis 
van oppertuniteitsgronden. Daarmee helpt deze milieuofficier van justitie mr. G. Bos betreffend bedrijf 
al maar liefst 20 jaar met het plegen van de hieronder beschreven strafbare feiten. Zie de volgende 
video:  

https://www.youtube.com/watch?v=AfGkJvmt8hg&feature=player_embedded  

https://news.google.be/news/story?ncl=http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/38/inval-bij-recyclingbedrijf-edelchemie.xml&hl=nl&geo=be
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/group-machiels
https://sites.google.com/site/universalfederationback/burgemeester-hilde-claes-van-hasselt
https://sites.google.com/site/universalfederationback/burgemeester-hilde-claes-van-hasselt
https://www.youtube.com/watch?v=tXANSufdzIk&feature=player_embedded
http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/13692_02.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Philips-Duphar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Philips-Duphar
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/zeer-hoge-urgentie-omdat-er-sprake-is-van-een-misdrijf-waaruit.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/zeer-hoge-urgentie-omdat-er-sprake-is-van-een-misdrijf-waaruit.pdf
http://www.hbvl.be/nieuws/wetenschap/aid835531/agent-orange-bezorgt-canadese-proefkonijnen-kanker.aspx
http://www.volgermeer.nl/Artikel/202/De-grootste-gifbelt
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/tweede-kamer-in-nederland-compleet-gevuld-met-nazi-s
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/onthuld-leger-besproeide-st-louis-jarenlang-met-radioactieve-deeltjes
http://nl.wikipedia.org/wiki/Opportuniteitsbeginsel
https://www.youtube.com/watch?v=AfGkJvmt8hg&feature=player_embedded
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De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft al in het vergaderjaar 1985/86 het "Indicatief 
Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986/90" vastgesteld. In dat meerjarenprogramma staat 
geschreven dat arseen en chroom VI zwarte lijststoffen zijn, en dat deze stoffen zo gevaarlijk zijn voor 
mens, dier en milieu, dat in het milieu brengen ervan in internationaal verband vermeden moet 
worden. Voor uit het milieu weren van deze zwarte lijststoffen wordt daarom een maximale 
brongerichte aanpak voorgestaan. Een bedrijf in Sint Oedenrode doet precies het tegenovergestelde. 
Dit bedrijf perst onder hoge druk schoon hout tot aan de kern toe vol met het goed in water oplosbare 
arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI). Nadat dit hout is volgeperst met deze zwarte lijststoffen 
worden er houten produkten als tuinschuttingen, pergola's, tuinhuisjes, vlonders, picknicktafels en 
zelfs kinderspeeltoestellen van gemaakt. Deze met arseen en chroom VI volgeperste houten 
produkten worden door 't bedrijf verkocht aan consumenten zonder hen te hebben gewaarschuwd 
voor de daaraan verbonden gevaren en gebreken. Het arseen en chroom VI komt met het regenwater 
mee uit het hout en vergiftigen daarmee bramen, druiven, aardbeien, tomaten en dergelijken die vaak 
tegen of onder deze geïmpregneerde houten schuttingen of pergola's worden geplant. Kinderen die op 
geïmpregneerde houten kinderspeeltoestellen spelen krijgen dit arseen en chroom VI binnen via de 
huid, de mond en rechtstreeks in het bloed bij splintervorming. In de afvalfase wordt dit 
geïmpregneerde hout opgestookt in houtkachels of in groene afvalovens of kolengestookte 
elektriciteitscentrales bijgestookt voor de opwekking van "groene" stroom. In dat geval wordt 
betreffend arseen en chroom VI deels uitgestoten via de schoorsteen van die elektriciteitscentrales en 
worden die stoffen door de omwonenden van die centrale ingeademd. Een groot gedeelte van 
betreffend arseen en chroom VI blijft achter in het vliegas. Dit vliegas wordt voor zo'n 50 procent 
toegevoegd aan cement. Bouwvakkers die met dat cement moeten werken krijgen dit arseen en 
chroom VI vervolgens weer binnen door inademing, inslikken en via de huid. Bouwbedrijven die hun 
werknemers met deze giftige cement laten werken overtreden daarmee de 
Arbeidsomstandighedenwet. Het is voor ons een raadsel dat de arbeidsinspectie daartegen niet 
optreedt. Deze bedrijven kunnen later rekenen op grote schadeclaims, aangespannen door hun zieke 
werknemers.  Zie de volgende video:  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JlxTzltBtmY  
 
Door niet te beslissen op A.M.L van Rooij zijn aangifte van 11 oktober 1995 heeft de hoofdofficier van 
justitie in Den Bosch mr. van Rooij al meer dan 17 jaar lang geblokkeerd in zijn beklag mogelijkheid bij 
het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, zoals dat staat beschreven in artikel 12 van het Wetboek van 
Strafvordering. Deze 15 jaar lange weigering om te beslissen is er de oorzaak van dat betreffend 
bedrijf in die tijd zo'n 40.000 kg arseen en 56.000 kg chroom VI op de hierboven beschreven wijze in 
ons leefmilieu heeft kunnen brengen. Als gevolg daarvan kan dit later bij duizenden mensen leiden tot 
kanker en/of toxische effecten op de reproductiefunctie van vrouwen en/of mannen (onder andere 
impotentie, fertiliteitsproblemen, menstruatiestoornissen, testiskanker) en/of toxische effecten op het 
nageslacht via vrouwen en/of mannen (onder andere miskramen, ontwikkelingsstoornissen, 
doodgeboorte) en/of genetische afwijkingen en dergelijke. Al dit toekomstige leed aan duizenden 
mensen is toe te schrijven aan de hoofdofficier van justitie in Den Bosch. Om te voorkomen dat 
betreffend bedrijf in Sint Oedenrode nog meer toekomstige slachtoffers maakt, heeft hij bij brief van 1 
december 2002 de hoofdofficier van Justitie, mr. R.W.M. Craemer in 's-Hertogenbosch, verzocht om 
vóór 15 december 2002 kenbaar te maken wanneer door hem wordt beslist op mijn aangifte van 11 
oktober 1995. De inhoud van die brief kunt u vinden bij de Sociale Databank Nederland op internet 
(www.sdnl.nl/ekc-om05.htm)  
 
In geval de hoofdofficier van Justitie mr. R.W.M. Craemer blijft weigeren te beslissen op de aangifte 
d.d. 11 oktober 1995 van A.M.L. van Rooij dan is hij ons inziens de grootste misdadiger. Ad van Rooij 
is hogere veiligheidskundige en betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te Sint Oedenrode. Al 
hetgeen hij hierboven over de hoofdofficier van Justitie in Den Bosch heeft geschreven kan hij staven 
met feitelijke bewijsstukken. Een overstelpende hoeveelheid informatie over dit soort zaken kunt u 
vinden op internetadres www.sdnl.nl/ekc.htm). Zie de volgende video: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0GyHTBfzDSQ&feature=player_embedded  
 
De overheid reguleert en stelt steeds strengere eisen. Edelchemie voldoet hier al jaren aan.  
Het NULOPTIE CONCEPT van Edelchemie toont aan dat afvalstoffen op een ecologisch en 
economisch verantwoorde wijze verwerkt kunnen worden. Edelchemie, de trendsetter in milieuland. 
Een groot aantal afvalstromen groeit de komende jaren fors. Afvalverwerking -op een door de 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JlxTzltBtmY
http://www.sdnl.nl/ekc-om05.htm
http://www.sdnl.nl/ekc.htm
https://www.youtube.com/watch?v=0GyHTBfzDSQ&feature=player_embedded
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overheid voorgeschreven wijze- speelt een steeds belangrijkere rol. Hoogwaardige verwerking moet 
effectief en efficiënt zijn. Milieurisico's worden geminimaliseerd. Onnodige schakels in de 
verwijderingsketen moeten worden voorkomen. Een milieuzorgsysteem zal een doelmatige 
verwijdering bevorderen. 
  
Preventie, produkt- en materiaalhergebruik en verwijdering met omzetting van energie hebben de 
voorkeur boven het storten en lozen van afval. Edelchemie heeft voor hoog problematisch afval een 
beproefde methodiek ontwikkeld, die voldoet aan alle standaards van de overheid. Nu en in de 
toekomst! Het interessante van deze unieke methode is de evenwichtige balans tussen ecologisch en 
economisch resultaat. 
  
Verantwoorde recycling is "met behulp van de wetmatigheden van de natuur afvalstoffen afbreken en 
herleiden". Dat is de visie van oprichter en directeur Ir. L.M.M. Nevels van Edelchemie. Al meer dan 
25 jaar! Edelchemie is er in geslaagd om "natuur"-processen - via engineering - in milieutechnologie 
voor de verwerking van hoog problematisch afval om te zetten. De in eigen huis ontwikkelde Nuloptie-
technologie garandeert een optimale milieutechnische verwerking. 
  
De Nuloptie is de verwerking van alle afval, uitgezonderd radioactief afval, met de laagste totale 
milieubelasting. De Nuloptie is gefundeerd op 3 internationaal geldende patenten voor:  
  
Mineralisatie via pyrolyse-verbranding Gasreiniging 
Verglazing van residuen en assen tot metaal en obsidiaan  
 
Zie de volgende video: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jlYX2ddjkw0&feature=player_embedded  
 
De Nuloptie is gebaseerd op het waste-to-waste principe. Dit houdt in dat energierijk afval wordt 
ingezet tegen energiearm afval, zuur afval tegen basisch en oxiderend tegen reducerend. In het 
proces bestaan veel interne materiaalkringlopen. Materialen worden teruggewonnen voor hergebruik. 
Uit hoogproblematisch afval worden uiteindelijk nieuwe zuivere grondstoffen, zuivere metalen en de 
half edelsteen obsidiaan. 
  
Ondanks dit alles heeft de Nederlandse (Nazi) Justitie (Gestapo) met pedofiele Sg. Joris Demmink 
aan het hoofd, de twee bedrijven en de directies (Nevels en zijn echtgenote) ervan verdacht dat ze 
zich bezig hebben gehouden met activiteiten die niet vergund zijn en waardoor nadelige gevolgen 
voor het milieu zijn ontstaan om zo hun eigen de dé-populatie agenda 21 vanuit het door Nazi 
gegijzelde Nederland op de globale bevolking door te voeren, voor het eerst geïmplementeerd in 1994 
door Bilderberger Willy Claes in Limburg (Hasselt) als proefproject voor België. met als gevolg het 
onderdrukken van burgers waaronder No Cancer Foundation en echte oplossingen zoals de Nuloptie 
van Edelchemie, en Flaraxin een natuurproduct tegen kanker... Zie de volgende video: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-ZBUCS6OkFo&feature=player_embedded  
  
Nuloptie door VROM erkend + geboycot  

 
Met stomheid geslagen blijkt dat ex-milieuminister E. Nijpels (VVD) van 
Nederland (met zijn dubbele agenda) zomaar toelaat dat het bedrijf Gebr. van 
Aarle B.V. te Sint-Oedenrode, zonder de wettelijk vereiste vergunningen in 
strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan, hout gaat impregneren 
met valselijk geëtiketteerd zeer giftig kankerverwekkend arseenzuur, 
chroomtrioxide (chroom VI) en andere onbekende chemische stoffen. Dit terwijl 
in het geheel niet vaststond wat het uitlooggedrag van deze stoffen zou zijn en 
er ook geen rekening is gehouden met de afvalfase. De gevolgen zijn 
catastrofaal voor honderdduizenden mensen, die in contact zijn gekomen met 
de speeltoestellen in kinderspeeltuinen, met de vervuilde grond, met 
schuttingen t.g.v. uitloging etc. Minister Nijpels is meerdere malen voorgelicht 
m.b.t. afval, effecten van afval op het ecosysteem en op duurzame verwerking 
van afval volgens de Nuloptie-technologie.  

  

http://www.edelchemie.nl/gasreiniging.html
http://www.edelchemie.nl/obsidian.html
https://www.youtube.com/watch?v=jlYX2ddjkw0&feature=player_embedded
http://zaplog.nl/zaplog/article/roep_om_arrestatie_joris_demmink_wordt_luider
https://news.google.be/news/story?ncl=http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/38/inval-bij-recyclingbedrijf-edelchemie.xml&hl=nl&geo=be
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/nazi-nederland
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/nazi-nederland
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/helemaal-hasselt
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/helemaal-hasselt
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/willy-claes
https://www.youtube.com/watch?v=-ZBUCS6OkFo&feature=player_embedded
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ed_Nijpels
http://www.sdnl.nl/ed-nijpels-en-zijn-verzwegen-tweede-agenda.htm
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/kankerverwekkende-kinderspeeltoestellen
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Onderbouwing: Stichting Sociale Databank Nederland  
Edelchemie 1.pdf  Weergeven  
Edelchemie 2.pdf Weergeven  
Edelchemie 3nuloptie.pdf Weergeven 
  
  

Edelchemie Panheel B.V. - Postbus 5008 - 6097 ZG Heel  
St. Antoniusstraat 15 - Tel. (0475) 572220 Fax (0475) 572835 

 

        

  

 

DE GROENEN Sint-Oedenrode 

Universiteit van Amsterdam 

Dhr. Prof. L. Reijnders 
e-mal: lreijnde@science.uva.nl, 
l.reijnders@uva.nl, 
lucas.reijnders@ou.nl,  
  
  
   
 

Geachte heer Reijnders, 
  
  
Heden na 13 jaar heb ik van u nog steeds geen antwoord mogen ontvangen op mijn brief d.d. 17 
december 1997 aan u persoonlijk. Voor de inhoud van die brief lees hieronder of lees bij de Sociale 
Databank Nederland op internet: http://www.sdnl.nl/milieu19.htm    
Wat daarvan de gevolgen zijn kunt u hieronder in de volgende deeplinks lezen:  

 www.nocancerfoundation.org  

 http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php 

 http://www.sdnl.nl/ekc.htm  

 http://www.gifgrondopurk.nl/ 

 http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/let-op-voor-giftige-speeltoestellen  

 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/  

 http://www.platformherstelrechtsorde.nl/wp-content/uploads/2010/05/Asielaanvraag.pdf 

 http://www.platformherstelrechtsorde.nl/wp-content/uploads/2010/05/Geschiedenis-ter-
onderbouwing.pdf 

 http://www.ineveen.nl/iv16.htm  

 http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm  

Wraking politierechter d.d. 18 oktober 2010  Downloaden   
 
Ontvangstbevestiging Downloaden  
Project chemisch afvalbedrijf 1983-1984 blz. 1-12  
Project chemisch afvalbedrijf 1983-1984 blz. 12-17  
Ecologische Ramp. Wanneer schrijft de Media hierover de waarheid 
  
Dat de CDA/ VVD politiek daarvan de oorzaak is, dat het begonnen is bij kabinet Lubbers I en dat dit 
wordt voortgezet door kabinet Rutte I kunt u lezen in mijn e-mail van 20 oktober 2010 aan Minister 
President M. Rutte, lees hier; 

http://www.sdnl.nl/edelchem.htm
http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWxkZXJiZXJnZ2lqemVsaW5nfGd4OjYxMmFlYzI5ZGE0NTcxNQ
http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWxkZXJiZXJnZ2lqemVsaW5nfGd4OjFiN2I5OWI2MDBmNGY5Njc
http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWxkZXJiZXJnZ2lqemVsaW5nfGd4OjY3OTEyMTllMjU4ZjI4YTg
mailto:lreijnde@science.uva.nl
mailto:l.reijnders@uva.nl
mailto:lucas.reijnders@ou.nl
http://www.sdnl.nl/milieu19.htm
http://www.nocancerfoundation.org/
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.sdnl.nl/ekc.htm
http://www.gifgrondopurk.nl/
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/let-op-voor-giftige-speeltoestellen
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/
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/
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/wp-content/uploads/2010/05/Asielaanvraag.pdf
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/wp-content/uploads/2010/05/Geschiedenis-ter-onderbouwing.pdf
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/wp-content/uploads/2010/05/Geschiedenis-ter-onderbouwing.pdf
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/18oktober2010wrakingpolitierechterDenBosch.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/ontvangstbevestiging.pdf?attredirects=0
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/philips-project-chemisch-afvalbedrijf-1983-1984-blz-1-12.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/philips-project-chemisch-afvalbedrijf-1983-1984-blz-12-17.pdf
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-waarheid
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/brief-aan-rutten
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/brief-aan-rutten
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/overtreden-arbo-kaderrichtlijn-89-391-eeg
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http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/brief-aan-rutten  
  
die heden na ruim een maand daarop nog steeds niet heeft gereageerd      
  
In afwachting van uw antwoord op mijn brief van 17 december 1997 (na 13 jaar mag dat wel?) aan 
Prof. L. Reijnders, verblijf ik; 
  
Hoogachtend 
 
Ad van Rooij;  
 
Lijsttrekker van De Groenen in Sint-Oedenrode 
Vanaf 21 april 2010 gevlucht naar België en daar politiek asiel aangevraagd.  

Ing. A.M.L. van Rooij 
Milieu- en Veiligheidskundige  

 

                          PERSOONLIJK 
      
't Achterom 9a            Sint Oedenrode 
5491 XD                       datum: 17 december 1997 
Sint Oedenrode                
Tel. 0413-490387          Tevens verstuurd per fax 
Fax. 0413-490386         030-2331311, 17 december 
 

Mijn kenmerk: LN/17127  

Betreft: Kort Geding van Stichting Natuur en Milieu tegen Edelchemie te Panheel. 

Aan:  

 R. Beckers (voorzitter).  
 A. van den Biggelaar (directeur)  
 Prof. L. Reijnders (milieukundige) 

Stichting Natuur en Milieu, 
Donkerstraat 17, 
3511 KB Utrecht.  

Geachte Mevrouw Beckers en Heren van den Biggelaar en Reijnders.  

U bent verantwoordelijk voor hetgeen Stichting Natuur en Milieu doet. Ik richt deze brief om die reden 
aan: 

 R. Beckers als voorzitter  

 A. van den Biggelaar als directeur  

 Prof. L. Reijnders als milieukundige. 

Aan U alle drie maak ik kenbaar dat tot op heden alleen A.J.M. van den Biggelaar (als directeur) heeft 
gereageerd op mijn brief van 14 december jl. Om die reden verwacht ik nog een inhoudelijke reactie 
van mw. R. Beckers (als voorzitter) en L. Reijnders (als milieuprofessor). Mede vanwege mijn goede 
relatie met Stichting Natuur en Milieu ervaar ik de inhoud van de brief van 16 december 1997 
(kenmerk MR/MP/971216.179) van directeur A.J.M. van den Biggelaar als een klap in mijn gezicht.  

https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/brief-aan-rutten
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.sdnl.nl/groenen-ad-van-rooij.htm
http://www.sint-oedenrode.nl/Home.aspx
http://www.hetechtenieuws.org/2010-04-29.php
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/2010/05/van-rooij-vraagt-politiek-asiel-aan-in-belgie/
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Naar aanleiding daarvan wil ik U het volgende kenbaar maken en de volgende vragen stellen. Door U 
wordt gesuggereerd dat mijn positie ten opzichte van Edelchemie niet onafhankelijk is. Deze vorm van 
laster accepteer ik van niemand dus ook niet van Stichting Natuur en Milieu. Ik richt aan U daarom het 
nadrukkelijke verzoek U zich daarvoor per kerend faxbericht schriftelijk te verontschuldigen. Dit 
vanwege het feit ik alles, wat ik voor Edelchemie heb gedaan, uit mijn eigen portemonnee heb 
betaald. De reden waarom ik persoonlijk veel tijd en geld besteed aan Edelchemie moet U zoeken in 
het volgende: 

1988 - 1991. 

Stichting Natuur en Milieu maakt reclame voor het gebruik van met arseen en chroom VI 
gewolmaniseerd hout en als zodanig voor de diffuse vergiftiging van geheel Nederland met zwarte 
lijststoffen. (zwaarste klasse kankerverwekkende stoffen). Als gevolg daarvan zal een groot gedeelte 
van het Nederlandse volk kanker krijgen, onvruchtbaar worden en genetische veranderingen 
ondergaan. Er is om die reden in internationaal verband besloten dat "zwarte lijststoffen" via een 
maximale brongerichte aanpak met de best bestaande techniek uit het milieu moeten worden 
geweerd. Stichting Natuur en Milieu start hiertegen geen Kort Geding omdat de minister van VROM 
(hun werkgever) alle milieu en gezondheidsschade als gevolg daarvan zal moeten betalen. 

1991 - 1995. 

Stichting Natuur en Milieu erkent dat zij met betrekking tot hun reclame voor het gebruik van 
gewolmaniseerd hout fout zaten, maar doet verder niets. Ik heb ervoor gezorgd dat Groen Links in 
1991 en 1996 moties heeft ingediend om arseenhoudende wolmanzouten te verbieden en dat die 
moties op resp. 12 november 1991 en 19 november 1996 door de Tweede Kamer zijn aangenomen. 
De minister van VROM weigert vanwege "collusie" uitvoering te geven aan de door de Tweede 
Kamer aangenomen moties. Bijgevoegd vindt U de brief van 21 juni 1993 van criminoloog prof. dr. F. 
Bovenkerk aan mr. Ficq, hoofdofficier van Justitie (bijlage 1). Daarin kunt U lezen wat "collusie" 
betekent. Stichting Natuur en Milieu doet niets, ondanks het feit zij hiermee al vanaf 1991 de steun 
van de gehele Tweede Kamer heeft. Zij steunen hiermee de minister van VROM (hun werkgever) 
omdat die alle milieu en gezondheidsschade als gevolg daarvan zal moeten betalen. Op 16 maart 
1995 laat Stichting Natuur en Milieu via het Landelijk Milieu Overleg een persbericht uitgaan (bijlage 
2). 

 Daarin maken zij het Nederlandse volk o.a. kenbaar dat de impregneerbedrijven: 

1. Hickson Garantor B.V. te Nijmegen  
2. Hickson Garantor B.V. te Amsterdam  
3. Foreco te Dalfsen  
4. Gebr. Van Aarle B.V. te Sint Oedenrode (mijn buurman) 

de post-Seveso Richtlijn overtreden en als zodanig een chemische ramp kunnen veroorzaken van een 
omvang als die in Seveso (Italië) zonder dat de verre omgeving daartegen beschermd is. Het 
overtreden van de Post Seveso Richtlijn wordt in Europees verband als een van de zwaarste 
milieumisdrijven genoemd. Ondanks dat start Stichting Natuur en Milieu hiertegen geen Kort Geding. 
Zij steunen hiermee de minister van VROM (hun werkgever) omdat die alle milieu- en 
gezondheidsschade als gevolg daarvan zal moeten betalen. 

 1996. 

De minister van VROM besluit dat met arseen en chroom VI geïmpregneerd hout (welke is voorzien 
van een KOMO-sticker) milieuvriendelijk is. Zij besluit om die reden (via de DUBO-voorzieningen) tot 
het verlenen van 25 - 75% milieusubsidie aan particulieren die met arseen en chroom VI 
gewolmaniseerd hout kopen om daarmee henzelf, hun kinderen en kleinkinderen kanker te laten 
krijgen, onvruchtbaar te maken en genetisch te schaden. Zelfs tegen deze subsidieverlening, waarbij 
jaarlijks honderden miljoenen gemeenschapsgeld wordt uitgegeven om geheel Nederland diffuus te 
vergiftigen, start Stichting Natuur en Milieu geen Kort Geding. Zij steunen hiermee de minister van 

http://www.sdnl.nl/irm-24.htm
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VROM (hun werkgever) omdat die dit moet doen van Hickson Garantor B.V. te Nijmegen, die om 
"collusie" redenen het gehele ministerie van VROM in hun macht heeft. 

 1997. 

Als gevolg van bovengenoemde handelwijze van Stichting Natuur en Milieu is geheel Nederland 
diffuus vergiftigd met de meest kwalijke kankerverwekkende stoffen, zoals arseen en chroom VI. 
Edelchemie kan met zijn wereldwijde gepatenteerde "nuloptie-technologie" dit gigantische 
milieuprobleem oplossen. Hickson Garantor B.V. en andere malafide bedrijven die veel geld verdienen 
aan het diffuus dumpen van levensgevaarlijk afval besturen om "collusie" redenen het ministerie van 
VROM. Edelchemie is voor hen om die reden een groot gevaar.  

Met dit Kort Geding tegen Edelchemie helpt stichting Natuur en Milieu de minister van VROM (hun 
werkgever) met de liquidatie van Edelchemie. Vanwege het feit ik niet wil hebben dat door toedoen 
van Stichting Natuur en Milieu geheel Nederland diffuus wordt vergiftigd, en daarmee onze kinderen 
en kleinkinderen ongeneeslijk ziek zullen worden, heb ik hieraan al 10 jaar lang al mijn vrije tijd en 
vakanties opgeofferd en heb ik privé hieraan al honderden duizenden guldens uitgegeven. Zo ook 
help ik Edelchemie in mijn eigen vrije tijd op eigen kosten. 

Op Uw antwoorden "ad 1 t/m ad 11" heb ik de volgende reactie:  

Ad 1: A.J.M. van den Biggelaar spreekt hiermee namens stichting Natuur en Milieu onwaarheden. 

Ad 2: De heer Nevels kent betreffende sommatie niet. Ik verzoek U om die reden mij daarvan een 
afschrift te laten toekomen. 

Ad 3: RIVM en RIMH hangen onder het ministerie van VROM. De minister van VROM is de werkgever 
van stichting Natuur en Milieu. Stichting Natuur en Milieu doet om die reden datgene wat de RIVM en 
RIMH hen voorschrijft. 

Ad 4: Stichting Natuur en Milieu geeft hiermee aan dat zij er geen enkel probleem mee hebben om 
met milieucriminelen samen te werken. 

Ad 5: Stichting Natuur en Milieu moet om bovengenoemde "collusie" redenen Edelchemie liquideren. 

Ad 6: In tegenstelling met hetgeen U schrijft, heb ik zeer goede ervaringen met de provincie Limburg. 
Zij treden niet op tegen Edelchemie, omdat zij ervan overtuigd zijn dat Edelchemie bovengenoemde 
gigantische diffuse vergiftiging met haar wereldwijd gepatenteerde nuloptie-technologie kan oplossen. 
Stichting Natuur en Milieu wil dat niet. Om die reden heeft U tegen Edelchemie dit Kort Geding gestart. 

Ad 7: De normale rechtsgang bij de Raad van State durft Stichting Natuur en Milieu niet te volgen 
omdat die minder belangen verstrengeld is dan de lokale rechtbank. 

Ad 8: Hieruit leid ik af dat Stichting Natuur en Milieu belangen verstrengeling binnen rechtbanken erg 
toejuicht. 

Ad 9: Dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd de door PRA gebruikte methode subjectief is. In 
tegenstelling met hetgeen U schrijft is die meetmethode van geurhinder niet erkend. Het lijkt mij 
verstandig om U voortaan hierover beter te laten voorlichten. Op de subvragen a t/m k weigert U te 
antwoorden. Hieruit leid ik af dat U daarmee zelf toegeeft dat betreffende snuffelaars, die de metingen 
hebben verricht, een mogelijk crimineel verleden hebben. 

Ad 10: U heeft zich gebaseerd op reuk van diverse bedrijven, waaronder het  

Ad 11: rioolwaterzuiveringsbedrijf pal langs Edelchemie, welke U om "collusie" redenen allemaal wilt 
toeschrijven aan Edelchemie. Hoe erg zo'n rioolwaterzuiveringsbedrijf kan stinken kunt U lezen in 

http://www.sdnl.nl/irm-24.htm
http://www.sdnl.nl/irm-24.htm
http://www.sdnl.nl/irm-24.htm
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bijgevoegd artikel "stankgolf over Zuid-Oost Brabant" uit het Eindhovens Dagblad van 17 december 
1997 (bijlage 3). 

CONCLUSIE. 

Ik betreur het dat U op grond van vorenstaande niet met mij wilt praten. 

Ook betreur ik het dat U mijn goede naam zwart wilt maken door te suggereren dat ik van Edelchemie 
geld ontvangen heb, of anderszins belangen verstrengeld ben. Ondanks hetgeen U mij 10 jaar lang 
heeft aangedaan sta ik nog steeds open voor overleg. Om die reden smeek ik Stichting Natuur en 
Milieu mij daartoe de ruimte te bieden en het Kort Geding van 19 december a.s. op te schorten tot na 
een ronde tafel bijeenkomst, waarbij vanzelfsprekend Milieudefensie, De Kleine Aarde, NIVON, 
Edelchemie, Stichting SDD en ondergetekende aanwezig zijn om te komen tot een onafhankelijk 
oordeel over de grote milieuwinst van de nuloptie-technologie van Edelchemie.  

Vertrouwend op uw medewerking en reactie vóór 19 december 1997, teken ik, 

Met vriendelijke groeten,  
 
Ing. A.M.L. van Rooij  
Milieu- en Veiligheidskundige  

C.c. 

 Milieugedeputeerde provincie Limburg te Maastricht.  

 H. v.d. Wiel, Milieudefensie te Amsterdam.  

 J. Juffermans, de Kleine Aarde te Boxtel.  

 A. Nigten, NIVON te Amsterdam.  

 Ir. L.M.M. Nevels, Edelchemie te Panheel.  

 R.M. Brockhus, Stichting Sociale Databank Nederland (SDN), te Huizen. 

Bijlage: 

1. Brief van 21 juni 1993 (kenmerk: A-22-89 FB/am) van criminoloog prof. Dr. F. Bovenkerk aan 
mr. Ficq, hoofdofficier van Justitie te 's-Hertogenbosch (2 pagina's).  

2. Uw eigen persbericht van 16 maart 1995, verstuurd via het Landelijk Milieu Overleg (2 
pagina's)  

3. Artikel "stankgolf over Zuid-Oost Brabant" uit Eindhovens Dagblad van 17 december 1997 (2 
pagina's). 

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

Steve Stevaert havenbaas in Vietnam  

 

29/04/'10 Economie Gewezen sp.a-voorzitter 
Steve Stevaert wordt voorzitter van de 
toezichtsraad van het Dinh Vu Industrial Zone 
project in Hai Phong. Het gaat om een 
havengebied van 1.200 hectare in Vietnam dat 
ontwikkeld wordt door een internationaal 
consortium, waar ook de Limburgse groep 
Machiels inzit. 

http://www.hbvl.be/limburg/steve-stevaert-neemt-ontslag-als-gouverneur-van-limburg.aspx
http://s2.hbvl.be/ahimgpath/assets_img_gvl/2010/04/29/1012137/steve-stevaert-havenbaas-in-vietnam-id1150517-1000x800-n.jpg
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"Dit is een uitdaging zonder voorgaande. Ik voel me vereerd en ben er trots op dat ik als eenvoudige 
Limburgse jongen voor deze internationale opdracht gevraagd word", reageert Stevaert. 

Dinh Vu Industrial Zone is een samenwerking tussen de overheid van Hai Phong en een internationaal 
consortium geleid door International Port Engineering & Management (70%), een Antwerps 
dochterbedrijf van Renta- Port.  

Het project begon in 1997 en is inmiddels uitgegroeid tot het belangrijkste petrochemisch centrum in 
het noorden van Vietnam. Er zijn ook staal- en assemblagebedrijven gevestigd. In totaal zijn er al 
9.000 jobs. 

Stevaert trad bijna een jaar geleden af als gouverneur van Limburg.  

Guy THUWIS  

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

Met bovengenoemd artikel in het Belang van Limburg en de wetenschap dat Steve Stevaert (sp.a) als 
voormalig burgemeester van Hasselt de grondlegger is van “Agenda 21” en, na als gouverneur van 
de provincie Limburg (België) aan Group Machiels de benodigde vergunningen te hebben verleend 
die het daglicht niet kunnen verdragen, voor diezelfde Group Machiels havenbaas wordt in Vietnam is 
het (met bovengenoemde voorkennis) niet uitgesloten dat deze haven is bedoeld om vandaar uit 
miljarden Chinezen, Indiërs en andere Oost Aziatische volkeren massaal te vergiftigen om daarmee 
de wereldpopulatie terug te brengen naar zo’n 500.000 vooraf uitgeselecteerde wereldbewoners. Dit 
alles is het gevolg van het door België in 1958 met Nederland ondertekende Benelux-Verdrag. 

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

Dat de hierboven feitelijk bewezen wereldvernietigende NAZI-politiek vanuit Nederland ook de 
Belgische verantwoordelijke minister Joëlle Milquet van Binnenlandse Zaken en Annemie Turtelboom 
van Justitie volledig in haar macht heeft kunt u hieronder lezen in onze e-mail van 2 oktober 2012 en 
het feit dat door hen beiden daarop nog steeds niet is gereageerd.  
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 2 oktober 2012 12:27 
Onderwerp: Twee Nederlandse Nazi’s met topfuncties moeten inzake politiek vluchteling Ad van Rooij 
verantwoording afleggen tegenover de Belgische ministers Joëlle Milquet van Binnenlandse Zaken en 
Annemie Turtelboom van Justitie: 
Aan: milquet@ibz.fgov.be, Mina.Andreeva@ec.europa.eu, info@just.fgov.be, 
geert.slootmans@just.fgov.be, Frank.kraakman@iak.nl, toon.spaninks@iak.nl, zorg@iak.nl, 
infofdz@iak.nl, polisadministratiezorg@iak.nl, ik@iak.nl, karel.pelgrim@iak.nl, 

schademeldenpsp@iak.nl, info@aegon.nl, ir@aegon.com, Antoon.donkers@janssen-janssen.nl, 
LargeAccounts@janssen-janssen.nl, ralf.waumans@janssen-janssen.nl, info@janssen-

janssen.nl, westbrabant@janssen-janssen.nl, klachten@janssen-janssen.nl, 

Cc: info@premier.fed.be, federaal.parket@just.fgov.be, kabinet.lieten@vlaanderen.be, 
kabinet.schauvliege@vlaanderen.be, kabinet.peeters@vlaanderen.be, 
kabinet.bourgeois@vlaanderen.be, kabinet.clerfayt@ckfin.minfin.be, kabinet.crevits@vlaanderen.be, 
kabinet.muyters@vlaanderen.be, kabinet.smet@vlaanderen.be, 
kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be, kabinet.gouverneur@limburg.be, Annelies van Gerwen 
<w.gerwen@chello.nl>, arend@argusoog.org, aartliberty@me.com, "Anton F. P. van Putten" 
<anton37.putten@wxs.nl>, S'ace deGroot <s.acegr@gmail.com>, Rob Brockhus <sdn@planet.nl>, 
Rob Brockhus <rob.brockhus@gmail.com>, bert maathuis <bertmaathuis@gmail.com>, Jan Boeykens 
<werkgroepmorkhoven@gmail.com>, "f.bovenkerk" <F.Bovenkerk@uu.nl>, bosgroep wieteke van 
Dort <wieteke@wietekevandort.nl>, bosgroep miep <miep@miepbos.nl>, "C. Zoete" 
<czoete@home.nl>, micha kat <drsmkat@yahoo.com>, Marjo v d Heuvel 
<marjovdheuvel@gmail.com>, De Groenen België <de.groenen.belgie@gmail.com>, Hans van den 
Broek <hans.v.d.broek@planet.nl>, IHW bestuur Detmar <dboels@home.nl>, "Elbert Westerbeek, 
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kandidaat SOPN." <elbert.westerbeek@sopn.nl>, Erwin Jehaes <erwin.jehaes@skynet.be>, 
ericdonk@hotmail.com, edith.stevens@maaseik.be, "j.fitters1" <J.Fitters1@kpnplanet.nl>, Farida 
Gillot <f.gillot@gmail.com>, gerard kucharek <kucharek0@gmail.com>, Geert Vousten 
<geert.vousten@sopn.nl>, julius vischjager <julius601@hotmail.com>, Johan Oldenkamp 
<Johan@pateo.nl>, Steven Brown <jestelesto@hotmail.com>, kleintje stelling <kleintje@stelling.nl>, 
"R.KAHLMAN" <r.kahlman@quicknet.nl>, katohliek nieuwsblad <henk@katholieknieuwsblad.nl>, 
laurens.wouters@sopn.nl, "lotte.beckers" <Lotte.Beckers@demorgen.be>, Laurens Wouters 
<lapwouters@gmail.com>, Wim Muller <mullers@hotelzurems.de>, No cancer Foundation 
<nocancerfoundation@gmail.com>, Henk Niggebrugge <henkn@hetechtenieuws.org>, 
anton@niburu.nl, nvvk@veiligheidskunde.nl, redactie@eenvandaag.nl, info@mooirooi.nl, 
redactie@volkskrant.nl, Otto ter Haar <degroenen@planet.nl>, Ad van Oosten 
<ad.van.oosten@nieuwsuur.nl>, Opgelicht TROS <opgelicht@tros.nl>, Omroep Brabant Info 
<info@omroepbrabant.nl>, Jan Pasterkamp <info@jpasterkamp.nl>, Peter Teesink 
<p.teesink@hccnet.nl>, Pierre Schreuder <pierre.schreuder.sr@gmail.com>, panorama@canvas.be, 
uitgesproken@eo.nl, Ronald van Uden <rhb@blaap.org>, Gaby van Wijlen 
<gaby.van.wijlen@sopn.nl>, Wilma Van Loon <wilma01@gmail.com>, sjaak.bruijsten@sopn.nl, Jager 
Jikke <info@jikkejager.nl>, Zembla <zembla@vara.nl>, smol <smol.013@hetnet.nl>, Raad van State 
Voorlichting <voorlichting@raadvanstate.nl>, Arie van Velsen <mijnpleidooi@gmail.com>, 
hansdejonge@xs4all.nl, Hans Holtrop <holtrophans@gmail.com>, kareldewerd@kpnmail.nl, 
redactie@brabantsdagblad.nl, redactie@humo.be, beke@senators.senate.be, 
kristien.smets@zonhoven.be, steven.reynders@live.be, STAES Bart 
<bart.staes@europarl.europa.eu>, theo.boosten@telenet.be, Theo Lalleman 
<theolalleman@gmail.com>, rik.palmans@skynet.be, info@anarchiel.com, Barbara Vuylsteke 
<barbaravuylsteke1@gmail.com>, emileroemer@sp.nl, groene@groene.nl, Redactie Argusoog 
<redactie@argusoog.org>, Miriam.Lavalette@nieuwsuur.nl, redactie@refdag.nl, vera.dua@groen.be, 
juru70uc@kpnmail.nl, info@gruene.de, info@laurette-onkelinx.be, info@gifgrondopurk.nl 

 

 

Twee Nederlandse 
Nazi’s met topfuncties moeten inzake politiek vluchteling 
Ad van Rooij verantwoording afleggen tegenover de 
Belgische ministers Joëlle Milquet van Binnenlandse 
Zaken en Annemie Turtelboom van Justitie:     

 
 
Geachte Ministers Milquet en Turtelboom en de heren Kraakman en Donkers,   

 
Dit e-mail bericht is gelijktijdig gericht aan: 

1. Joëlle Milquet, Belgisch Minister van Binnenlandse Zaken. 
2. Annemie Turtelboom, Belgisch Minister van Justitie. 
3. Frank Kraakman, Algemeen directeur IAK Verzekeringen. 
4. Antoon Donkers, Algemeen directeur van Janssen & Janssen gerechtsdeurwaarders 

A.M.L. van Rooij verblijft vanaf 22 april 2010 als politiek vluchteling in België en heeft op 6 mei 2010 
politiek asiel aangevraagd bij voormalig minister Joëlle Milquet, als minister van Werk en Gelijke 
Kansen, belast met Migratie- en asielbeleid. Als bewijs daarvoor lees de volgende link: 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-asielverzoek-van-ad-van-rooij-aan-joelle-milquet-
belgie.pdf  
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A.M.L. van Rooij heeft vanaf 23 december 2010 zijn domicilie op het adres Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven en is gebuur van Ingrid Lieten, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams 
minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding aan wie onder meer 
een kopie van deze e-mail is toegestuurd, zodat u allen bij haar kunt navragen of het klopt dat 
A.M.L. van Rooij al vanaf  23 december 2010 woont op zijn domicilie Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven in België.  

Ondanks deze wetenschap krijgt A.M.L. van Rooij vanaf 22 april 2010 te maken met de hierboven op 
de foto’s zichtbare in samenspanning werkkende Nazi’s wat bij de familie van Rooij door toedoen van 
Nazi-uitvoerder Frank Kraakman reeds € 500.000,- aan schade heeft veroorzaakt .  

Eerst een toelichting over de vier hierboven in samenspanning werkende Nazi’s.   

Op de Linkse Foto ziet u Joris Demmink. Hij is als secretaris generaal de hoogste baas van justitie 
van Nederland en is ’s-Werelds grootste pedofiel en kinderverkrachter en krijgt daarvoor van de 
Nederlandse Nazi-Staat een riant jaarsalaris. Voor bewijs lees hieronder het recente artikel over Joris 
Demmink.  

Op de op een na linkse foto ziet u Maarten Groothuizen.  
 
Hij is raadslid bij de politieke partij D66 in Nijmegen. In de gemeente Nijmegen is het bedrijf 
Hickson Garantor Nederland B.V. gevestigd, die met zijn toestemming als D66-raadslid en dat van zijn 
D66-voorgangers, vanaf 1992 het valselijk geëtiketteerde Superwolamzout- CO aan het bedrijf Gebr. 
van Aarle B.V. in Sint-Oedenrode heeft geleverd zonder dat dit bedrijf beschikt over de vereiste 
Milieuvergunning, Wvo-vergunning en zijn bedrijf in werking heeft in strijd met het bestemmingsplan 
Buitengebied op sterk verontreinigde grond in strijd met de bouwverordening, zonder een daarvoor 
vereist extern veiligheidsrapport en rampenbestrijdingsplan ingevolge de Post-Seveso richtlijn in het 
kritische Dommeldalgebied van Sint-Oedenrode te midden van burgerwoningen en pal daarnaast de 
paardenhouderij van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen. Als raadslid van de Gemeente 
Nijmegen is hij daarmee verantwoordelijk en aansprakelijk dat Gebr. van Aarle B.V. daardoor op 
termijn:  

20 x 12.500.000.000 liter water met arseen boven de interventiewaarde en, 
20 x 50.000.000.000 liter water met chroom VI boven de interventiewaarde, 

heeft kunnen vergiftigen en daarmee de Nederlandse Staat voor € 7.920.000,- euro.  heeft opgelicht 
door daarover geen zuiveringsheffing te hebben betaald. Daarbij wordt nog niet gesproken over de 
honderden miljoenen euro’s die dit bedrijf aan schade en menselijk leed heeft veroorzaakt bij derden 
in de vorm van met kankerverwekkende stoffen verontreinigd grondwater, bouwmaterialen, 
gecreëerde kanker, nageslachtsverminkingen en genetische afwijkingen of andere ernstige 
vergiftigingsziekten bij mensen wat met geen honderden miljoenen meer te betalen is. Voor dit alles 
heeft de Gebr. van Aarle B.V. onder de dekmantel van KOMO-keur en KEMA-keur grote bedragen 
aan overheidssubsidie ontvangen en van de RABO-bank in Sint-Oedenrode een bedrag ontvangen 
van € 10.000,- euro, als beste ondernemer van het jaar 2005. Voor dit alles is D66-raadslid Maarten 
Groothuizen en zijn politieke Partij persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk. Voor berekening en 
toelichting, lees hieronder: 
 
Hij is officier van justitie bij het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch (opvolger van G. 
Bos). Daar regelt hij dat hijzelf niet strafrechtelijk wordt vervolgd voor zijn hierboven feitelijk bewezen 
chemische genocide-misdrijven op tienduizenden mensen via zijn dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle.   
Hij is erop uit om in navolging van Pim Fortuyn (lees hieronder) A.M.L. van Rooij door een door de 
overheid ingehuurde moordenaar, desnoods in zijn Nazi-gevangenis, te laten vermoorden om 
daarmee zijn eigen hierboven gepleegde chemische genocide misdrijven af te dekken. Daarom heeft 
hij onder volledige ‘anonimiteit’ op 28 september 2010 een arrestatiebevel aan A.M.L. van Rooij laten 
uitgaan welke tot 20 september 2015 rechtskracht heeft om hem onder zijn persoonlijke toezicht te 
laten vermoorden, om daarmee zijn eigen hierboven gepleegde chemische genocide misdrijven af te 
dekken. Betreffend arrestatiebevel die deze Maarten Groothuizen heeft laten uitgaan aan A.M.L. van 
Rooij vindt u hieronder ingelast bijgevoegd: 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-september-2010-arrestatiebevel-ad-van-rooij.pdf     
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Op de op een na rechtse foto ziet u Frank Kraakman, 
 
Deze Frank Kraakman, werkt als uitvoerder voor de nazi’s nauw samen met de Nazi’s Joris Demmink 
en Maarten Groothuizen. Dat levert hem als directeur van IAK-Verzekeringen ook heel veel op, want 
deze nazi’s binnen het Nederlandse Openbaar Ministerie maken heel veel mensen ziek, waardoor er 
veel en hogere zorgverzekeringen kunnen worden afgesloten. Voor directeur Frank Kraakman van 
IAK-Verzekeringen snijdt het mes daarmee aan twee kanten over de rug van vergiftiging lijken. Het is 
voor alle Europeanen goed te weten dat IAK Verzekeringen onderdeel uitmaak van het Belgische 
AEGON, waarmee duidelijk is geworden als je belegd in AEGON je belegd in je eigen Eco-
terroristische chemische genocide, wat in strijd is met de armoedebestrijding van verantwoordelijk 
Vlaamse minister Ingrid Lieten, mijn gebuur.  
 
Het is dan ook deze Frank Kraakman die op de hoogte is dat A.M.L. van Rooij al vanaf 22 april 2010 
als politiek vluchteling tegen dubbele woonlasten gescheiden van zijn vrouw en gezin moet wonen in 
België om in Nederland niet te worden vermoord in opdracht van de D66 officier van justitie Maarten 
Groothuizen en vanaf 23 december 2010 zijn domicilie heeft op het adres Hazendansweg 36A, 3520 
te Zonhoven in België, wat wordt bevestigd met een brief van het Grondwettelijk Hof van België, welke 
u in de volgende link hieronder vindt ingelast: 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-augustus-2012-conclusies-grondwettelijk-hof-van-rooij.pdf      
 
Ondanks deze wetenschap en voorkennis maakt deze Frank Kraakman elk jaar opnieuw ėėnzijdig, 
zonder dat de andere partij A.M.L. van Rooij het heeft ondertekend, een valse zorgpolis op dat A.M.L. 
van Rooij op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode in Nederland zijn domicilie heeft en 
meldt hij A.M.L. van Rooij aan als wanbetaler bij het College voor Zorgverzekering (CVZ) in 
Nederland. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd zijn ėėnzijdig valselijk opgemaakte zorgpolis met 
aanmelding bij het CVZ dat A.M.L. van Rooij een wanbetaler is: 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-11-2011-zorgpolis-iak-kraakman.pdf  
Hij doet dat met de voorkennis en wetenschap dat A.M.L. van Rooij als gevolg van de Nazi’s Joris 
Demmink en Maarten Groothuizen al 2,5 jaar lang als politiek vluchteling tegen dubbele woonlasten in 
België moet wonen en diezelfde Nazi’s Joris Demmink en Maarten Groothuizen zijn inkomen als 
safety manager bij Philips Haelthcare en als directeur van het Ecologsich kennis Centrum B.V. maar 
liefst al vijf jaar lang hebben afgenomen.  
 
Hij doet dat met de wetenschap en voorkennis dat de terechte niet betaling van deze zorgpremie 
door A.M.L. van Rooij vervolgens door het CVZ  ‘anoniem’ wordt doorgestuurd aan het Centraal 
Justitieel Incassobureau van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, die het vervolgens weer 
doorsturen aan Janssen en Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders om vervolgens elke twee maanden 
een deurwaarders exploot te laten uitgaan aan A.M.L. van Rooij op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD 
te Sint-Oedenrode, waar hij noodgedwongen door Nazi’s Joris Demmink en Maarten Groothuizen 
binnen het Nederlandse Openbaar Ministerie al maar liefst  2,5 jaar lang niet woont. Dit met de 
voorkennis dat D66 Nazi-Officier van Justitie Maarten Groothuizen van het arrondissementsparket ’s-
Hertogenbosch vervolgens beslag kan laten leggen op de roerende- en onroerende goederen van Ad 
en Annelies van Rooij, met als doel het voor 1/10 van de werkelijke waarde openbaar te kunnen 
laten uitverkopen aan de Nazi’s waarvan Maarten Groothuizen samen met zijn baas Joris Demmink 
aan het hoofd staan. Dit heeft onder meer al geleid tot het in opdracht van D66 Nazi-Officier van 
Justitie Maarten Groothuizen  stelen van de Pajero Sjeep die mijn vrouw J.E.M. van Rooij nodig heeft 
om onze paardenhouderij te laten functioneren, wat ook daar weer grote schade heeft veroorzaakt . 
Als bewijs daarvoor vindt u in de volgende link bijgevoegd het bewijs van het stelen van de Pajero 
Sjeep, welke aan het agrarische bedrijf Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ VOF (ander 
rechtspersoon) toebehoord en het beslagleggen van de inboedel in de woning op het ‘t Achterom 9a, 
welke een andere woning is dan ‘t-Achterom 9 waar A.M.L. van Rooij 2,5 jaar geleden woonde.   
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-maart-2012-executoriaal-beslag-goederen-janssen-
janssen.pdf  
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Op de op rechtse foto ziet u Antoon Donkers,  
 
Deze Antoon Donkers steelt in opdracht van D66 Nazi-Officier van Justitie Maarten Groothuizen tien 
maal zoveel aan waarde als het bedrag wat betaald moet worden om het voor die goedkope waarde 
aan zijn Nazi-vrienden te geven. Vandaag 1 oktober 2012 heeft Nazi-uitvoerder Antoon Donkers weer 
een betekent executoriaal bevel in de brievenbus van ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode  
gedaan, dat A.M.L. van Rooij binnen twee dagen weer € 455,70 euro aan zorgpremie moet betalen 
anders volgen er beslagmaatregelen met behulp van de sterke hand van D66 Nazi-officier van Justitie 
Maarten Groothuizen bij het arrondissementsparket  ’s-Hertogenbosch. Betreffend exploot d.d. 1 
oktober 2012 van Nazi-gerechtsdeurwaarderskantoor Janssen & Janssen vindt u bijgevoegd (zie 
bijlage). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen.  
 
Nadrukkelijke verzoeken aan de vier personen waaraan dit e-mail-bericht is gericht:   
 
 

1. Aan Belgisch Minister Joëlle Milquet van Binnenlandse Zaken. 
 
Aan minister Joëlle Milquet heeft A.M.L. van Rooij het nadrukkelijke verzoek om op grond van 
bovengenoemde feitelijk onderbouwde informatie met onderliggende toelichting op 2 oktober 2012 te 
berichten dat aan A.M.L. van Rooij, zijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn zoon, dochter en 
moeder per direct een Belgisch Paspoort zal worden verstrekt op domicilie Hazendansweg 36A, 3520 
te Zonhoven. Zo niet dan zal op 3 oktober 2012 hierover een zaak aanhangig worden gemaakt bij het 
Grondwettelijk Hof van België waarbij dit e-mail bericht als onderbouwing zal worden overlegd.  
 
Tevens richt A.M.L. van Rooij aan minister Joëlle Milquet het nadrukkelijke verzoek om via haar 
Nederlandse collega minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te 
regelen dat Nazi-uitvoerder Frank Kraakman  als algemeen directeur van IAK Verzekeringen per 
direct zijn valselijk opgemaakte zorgpolis over het jaar 2012 intrekt en aan A.M.L. van Rooij op zijn 
domicilie Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België dat schriftelijk moet bevestigen. Zo niet 
dan zal A.M.L. van Rooij hiervan rechtstreeks strafaangifte doen bij de federaal procureur des konings 
Johan Delmulle te Brussel waarbij dit e-mail bericht als onderbouwing zal worden overlegd.  
 

2. Aan Belgisch Minister Annemie Turtelboom van Justitie. 
 
Aan minister Annemie Turtelboom heeft A.M.L. van Rooij het nadrukkelijke verzoek om op grond van 
bovengenoemde feitelijk onderbouwde informatie met onderliggende toelichting aan hem op 2 
oktober 2012 te berichten dat in samenwerking met haar Nederlandse college minister IVO Opstelten 
van Veiligheid en Justitie naar deze vier Nazi-criminelen en alle overig betrokken Nazi-criminelen in 
onderlinge samenwerking een groot strafrechtelijk onderzoek wordt gestart vanwege het feit dat deze 
Nazi-criminaliteit van grensoverschrijdende aard is. Zo niet dan zal A.M.L. van Rooij hiervan 
onverwijld rechtstreeks strafaangifte doen bij de federaal procureur des konings Johan Delmulle te 
Brussel, waarbij dit e-mail bericht als onderbouwing zal worden overlegd.  
 
Tevens richt A.M.L. van Rooij aan minister Annemie Turtelboom het nadrukkelijke verzoek om via 
haar Nederlandse collega minister IVO Opstelten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te 
regelen dat Nazi-uitvoerder Antoon Donkers als Algemeen directeur van Janssen & Janssen 
gerechtsdeurwaarders zijn op 1 oktober 2012 betekende bevel tot betaling (zie bijlage) per direct 
moet intrekken en dat aan A.M.L. van Rooij op zijn domicilie Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven 
in België schriftelijk moet bevestigen.  Zo niet dan zal door A.M.L. van Rooij hiervan onverwijld 
rechtstreeks strafaangifte worden gedaan bij de federaal procureur des konings Johan Delmulle te 
Brussel, waarbij dit e-mail bericht als onderbouwing zal worden overlegd.   
 

3. Aan Frank Kraakman, Algemeen directeur IAK Verzekeringen. 
 
Aan Frank Kraakman, Algemeen directeur IAK Verzekeringen heeft  A.M.L. van Rooij het 
nadrukkelijke verzoek om zijn valselijk opgemaakte zorgpolis over het jaar 2012 op 2 oktober 2012  
te hebben ingetrokken en dat aan A.M.L. van Rooij op zijn domicilie Hazendansweg 36A, 3520 te 
Zonhoven in België schriftelijk te bevestigen, zo niet dan zal hij Frank Kraakman daarvoor per direct 
voor het Belgisch Grondwettelijk Hof dagen en zal tegen hem per direct hiervan strafaangifte worden 
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gedaan bij de federaal procureur des konings Johan Delmulle te Brussel waarbij dit e-mail bericht als 
onderbouwing zal worden overlegd.  

4. Aan Antoon Donkers, Algemeen directeur van Janssen & Janssen 
gerechtsdeurwaarder  

Aan Antoon Donkers, Algemeen directeur van Janssen & Janssen gerechtsdeurwaarder 
heeft  A.M.L. van Rooij het nadrukkelijke verzoek om zijn valselijk opgemaakte exploot d.d. 1 oktober 
2012 met bevel tot betaling dat is gebaseerd op de valselijk opgemaakte zorgpolis van Frank 
Kraakman  over het jaar 2012 op 2 oktober 2012  te hebben ingetrokken en dat aan A.M.L. van Rooij 
op zijn domicilie Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België schriftelijk te bevestigen, zo niet 
dan zal hij Antoon Donkers daarvoor per direct voor het Belgisch Grondwettelijk Hof dagen en zal 
tegen hem per direct hiervan strafaangifte worden gedaan bij de federaal procureur des konings 
Johan Delmulle te Brussel waarbij dit e-mail bericht als onderbouwing zal worden overlegd.  
   
Een zichtbaar kopie hiervan heb ik verstuurd aan federaal procureur generaal Johan Delmulle, zodat 
hij op de hoogte is, dat als Belgisch verantwoordelijk ministers Joëlle Milquet en Annemie Turtelboom  
hierop op 2 oktober 2012 voor A.M.L. van Rooij en zijn familie geen positieve beslissing hebben 
genomen van deze meest ernstige grensoverschrijdende misdaad tegen de familie van Rooij hiervan 
direct daarna strafaangifte zal worden gedaan bij federaal procureur des konings Johan Delmulle. Ter 
onderbouwing van die strafaangifte zal een kopie van deze sommatieverzoeken aan de 
verantwoordelijke ministers Joëlle Milquet en Annemie Turtelboom en Nazi-uitvoerders Frank 
Kraakman en Antoon Donkers  worden overlegd.  
 
Voor toelichtende informatie en berekeningen, lees hieronder. 
  
In afwachting op een antwoord op 2 oktober 2012 van alle vier aangeschreven personen, te weten:  

1. Joëlle Milquet, Belgisch Minister van Binnenlandse Zaken. 
2. Annemie Turtelboom, Belgisch Minister van Justitie. 
3. Frank Kraakman, Algemeen directeur IAK Verzekeringen. 
4. Antoon Donkers, Algemeen directeur van Janssen & Janssen gerechtsdeurwaarders 

 
verblijven wij; 
 
Hoogachtend.   

 
Ing. A.M.L. van Rooij  
Hazendansweg 36A, 3520, Zonhoven      . 
Tel: 0032 (0) 484749360      

Deze e-mail gaat om persoonlijke veiligheidsredenen een wereldwijde verspreiding krijgen 

OP 4 OKTOBER IS HET EINDE DEMMINK EN VVD  

Door: Micha Kat op 30 september, 2012 in Algemeen, 12 Comments  

BREAKING * BREAKING * BREAKING * BREAKING * BREAKING * BREAKING * BREAKING 

LEES HIER HET PERSBERICHT [Helsinki] OVER HET DEMMINK-
TRIBUNAAL IN WASHINGTON * NEDERLANDSE MSM BLIJVEN 
KINDERVERKRACHTERS DEKKEN EN BESCHERMEN * VVD ZAL 
DONDEREND IN ELKAAR STORTEN WEGENS BESCHERMING VAN 
DEMMINK EN ANDERE KINDERVERKRACHTERS ZOALS ED NIJPELS 
* EINDE CARRIERE MARK RUTTE IN ZICHT * KABINETSFORMATIE 
ZAL STIL KOMEN TE LIGGEN WEGENS DEMMINK-GATE NA 
PATHETISCHE POGINGEN VAN OPSTELTEN ZIJN MINISTERIE TE 
BEHOUDEN VOOR ZIJN COLLEGA-KINDERVERKRACHTERS * HENK 
KROL VAN 50+ HEEFT REEDS TOEGEZEGD KAMERVRAGEN TE 
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GAAN STELLEN * OOK DE TELEGRAAF DREIGT TE WORDEN MEEGESLEURD IN PEDO-
TSUNAMI * HOE REAGEREN DE PVDA EN SAMSOM? * HAAGSE PEDOFIELEN ZULLEN ALS 
RATTEN HET ZINKENDE SCHIP VERLATEN 

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

1953: André Donner (ARP) 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 deze illegale 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.  
 
21 april 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. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd de brief d.d. 2 september 
1996 (kenmerk: GZB/C&O/963400) van Erica Terpstra, Staatsecretaris van Volksgezondheid en Sport 
en de brief d.d. 10 april 1996 (kenmerk: 96/1807 HPK/HPK) van prof. dr. J.S.M. Boleij, Secretaris van 
het college voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (zie productie 3).  

1983: 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. Dezelfde André Donner (ARP), zijnde de vader van huidig vice-president van 
de Raad van State Piet Hein Donner 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):  
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"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 (weer een CDA / VVD kabinet) 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. 

 
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. Hetzelfde geld voo 
alle andere agrarische en niet-agrarische bestrijdingsmiddelen, waaronder Roundup, Xentari WG, etc.       
 
Ook met het tot stand brengen van deze nieuwe Grondwet heeft Nederland in zeer ernstige mate 
artikel 1 van het op 3 februari 1958 gesloten Benelux-Verdrag overtreden. Het kan namelijk nooit zo 
zijn dat Nederland met deze herziening van hun Grondwet, daarmee de Belgische Grondwet heeft 
uitgeschakeld, en daarmee ook het Belgisch Grondwettelijk Hof. Ook op grond hiervan dient het 
met Nederland afgesloten Benelux-Verdrag onmiddellijk te worden vernietigd.  

11 augustus 1992: In november 1987 mocht de Gebr. van Aarle B.V., Ollandseweg 159, 5491 XB, te 
Sint-Oedenrode met bovengenoemde achtergrondkennis van het CDA, VVD, PvdA college van 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode in het kritische Dommeldalgebied van Sint-
Oedenrode, te midden van woningen (12 woningen binnen 0 en 100 meter) op sterk verontreinigde 
grond (verontreinigd met arseen, koper en zink tot 14 maal de saneringswaarde), zonder een vooraf 
vereiste bouwvergunning in strijd met de gemeentelijke bouwverordening en in strijd met het ter 
plaatse geldende bestemmingsplan Buitengebied beginnen met de bouw van een kelder ten behoeve 
van een grote houtimpregneerinstallatie, zijnde een milieucategorie 5 bedrijf en zelfs Post-Seveso-
bedrijf. Op 11 augustus 1992 mocht het bedrijf Gebr. van Aarle B.V., van burgemeester Piet Schriek 
(CDA) en gemeentesecretaris John Jorritsma (VVD) zijn illegaal gebouwde houtimpregneerketel 
zonder een vooraf vereiste Hinderwetvergunning (Milieuvergunning), zonder een vereist extern-
veiligheidsrapport en rampenbestrijdingsplan (wettelijk vereist op grond van de Post-Seveso-Richtlijn) 
in gebruik nemen om daarmee hout te impregneren met valselijk geëtiketteerde zeer giftige 
kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde 
hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell, zonder dat door burgemeester en 
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wethouders van Sint-Oedenrode (CDA, VVD, PvdA) daartegen handhavend werd opgetreden, 
ondanks de vele verzoeken van A.M.L. van Rooij (en toen nog alle andere omwonenden) daarom. Alle 
andere bezwaar makende omwonden zijn op 11 augustus 1992 gestopt met procederen tegen Gebr. 
van Aarle B.V., onder de dreiging van burgemeester en wethouders dat anders hun bedrijf zal worden 
aangepakt. Vanaf dat moment werd onze omgeving zowel via de lucht met stoomwolken als wel via 
de sloten door lozingen vergiftigd met valselijk geëtiketteerde zeer giftige kankerverwekkende 
stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) in strijd met de rechtstreeks aan lidstaat 
Nederland opgelegde Europese Verordening (EG) nr. 142/97 zonder een door voor vereiste Wvo-
vergunning (lozingsvergunning) van het Waterschap De Dommel (zie Video 1 en Video 2). 
 
Het is hierbij goed te weten dat voormalig gemeentesecretaris John Jorritsma (VVD) een neef is van 
voormalig minister Annemarie Jorritsma (VVD) en dat hij als waardering daarvoor de volgende goed 
betaalde bliksem carierre heeft mogen doormaken: 

- burgemeester van Cranendonck, van 1 januari 1997 tot 16 september 2002 (gemeente 
ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Budel en Maarheeze);  

- directeur BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij), van september 2002 tot mei 2008 
(tevens van Stimulus Venture Capital Fund (SVCF) en BOM bedrijventerreinen B.V.) 

- Commissaris van de Koningin in Fryslân, vanaf 16 mei 2008 
 
Over Annemarie Jorritsma (VVD) heeft A.M.L. van Rooij het volgende artikel geschreven in Kleintje 
muurkrant wat hij met feitelijke bewijstukken kan onderbouwen:  

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

Groene stroom maffia    

de media slapen  

Een ernstige tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet heeft geleid tot een nagenoeg 
algehele vergiftiging van Nederland met de uiterst giftige en kankerverwekkende stoffen 
arseenzuur, chroomtrioxide, pentachloorfenol, trichloorfenol, PAK's, en dergelijke. Dit is al 
ruim tien jaar bekend. Toch wordt deze tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet niet 
gerepareerd en worden de gevolgen ervan niet weggenomen. De daaruit voortvloeiende 
schade zal Nederland op langere termijn economisch nooit meer kunnen opbrengen. Degenen 
die in korte tijd hieraan veel geld willen verdienen denken mee aan creatieve oplossingen. 
Hieruit is een heimelijke verstandhouding, een vorm van corrupte samenspanning ontstaan, 
die het gedeelde eigenbelang van betrokken partijen laat prevaleren boven het algemeen 
belang. Een dergelijke corrupte samenspanning wordt 'collusie' genoemd. Deze collusie heeft 
de landelijke en locale politiek volledig in haar greep gekregen. Dat heeft geleid tot de 
hieronder beschreven groene stroom maffia. 

Door Ad van Rooij  

Hoe heeft het kunnen gebeuren dat Nederland in de greep is geraakt van de afvalmaffia? Nou, dat is 
aldus gegaan: enkele ambtenaren bereiden de bestrijdingsmiddelenwet voor. De ministers van VWS, 
VROM, LNV en SZW zijn verantwoordelijk voor de inhoud van die bestrijdingsmiddelenwet en de 
Tweede Kamer keurt deze goed. Het uitvoerende College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 
(CTB) laat binnen de reikwijdte van deze bestrijdingsmiddelenwet enorme hoeveelheden agrarische 
en niet-agrarische bestrijdingsmiddelen toe. Later blijkt dat die bestrijdingsmiddelenwet een zeer 
ernstige tekortkoming bevat te weten: bij de toelating van een bestrijdingsmiddel mag geen rekening 
worden gehouden met de milieu- en gezondheidsconsequenties die betreffend bestrijdingsmiddel 
aanricht na de gebruiksfase, dus in de afvalfase. Onze overheid, de politiek, zijn verantwoordelijk voor 
deze ernstige tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet en voor alle daaruit voortvloeiende schade. 
Desbetreffende ministers en Tweede Kamerleden willen deze fout niet toegeven, vanwege 
gezichtsverlies en de enorme daaruit voortvloeiende schade van honderden miljarden guldens, die 
nooit meer opgebracht kunnen worden.  

Door deze tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet is nu zo'n 30 tot 50 procent van het in de bouw 
en tuin gebruikte hout zwaar vergiftigd met hoge concentraties aan arseenzuur, chroomtrioxide, koper, 
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boorzuur, pentachloorfenol, lindaan, PAK's, en dergelijke. In sommige gevallen zijn de concentraties 
van deze stoffen zo hoog dat de drempelwaarde waarbij sprake is van gevaarlijk afval honderdvoudig 
overschreden wordt. Ook is deze tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet één van de 
hoofdoorzaken dat het slib in onze rivieren en het slib afkomstig van onze rioolzuiveringsinstallaties 
sterk is verontreinigd met zware metalen en bijvoorbeeld PAK's. De concentratie aan deze stoffen is in 
het rioolzuiveringsslib zo hoog dat het zonder meer zeer gevaarlijk afval is. Onze overheid is moreel 
en wettelijk verplicht om het genoemde geïmpregneerde hout, dat vrijkomt als bouw- en sloopafval, en 
rioolzuiveringsslib te laten verwijderen en verwerken als gevaarlijk afval, hetgeen hen zo'n 500 tot 
1000 gulden per ton zal gaan kosten.  

Deze zeer hoge verwerkingskosten komen minister Jorritsma en minister Pronk kennelijk niet goed uit 
en zij hebben dan ook de volgende creatieve oplossing bedacht: we noemen bovengenoemd uiterst 
gevaarlijk afval eenvoudig biomassa en we stellen dat bijstoken van deze zogeheten 'biomassa' in de 
EPON-elektriciteitscentrale te Nijmegen, de Demkolec-electriciteitscentrale te Buggenum en de Amer-
elektriciteitscentrale te Geertruidenberg goed is om de CO2-uitstoot te reduceren. Op deze manier 
kunnen wij vele miljoenen guldens aan subsidie van de Europese Gemeenschap binnenhalen. 
Tegenover de consument noemen we de energie die zo vrijkomt uit biomassa "Groene stroom". Dit 
alles in de wetenschap dat uit vergiftigd rioolslib geen energie gewonnen kan worden; het verbranden 
ervan kost zelfs energie. De consument die voor zulke speciale groene stroom natuurlijk wel extra 
geld moet gaan betalen wordt zo door onze landelijke overheid bedot. Ook zwijgen de betrokken 
ministers over de verspreiding van de met arsenicum, chroom VI en andere zware metalen vergiftigde 
uitstoot via de schoorsteen van de centrale. De heel fijne uitstoot is niet te filteren en nauwelijks 
betrouwbaar te meten. Ook verzwijgen zij de verwerking van het met deze zware metalen vergiftigde 
vliegas in cement en asfalt met alle rampzalige gevolgen voor de bevolking.  
Om hiermee weg te kunnen komen moet natuurlijk een breed draagvlak worden gecreëerd. Met 
betrekking tot de elektriciteitscentrale te Buggenum is hiervoor op 13 mei 2000 een lijst opgesteld van 
personen die moeten gaan dienen als breed draagvlak. De volgende instanties en personen staan op 
die lijst:  

* Landelijke politiek: Mw. Annemarie Jorritsma (minister van EZ), N. van Hulst (Dir-Gen voor 
Energie), P.A. Scholten (Directeur-plv. Dir.Generaal energie, strategie en verbruik), B.J.M. Hanssen 
(directeur duurzame energie), H. Koenen (Hoofd duurzame energie), G. Dijk (duurzame energie), J. 
Weehuizen (Directeur elektriciteit), Hermans (Hoofd elektriciteit), H.A.P.M. (Dir. Gen. VROM), J. 
Lenstra (VROM), B. van Engelenburg (VROM), L.J. Brinkhorst (minister LNV), C.J. Kalden 
(Dir.Generaal LNV), W. de Wit (directeur LNV), G. Westenbrink (LNV), J. van Walsem (2e kamerlid 
D66), J.H. Klein Molenkamp (2e kamerlid VVD).  
* Lokale politiek: C. de Waal (Ged. milieu prov Limburg), Tindemans (Ged. EZ prov Limburg), G.H.M. 
Driessen (Ged. Landbouw, prov Limburg), Heijmans (burgemeester Haelen).  
* Milieubeweging: A. van de Biggelaar (stichting Natuur en Milieu), S. Schöne (Wereldnatuurfonds), 
H. Vijverberg (stichting Milieufederatie Limburg).  
* Aandeelhouders: H. van Meegen (Vz, directie EPZ), H. van Droog (directeur EPZ), J.J. Verwer (Alg 
directeur EZH), L.M.J. van Halderen (Vz directie EPON), P. Koppen de Neve (directeur UNA).  
* Instanties/bedrijven: E.J. Postmus (Gasunie), K. Dijkstra (Gasunie), P. Derks (Gasunie), H. 
Geijzers (Senter), J. Verhoef (Senter), P.A.M. van Luyt (NOVEM), K. Kwant (NOVEM), P. Stollwerk 
(NOVEM), C. van Leenders (NOVEM), Mathijssen (VNO-CNW), drs. L. Knegt (VNO-CNW), ir. M.P.H. 
Korten (VNO-CNW), de Jong (directeur, SHELL), J.A. Terning (SHELL), S. Mennes (SHELL), P.L. 
Zuiderveld (SHELL), Noud Janssen (AGRO), J. Hendriks (AGRO), ir. J. Koolen (LLTB), P. De 
Sampaio Nunes (directeur financiele ondersteuning Europese Commissie), C. Cleutinx (Europese 
Commissie), E. Millich (hoofd financiële ondersteuning Europese Commissie), C. Jones (Europese 
Commissie), P. Zegers (Nederlandse vertegenwoordiging Europese Commissie).  
* Katalysatoren: P. Blok (InterEnergie), C.J.F. Böttcher (Böttcher), F.W. Saris (voorz. directie ECN), 
J.H.A. Kiel (ECN), A.C.G.M. Brogtrop (Directeur proj.bureau duurzame energie), Bultink A (Adviseur 
project bureau duurzame energie), R. Kalf (adviseur projectbureau duurzame energie).  

Aan de hierboven genoemde personen is een actieve rol toebedacht bij het doorvoeren van deze 
praktijken van de groene stroom maffia. Met bovenstaande lijst aan personen moet ons openbaar 
ministerie en met name de minister van justitie, toch erg blij zijn. Zonder het inzetten van 
onderzoekteams, infiltranten en dergelijke krijgen zij van mij middels dit artikel in Kleintje Muurkrant 
alle namen zomaar gratis op een dienblaadje aangereikt. Of de beschreven creatieve oplossing 
metterdaad doorgezet wordt of verijdeld wordt door verzet van het gezonde verstand, hangt af van 

http://www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvikqpopjt8zm/vg09llndy2j9


75 

 

onze media. Mijn oproep aan de media is dan ook: Doe er iets aan! Schoon ons land van deze groene 
stroom maffia!  

(Ad van Rooij is hogere veiligheidskundige en betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te Sint 
Oedenrode. Al hetgeen hij hierboven over de groene stroom maffia heeft beschreven kan hij staven 
met feitelijke bewijsstukken. Een overstelpende hoeveelheid informatie over dit soort zaken kunt u 
vinden bij de stichting Sociale Databank Nederland op internetadres: www.sdnl.nl/ekc-home.htm)  

 

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 352, 12 januari 2001 

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

18 augustus 1992: Omdat A.M.L. van Rooij daartegen bleef doorprocederen is onder voorzitterschap 
van de officier van justitie G. Bos (CDA, en persoonlijke vriend van Frank Houben, kamerheer van 
koningin Beatrix en persoonlijke getuige van het huwelijk van Willem Alexander en Maxima) in een 
geheim samenspannend overleg met de volgende personen: officier van justitie mr. G. Bos 
(voorzitter), dhr. G. Broeren (parketsecretaris), dhr. H. de Vries (Milleu-inspectie Noord-Brabant), dhr. 
H. Artz (Provincie Noord-Brabant), dhr. V. Ditters (Waterschap De Dommel), mevr. I. Valk en dhr. M. 
Saris (Rijkspolitie Sint-Oedenrode) en burgemeester dhr. P. Schriek, wethouder mevr. E. van Dijk-
Eerhart, hoofd afdeling B&M. dhr. C. Kerstholt en milieutechnisch medewerker. dhr. G. van Aarle 
(gemeente Sint-Oedenrode) besloten dat onder politieke verantwoordelijkheid van minister Hans 
Alders van VROM (PvdA) op verzoek van Milieu-inspecteur H. de Vries de GGD-arts Henk Jans door 
burgemeester Piet Schriek (CDA) van Sint-Oedenrode op A.M.L. van Rooij moet worden afgestuurd 
om hem geestesziek verklaard te krijgen. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd het twee jaar later in 
het bezit gekomen geheime verslag van deze geheime bijeenkomst, opgemaakt door milieutechnisch 
medewerker. dhr. G. van Aarle van de gemeente Sint-Oedenrode (zie productie 5) en het artikel  
“Burgemeester schakelt vertrouwensarts in” uit het Eindhovens Dagblad van 1 september 1992 (zie 
productie 6)    
 
Als waardering voor dit alles werd door kamerheer  Frank Houben, vanuit zijn functie als commissaris 
van de Koningin van Noord Brabant (CDA), aan deze GGD-arts Henk Jans op 16 november 1993 de 
provinciale milieuprijs 1993 van Noord-Brabant uitgereikt (zie productie 7).   
 
Op 28 december 1994 heeft A.M.L. van Rooij van dit alles strafaangifte gedaan bij verantwoordelijk 
officier van Justitie mr. G.C.M. Bos van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch. 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 (zie productie 8):  
         

ARRONDISSEMENTSPARKET TE s-HERTOGENBOSCH 
 

Aan: Ing. A.M.L. van Rooij 
’t Achterom 9a 
5491 XD Sint-Oedenrode 

 
’s-Hertogenbosch 
13 januari 1995 

 
Afdeling           :  
Ons kenmerk    : 1/0010/95 
Uw brief van     :  28 december 1994    
 
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.  
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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 de Gebr. van Aarle B.V. tot op heden o.a. meer dan 
100.000 kg valselijk geëtiketteerd volledig in water oplosbaar arseenzuur en chroomtrioxde (chroom 
VI) via hout als tijdelijke drager op een ongecontroleerde wijze in het grondwater, oppervlaktewater en 
drinkwater mogen dumpen. Dit alles in strijd met de rechtstreeks aan lidstaat Nederland opgelegde 
Europese Verordening (EG) nr. 142/97, zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning 
(lozingsvergunning) met grote bedragen aan overheidssubsidie onder de dekmantels van KOMO-keur 
en KEMA-keur. 

De kenmerken van arseenzuur en chroomtrioxide:  

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

  
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.  
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.   
  
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.    
  
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.    
  
Arseenzuur en chroomtrioxide lossen volledig op in water en kunnen ons lichaam via een 
drietal routes binnendringen.  

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

  
Gewolmaniseerd hout bevat:  

-        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) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Winnie_Sorgdrager
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-        arseen 60 µg/l 
-        chroom 30 µg/l 

  
Een kuub gewolmaniseerd hout verontreinigd dus op termijn:  

-        25.000.000 liter water met arseen boven de interventiewaarde. 
-        100.000.000 liter water met arseen boven de interventiewaarde. 

Dit zijn maar liefst 3000 tankauto’s van 33 kuub.   
 
Een kuub hout bevat ten minste:  

- 1,5 kg arseenzuur en 
- 3.0 kg chroomtrioxide (chroom VI 

 
De Gebr. van Aarle B.V. impregneert vanaf 1992 per jaar 5000 m3 hout. Daarmee heeft dit bedrijf 
jaarlijks maar liefst:  

- 750 kg arseenzuur en  
- 1500 kg chroomtrioxide (chroom VI) 

via hout als tijdelijke drager op een ongecontroleerde wijze in het grondwater, oppervlaktewater en 
drinkwater kunnen brengen. Daarmee heeft de Gebr. van Aarle B.V. jaarlijks maar liefst  

 -       12.500.000.000 liter water met arseen boven de interventiewaarde. 
 -       50.000.000.000 liter water met chroom VI boven de interventiewaarde. 

zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning (lozingsvergunning.  
 
Een ander bedrijf in Nederland moet voor het lozen van  

- 0,1 kg arseen € 44,- euro en 
- 1,0 kg chroom € 44,- euro 

 aan zuiveringsheffing betalen aan het Waterschap.  
 
Dit betekent dat Gebr. van Aarle B.V. daarvoor jaarlijks  

- 750 x 10 x  € 44,- euro = € 330.000,- euro  
- 1500 x € 44,- euro        = €   66.000,- euro 

Totaal per jaar:                             € 396.000,- euro    
 
Over 20 jaar is dit € 7.920.000,- euro.  
Dit is het bedrag waarmee de buurman van A.M.L. van Rooij zonder de vereiste vergunningen de 
Staat der Nederlanden heeft opgelicht. Daarbij wordt nog niet gesproken over de honderden miljoenen 
euro’s die dit bedrijf aan schade en menselijk leed heeft veroorzaakt bij derden in de vorm van met 
kankerverwekkende stoffen verontreinigd grondwater, bouwmaterialen, gecreëerde kanker, 
nageslachtsverminkingen en genetische afwijkingen of andere ernstige vergiftigingsziekten bij mensen 
wat met geen honderden miljoenen meer te betalen is. Voor dit alles heeft de Gebr. van Aarle B.V. 
onder de dekmantel van KOMO-keur en KEMA-keur grote bedragen aan overheidssubsidie 
ontvangen en van de RABO-bank in Sint-Oedenrode een bedrag ontvangen van € 10.000,- euro, als 
beste ondernemer van het jaar.  
 
Tegen dit enorme milieumisdrijf vanuit het bedrijf  Gebr. van Aarle B.V. wordt onder de opvolgende 
verantwoordelijke Nederlandse ministers van justitie: 

- Ernst Hirsch Ballin (CDA) 
- Aad Kosto (PvdA) 
- Winnie Sorgdrager (D66) 
- Benk Korthals (VVD) 
- Piet Hein Donner (CDA) 
- Ernst Hirsch Ballin (CDA) 
- Ivo Opstelten (VVD)  

Niet strafrechtelijk opgetreden.   
 
Dit in tegenstelling met de paardenhouderij van Ad en Annelies van Rooij, terwijl die over alle vereiste 
vergunningen beschikt.  Zonder ook maar 1 liter bestrijdingsmiddelen te hebben gebruikt, krijgt deze 
paardenhouderij al 20 jaar lang te maken met de ene na de andere hoge dwangsommen en 
executoriale beslaglegging in opdracht van de opvolgende burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode (CDA, VVD, PvdA) en de opvolgende ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
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Ordening en Milieubeheer, wat heeft geleid tot torenhoge gerechtskosten in mogelijk wel 500 
gerechtelijke procedures. 
 
Daarnaast hebben A.M.L. van Rooij en zijn gezin maar liefst 20 jaar lang te maken gehad met de ene 
vernieling na de andere. Op A.M.L. van Rooij zijn door Robert van den Biggelaar (familie van Van 
Aarle B.V.) twee pogingen tot doodslag gepleegd en op de moeder van A.M.L. van Rooij een poging 
tot doodslag. Daarvoor heeft de gemeente Sint-Oedenrode de familie van den Biggelaar met 
honderdduizenden euro’s beloond. Ook is op de moeder van A.M.L. van Rooij door een ander 
familielid eerder een poging tot doodslag gepleegd. Daarvan zijn in het totaal mogelijk wel 50 tot 100 
strafaangiftes gedaan bij de politie of justitie, nooit heeft dit geleid tot een strafrechtelijk onderzoek.  
 
Daarnaast kreeg Ad en Annelies van Rooij te maken met vele onaangekondigde binnenvallen in 
opdracht van eerst burgemeester Piet Schriek (CDA) en daarna Peter Maas (CDA) met veel 
politiegeweld om paarden te tellen in zijn keuken, woonkamer, slaapkamer en op zolder waar het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. zijn kantoor heeft. Daarbij is A.M.L. van Rooij met grof geweld ook 
afgevoerd geweest naar de politiecel in Schijndel, zonder ook maar iets te hebben gedaan.  

Op 2 mei 2002 laat Ad van Rooij aan Pim Fortuyn per fax letterlijk zijn volgende aangetekende brief 
toekomen:  

Aan: P. Fortuyn, 
G.W. Burgerplein 11, 
3021 AT Rotterdam.  

Sint Oedenrode, 3 mei 2002. 
 

Ons kenmerk: PF/03052/br.  

Geachte heer Fortuyn,  

Zeer geschokt ben ik over de wijze waarop Wim Kok, Frits Bolkestein, de PvdA, etc, u 
persoonlijk beschuldigen. U spreekt namelijk de waarheid.  

Wim Kok (PvdA), Jan Pronk (PvdA), A. Kosto (PvdA), Tjeenk Willink (PvdA), etc. hebben 
met de hulp van dit paarse kabinet de gehele politiek, de gehele rechterlijke macht en 
het gehele O.M. corrupt gemaakt en ons gehele land vergiftigd met uiterst giftige 
kankerverwekkende stoffen. Dit alles met misbruik van grote bedragen aan 
gemeenschapsgeld (subsidie) onder de dekmantels als ecologisch, milieuvriendelijk, 
biomassa, groene stroom, duurzaam, CO2-reductie, KOMO-keur, milieubeton, 
secundaire brandstof, hergebruik, Rio de Janeiro protocol en Kyoto-protocol.  

Dit alles heeft zich in gang gezet vanuit kabinet Lubbers III, waarin Wim Kok minister 
van Financiën was, en Jan Pronk minister van Ontwikkelingssamenwerking. Het zijn 
juist zij, de PvdA, maar ook de gesettelde CDA in Brabant en Limburg, die een groot 
gevaar vormen voor onze maatschappij en het leefbaar houden van ons land. De 
volgende bijgevoegde stukken maken dat volstrekt duidelijk:  

VII. Mijn brief van 22 april 2002, kenmerk VROM/22042/vz, aan de minister van 
VROM, J.P. Pronk (PvdA).  

VIII. Mijn wrakingsverzoek d.d. 28 januari 2002, kenmerk: Bes/28012/wra, van A. 
Kosto aan de Raad van State (PvdA).  

IX. Mijn brief d.d. 13 april 2001, kenmerk: TEK/13041/vz, aan de Voorzitter van de 
Tweede Kamer mw. J. van Nieuwenhoven, en haar antwoord daarop (PvdA).  

X. Mijn klacht d.d. 24 februari 2002 aan de Nationale Ombudsman over Wim Kok 
(PvdA) en de reactie daarop van die Nationale Ombudsman.  

XI. Mijn brief/persbericht d.d. 2 mei 2002 aan milieuwethouder E.H.G.J.M. 
Huijbregts van Sint Oedenrode (Oorzaak PvdA en CDA).  



79 

 

XII. Mijn aangifte van 10 april 2002 van het plegen van valsheid in geschrift van de 
staatsraden R. Cleton, dr. J.C.K.W. Bartel, mr. R.J. Hoekstra en mr. P. van Dijk, 
incl. krantenartikelen. (Oorzaak Tjeenk Willink PvdA en voorheen Scholten 
CDA). 

Ik wil u vragen deze stukken met bijlagen goed te bekijken.  

Hierbij geef ik u toestemming om alle stukken te gebruiken in uw strijd tegen de huidige 
criminele gesettelde politieke macht, polderdictatuur genaamd.  

Op mijn kennis en ervaring hierover kunt u rekenen, in geval u dat wenselijk acht.  

Gaarne ontvang ik uw reactie, Met vriendelijke groeten, Ecologisch Kennis Centrum 
B.V. 
voor deze,  

Ing. A.M.L. van Rooij, 
directeur.  

C.c. - René van den Oord (met dank aan hem).  

Vier dagen later op 6 mei 2002 wordt Pim Fortuyn vermoord. De aangetekende brief met 2 kilogram 
aan feitelijk bewijsmateriaal wordt 20 dagen later, nadat Pim Fortuyn is begraven, afgegeven op het 
adres van Pim Fortuyn. Als feitelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd 3 voorbladen, blz. 170 t/m 176 
en 1 eindblad uit het boek ‘ Moord namens de ‘Kroon’?’ van Ine Veen (zie productie 8). Lees 
daarover ook het boek “Alarm... U wordt vergiftigd!“ dat Ine Veen over A.M.L. van Rooij heeft 
geschreven:  

Op 25 mei 2002 schrijft Jan van Egmond, journalist bij het Eindhovens dagblad, zonder hoor- en 
wederhoor te hebben toegepast, over Ad van Rooij en zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V. letterlijk 
het volgende artikel in het Eindhovens Dagblad:  

 “Vertrouwelijke gegevens Rooi in openbaarheid SINT-OEDENRODE - De 
aanmeldingslijst voor de opkoopregeling van agrarische bedrijven is een vertrouwelijk 
stuk. Het gaat immers over financiële en ook vaak emotionele zaken van privépersonen. 
Bij een ingezonden brief van het Ecologisch Kenniscentrum, het bureau van 
milieuactivist Ad van Rooi uit Sint-Oedenrode, zat die lijst als bijlage. Hoe heeft dit 
kunnen gebeuren? Het college van B en W van Rooi werd donderdag behoorlijk in 
verlegenheid gebracht door deze vraag van het nieuwe CDA-raadslid H. van den Berk. 
De lijst had vertrouwelijk ter inzage gelegen in de leeskamer van het gemeentehuis, 
waartoe alleen gemeenteraadsleden en bevoegde ambtenaren toegang hebben. 
Wethouder C. van Rossum kon het achterste van zijn tong niet laten zien. "De 
verleiding is natuurlijk groot om te gaan gissen, maar het enige antwoord dat ik kan 
geven is: we weten het niet."  

Het is hierbij goed te weten dat Ad van Rooij helemaal geen vertrouwelijke gegevens in de 
openbaarheid heeft gebracht. Het betroffen openbare stukken waarvoor hij heeft betaald en die hij niet 
aan de media had verstrekt. Hiermee is vast komen te staan dat CDA-wethouder C. van Rossum,  
CDA-raadslid H. van den Berk en het Eindhovens Dagblad groot belang hadden dat ik (A.M.L. van 
Rooij) en zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V. direct na de moord op Pim Fortuyn in het Eindhovens 
Dagblad werden afgeschilderd als milieuactivist, vanwaar praktijken plaatsvinden gelijk aan die van 
Volkert van der Graaf (voor feitelijke onderbouw lees: http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm). Als waardering 
daarvoor volgde raadslid H. van den Berk (CDA) wethouder C. van Rossum (CDA) op om onder 
burgemeester P.M. Maas (CDA) te dienen als wethouder en 1e loco-burgemeester die ook milieu en 
ruimtelijke ordening in haar portefeuille kreeg. 

 

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
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
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Dat Pim Fortuyn niet door Volkert van der Graaf is vermoord maar door en zekere Abu Fatah staat al 
geschreven in het boek ‘ Moord namens de ‘Kroon’?’ van Ine Veen (zie productie 8). Dat er een 
tweede schutter moet zijn omdat Pim Fortuyn ook in zijn hoofd is geraakt is helder. In een van de 
officiële rapporten staat geschreven dat er bij de moord op Pim Fortuyn sprake is geweest van twee 
soorten munitie en dat er 9mm en 5.6mm kogels zijn gebruikt. Dat kan nooit uit dat ene pistool van 
Volkert van der Graaf zijn gekomen. Lees daarover ook het volgende artikel in de Gazet van 
Antwerpen:  

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

"Pim Fortuyn werd door tweede schutter vermoord"  

31/08/'09 Buitenland "De Nederlandse politicus Pim Fortuyn werd niet door één schutter vermoord. Er 
was, buiten Volkert van der Graaf, een tweede schutter bij de moord betrokken." Dat schrijft voormalig 
topballerina en actrice Ine Veen in het boek 'Moord namens de kroon?'. 

Veen (72) zegt zo gefascineerd te zijn door Fortuyn dat ze naar eigen zeggen voelde dat ze een boek 
over hem moest schrijven.  

Veen beweert in het boek dat Volkert van der Graaf niet de enige schutter was die op 6 mei 2002 
Fortuyn neerschoot. "Hij heeft Fortuyn wel drie kogels in het lijf geschoten, twee in de rug en één in 
het linkerdeel van de hals, maar daar is Pim niet aan gestorven. Op dat moment was hij al dood", zegt 
Veen tegen het Nederlandse blad Story. 

"Er is een man geweest die op het elektriciteitshuis heeft gelegen bij het NOS-gebouw, met een 
perfect uitzicht op de uitgang. Deze persoon heeft gewacht tot Pim naar buiten kwam en heeft hem 
toen twee kogels precies in het hoofd geschoten. Die kogels hebben Pim z'n hersenen tot pap 
vermalen", klinkt het nog. 

Doofpot 

De AIVD, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, zou het feit dat er twee soorten munitie 
gebruikt werden, volgens Veen in de doofpot gestoken hebben. 

Veen en haar partner Jean Thomassen zeggen zich te beroepen op een 148 pagina's tellend geheim 
rapport. 

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

Het moge u duidelijk zijn dat op grond van bovengenoemde feiten Pim Fortuyn nooit de nieuwe 
Minister-President van Nederland mocht worden en A.M.L. van Rooij direct na de moord van Pim 
Fortuyn door Cees van Rossum (CDA-wethouder) en H. van den Berk (CDA-raadslid) onder 
burgemeester Piet Schriek (CDA) met voormalig gemeentesecretaris John Jorritsma (VVD) in een 
college met burgemeester en wethouders van CDA, VVD en PvdA direct naar na de moord op Pim 
Fortuyn in het Eindhovens Dagblad afgeschilderd moest worden als milieuactivist en zijn Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. als een bureau van een milieuactivist. Met het aanleveren van dit feitelijk 
bewijsmateriaal is voor A.M.L. van Rooij glashelder dat Pim Fortuyn is vermoord in opdracht van de 
Nederlandse overheid (VVD, CDA, PvdA) door een tweede schutter met een andere kogel. Gezien 
bovengenoemde feiten dient het onderzoek hiernaar dan ook onmiddellijk te worden geopend. Dit des 
te meer ook al twee pogingen tot doodslag op A.M.L. van Rooij zijn gepleegd en dat Robert van de 
Biggelaar (familie  van Gebr. van Aarle B.V.) daarover door de gemeente Sint-Oedenrode met 
honderdduizenden euro’s is beloond.  

Dit des te meer toen A.M.L. van Rooij op 22 november 2006 ging meedoen aan de verkiezingen van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor Lijst 14 volgens de bekende journalist Julius Vischjager 
zijn leven daardoor groot gevaar liep en er mogelijk al een moordbrigade in Nederland was om A.M.L. 
van Rooij te vermoorden. Julius Vischjager is geboren in Amsterdam op 28 januari 1937, is al ruim 

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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dertig jaar journalist, hoofdredacteur, fotograaf, uitgever en enige medewerker van The Daily Invisible, 
voor zover bekend de enige handgeschreven krant ter wereld. Julius Vischjager heeft met zijn krant al 
bijna dertig jaar lang het unieke voorrecht dat hij tijdens de wekelijkse persconferentie van de minister-
president de laatste vraag mag stellen, waarna de minister-president meestal zelf het vaak wat 
kolderieke antwoord in The Daily Invisible schrijft. Toen premier Balkenende de wekelijkse 
persconferentie van Nieuwspoort verplaatste naar het Ministerie van Algemene Zaken, is Julius 
Vischjager dit privilege tijdelijk afgenomen. Na vele protesten is het hem teruggegeven. Om te 
voorkomen dat Ad van Rooij hetzelfde lot zou ondergaan al Pim Fortuyn heeft hij van Ad van Rooij en 
Huib Poortman (nummer 1 op Lijst 14) en foto gemaakt voor het bronzen verzetsmonument  
'Ongebroken Verzet 1940-1945'  in Rotterdam en daarover een artikel in zijn volgende “Daily Invisible” 
geschreven, waarvoor ik hem erg dankbaar ben. Om te voorkomen dat Lijst 14.in de Tweede Kamer 
kwam, is deze nieuwe politieke partij door de gesettelde media doodgezwegen. Dit des te meer dat 
voormalig Minister-President-Jan Peter Balkenende (CDA) op de laatste vraag van Julius Vischjager 
heeft gezegd dat burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode een persoonlijk goede vriend   
van hem is.  

Dit des te meer de bekende criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk na maar liefst 19 jaar nog geen 
antwoord heeft gehad op zijn hieronder ingelaste brief van 21 juni 1993 aan de hoofdofficier van 
Justitie mr. C.R.L.R.M. Ficq, die vanwege het niet antwoorden daarop later is gepromoveerd tot 
Procureur Generaal, waar hij in Nederland in zijn portefeuille de hoogste post van het bestrijden van 
de zware georganiseerde milieucriminaliteit kreeg toebedeeld, waarna hij is gepromoveerd tot 
raadsheer bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. 

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

Universiteit Utrecht Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen  

 
Aan: 
Hoofdofficier van Justitie Mr. C.R.L.R.M. Ficq 
Postbus 90155 
5200 MG Den Bosch  

Datum Uw kenmerk           Ons kenmerk            Doorkiesnummer 
                         A-22-89 FB/am 
 
21 juni 1993  
 
 
Geachte heer Ficq.  
 
In deze brief wil ik mijn instemming betuigen met het door U (vanaf 26 februari j.l,: Uw kenmerk: Kab. 
01/5068/93) voorgenomen onderzoek naar aanleiding van hetgeen door Ing. A.M.L. van Rooij te Sint 
Oedenrode naar voren is gebracht over milieucriminaliteit en het impregneren van hout. Ik ben niet bij 
machte om de kwestie op haar chemische merites te beoordelen, maar herken wel criminologisch 
interessante aspecten die mogelijkerwijs bij Uw beoordeling een rol kunnen spelen.  

De vraag waarmee van Rooij mij benaderde luidde: 
is hier sprake van georganiseerde misdaad?  

Het antwoord op deze vraag hangt uiteraard af van de inhoud die we dit begrip willen geven. Als we 
het systematisch gebruik van fysiek geweld als maatstaf nemen, nee: dan (nog) niet. Als we letten op 
patronen van samenwerking tussen malafide ondernemers (of ondernemers met een malafide sector) 
en de overheid, dan wel. Op grond van enkele gesprekken en kennisname van onderdelen van diens 
zeer uitvoerig dossier, kom ik tot de slotsom dat van Rooij met tenminste twee regelmatigheden te 
maken heeft die ook in de literatuur blijken. De eerste heeft betrekking op grote milieudelicten. Bij 
welhaast geen modern delict is de rol van bezorgde burger zo belangrijk als hier. Erg ontwikkeld is die 
waakhondfunctie bij ons nog niet, tenminste als we die vergelijken met de Verenigde Staten.  
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In de literatuur (zie o.a. A.A. Block & F. Scarpitti: Poisoning for Profit. 1985) blijkt dat dit proces altijd 
begint bij het hardnekkig drijven van nogal bijzondere eenlingen. Zij proberen medestanders voor hun 
standpunten te winnen, maar ondervinden geduchte weerstand van de bedrijven of de branche 
waarop zij zich richten. Ze worden genegeerd, voor ondeskundig uitgemaakt, hun motieven worden 
verdacht gemaakt en ze worden geïntimideerd. Uit zijn relaas maak ik op dat de heer van Rooij thans 
ook ruimschoots met het laatste te maken heeft.  

De tweede herkenning geldt de houding van de overheid. Bij georganiseerde misdaad denkt men 
vaak aan regelrechte omkoping of chantage van ambtenaren. maar dat hoeft geenszins het geval te 
zijn. Vaak komt het voor dat malafide bedrijven samengaan met de overheid omdat hun belangen 
parallel lopen en een probleem wordt opgelost. In de criminologische literatuur wordt dat verschijnsel 
collusie genoemd (zie dr G. van de Heuvel, Onderhandelen of straffen, 1983).  

Van Rooy's hypothese dat in het onderhavige geval enkele bedrijven met het impregneren van hout 
een milieudoelstelling van de overheid tegemoet kwamen en dat men onder de vorige minister van 
VROM een convenant heeft gesloten; dat nu gebleken is dat het impregneren in feite gevaar oplevert; 
dat men toch niet op de afspraak terugkomt omdat er te veel aan goodwill en prestige is geïnvesteerd. 
Dit alles komt mij voor als geloofwaardig.  

Ik word in dat geloof gesterkt door de categorische afwijzing van eerst minister Alders en nu 
minister Hirsch Ballin om op van Rooij's brieven in te gaan en wel zonder argumenten. Begrijpen 
kan men het wel. Van Rooij is uiterst vasthoudend en komt steeds met nieuwe correspondentie. Naar 
de mate waarin hij meer gelijk heeft is dat voor degenen die zijn correspondentie beantwoorden des te 
vervelender. Een werkelijke uitweg komt pas in zicht wanneer de kwestie serieus wordt onderzocht.  

Ter wille van de bestrijding van collusie is het goed dat thans met zo'n onderzoek wordt begonnen.  

Hoogachtend,  

Prof. dr. F. Bovenkerk 
(criminoloog)  

C.c.  

Veld- en Milieupolitie te Boxtel, t.n.v. de heer J. Hurkmans, 
Nergena 5. 5282 JE Boxtel 
Ing. A.M.L. van Rooij, 't Achterom 9a, 5491 XD Sint Oedenrode  

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

Dit des meer dat criminoloog Prof. dr. F. Bovenkerk na het lezen van het boek “Alarm... U wordt 
vergiftigd!“ dat Ine Veen over A.M.L. van Rooij heeft geschreven in zijn lezing tijdens de presentatie 
van dat boek in het Leeuwke te Nijnsel heeft gezegd dat het nog veel erger is dan wat hij in zijn 
bovengenoemde  brief hierover aan de hoofdofficier van Justitie mr. C.R.L.R.M. Ficq heeft geschreven 
en dat hier sprake is van “Corporate Crime”. Voor bewijs beluister de volgende lezing van Criminoloog 
Bovenkerk in Het Echte Nieuws (http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php)             

Dit des temeer direct na de val van het kabinet met daarin de Lijst Pim Fortuyn onder voorzitterschap 
van Minister-President J.P. Balkenende (CDA), persoonlijke vriend van burgemeester Peter Maas van 
Sint-Oedenrode, het Innovatieplatform is opgericht wat in Juni 2010 is opgeheven.   

Het Innovatieplatform was in 2003 ingesteld door het tweede kabinet Balkenende. Aanleiding voor de 
oprichting van het platform was de zogenaamde kennisparadox: het aandeel van innovaties in de 
omzet van bedrijven blijft relatief laag, ondanks dat Nederland bijzonder goed scoort op het gebied 
van wetenschappelijk onderzoek. Doel van het platform was dat Nederland internationaal tot de top-5 
gaat behoren op het gebied van hoger onderwijs, onderzoek en innovatie. 

http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
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De inspanningen van het eerste Innovatieplatform hebben onder andere geleid tot een versoepeling 
van het beleid voor de toegang van buitenlandse kenniswerkers, de invoering van innovatievouchers 
voor het MKB en de Kennisinvesteringsagenda. Daarnaast werden sleutelgebieden gekozen, 
gebieden waarin Nederland al sterk is en waarin het nog sterker kan worden mits deze gebieden 
verder worden ondersteund. 

Het platform werd regelmatig van verschillende kanten bekritiseerd, bijvoorbeeld door politici en 
ondernemers die van mening waren dat de resultaten te beperkt waren. De eerste secretaris van het 
platform, Frans Nauta, schreef een uitermate kritisch boek over het functioneren van het platform. 

Philips president Gerard Kleisterlee was lid van dit Innovatieplatform onder voorzitterschap van 
minister-president Jan Peter Balkenende (CDA). Harry Mol was de bedrijfsarts van Gerard Kleisterlee 
bij Philips in Amsterdam  

Toen Ad van Rooij daarover vanuit mijn functie als Philips Safety Manager het verdiepingsonderzoek 
d.d. 10 maart 2007 had geschreven, met daarin de volgende conclusies en aanbevelingen, waartoe hij 
wettelijk verplicht is, was het hek van de dam: 

Conclusies en aanbevelingen: 
 
VI. Leg dit verdiepingsonderzoekrapport, met bijbehorende bijlagen, onverwijld 

voor aan alle leden van het PMSN-bestuur van PMSN-Best en vraag om hun 
persoonlijke reactie daarop; 

 
VII. Leg dit verdiepingsonderzoekrapport, met bijbehorende bijlagen, op een door 

het PMSN-bestuur te bepalen geschikte moment voor aan alle leden van de 
Ondernemingsraad van PMSN-Best (is wettelijk verplicht) en vraag om hun 
reactie daarop; 

 
VIII. Leg dit verdiepingsonderzoekrapport, met bijbehorende bijlagen, gezien de 

daarin genoemde ernstige feiten van grensoverschrijdende aard, onverwijld 
voor aan Philips President G. Kleisterlee van de Koninklijke Philips Electrionics 
N.V. die ook Voorzitter is van de Raad van Bestuur en de Groepsraad; 

 
IX. Draag er zorg voor dat hiervan onverwijld strafaangifte wordt gedaan bij de 

International Criminal Police (Interpol) daar hier sprake is van zware 
grensoverschrijdende organisatie criminaliteit waarvan niet alleen PMSN-Best 
maar ook alle andere ondernemingen van de Koninklijke Philips Electronics 
N.V. het slachtoffer zijn; 

 
X. Verbreek onverwijld alle kontakten met KEMA tot het moment de International 

Criminal Police (Interpol) het strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van 
bovengenoemde strafaangifte heeft afgerond.  

 
Uiteraard sta ik, als werknemer, te uwer beschikking voor nadere toelichting of uitleg 
hieromtrent die PMSN-Best maar ook de Koninkljike Philips Electronics N.V. van mij 
verlangt.  
 
In afwachting van uw spoedige beslissing op bovengenoemd 5-tal aanbevelingen, 
verblijf ik, 

 
Met vriendelijke groeten 
Ad van Rooij, Safety Manager     

Wat als gevolg daarvan met de hulp van voormalig verantwoordelijk minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid J.P.H. Donner (CDA), thans Vice-President van de Raad van State, in onderlinge 
samenspanning met Philips HR manager Benelux Hans Dijkman, algemeen directeur IAK 
Verzekeringen Frank Kraakman, algemeen directeur Janssen & Janssen gerechtsdeurwaarders 
Antoon Donkers,  R.J.P.J. Veen van SNS-Bank, Bijzonder Beheer ons allemaal is aangedaan kunt u 
in de link hieronder lezen in recente sommatiebrieven aan hen, waar niet op wordt gereageerd:  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Innovatieplatform
http://nl.wikipedia.org/wiki/Innovatieplatform
http://nl.wikipedia.org/wiki/Innovatieplatform
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/productie-3-bij-klacht-tegen-advocaat-mr-aab-gaalman-30-8-09.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/productie-3-bij-klacht-tegen-advocaat-mr-aab-gaalman-30-8-09.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_Donner
http://nl.linkedin.com/pub/dir/Hans/Dijkman
http://nl.linkedin.com/pub/frank-kraakman/6/807/995
http://www.janssen-janssen.nl/pagina.php?id=46
http://www.veenendaal.nl/gemeentehuis/wie-zitten-er-in-de-raado_3419/item/vvd_1919.html
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-september-2012-sns-hypotheekverhoging.pdf   

Het is hierbij goed te weten dat R.J.P.J. (Ronald) Veen als fractievoorzitter van de VVD zitting heeft in 
de gemeenteraad van Veenendaal, wat hij voor ons heeft verzwegen en dat de VVD op deze wijze de 
SNS-Bank misbruikt om in samenspanning met Philips HR manager Benelux Hans Dijkman, 
algemeen directeur verzekeringen IAK Verzekeringen Frank Kraakman voor minder dan de helft van 
de werkelijke waarde wil laten uitkopen ten gunste van milieucriminelen.  

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

DEMMINK TRIBUNAAL ? PAUS TRIBUNAAL !  

Door: Mind over Matter op 1 oktober, 2012 in Algemeen, 58 Comments  

Ingezonden door Ko 

Er is een heel ander Tribunaal bezig met betrekking tot 
kindermisbruik op wereldschaal: 

Het Internationaal Tribunal into Crimes of Church and State 

Of lees een van de storts van mij die ik hier al eerder onder de 
aandacht bracht… (hieronder de stort van Ko op 
Anarchiel.com) 

Paus gedagvaard door het International Common Law Court of Justice 

Kevin Annett en het ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State) deelt via het 
International Common Law Court of Justice het volgende mee: Continue reading ‘DEMMINK 
TRIBUNAAL ? PAUS TRIBUNAAL !’ 

 

Omdat reactie hierop uitbleef heeft A.M.L. van Rooij daarover de volgende “Noodoproep” e-mail laten 
uitgaan aan Ingrid Vandaele de persoonlijke secretaresse van verantwoordelijk minister Joëlle 
Milquet van Binnenlandse zaken, waarop wederom niet is gereageerd.   

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

 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 2 oktober 2012 17:07 
Onderwerp: Noodhulp gevraagd aan verantwoordelijk minister Milqet van Binnenlandse Zaken. 
Aan: ingridvandaele@ibz.fgov.be 
Cc: EKC <a.vanrooij1@chello.nl> 
 

Geachte mevrouw Vandaele 
  
Er g bedankt voor het fijne gesprek van heden,   
  
Voor mijn Noodoproep aan Minister Milquet, lees mijn e-mail van vandaag hieronder aan haar. 
  
Dit alles is het gevolg van het feit  dat Minister Milquet mijn politieke asiel-aanvraag van 6 mei 2010 
nog niet in behandeling heeft genomen. Lees daarvoor de volgende link: 
  
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-asielverzoek-van-ad-van-rooij-aan-joelle-milquet-
belgie.pdf   

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-september-2012-sns-hypotheekverhoging.pdf
http://www.veenendaal.nl/gemeentehuis/wie-zitten-er-in-de-raado_3419/item/vvd_1919.html
http://nl.linkedin.com/pub/dir/Hans/Dijkman
http://nl.linkedin.com/pub/frank-kraakman/6/807/995
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/17885/demmink-tribunaal-paus-tribunaal
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/author/mind-over-matter
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/category/algemeen
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/17885/demmink-tribunaal-paus-tribunaal#comments
http://itccs.org/
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/17885/demmink-tribunaal-paus-tribunaal#more-17885
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/17885/demmink-tribunaal-paus-tribunaal#more-17885
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-asielverzoek-van-ad-van-rooij-aan-joelle-milquet-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-asielverzoek-van-ad-van-rooij-aan-joelle-milquet-belgie.pdf
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Voor de toelichting op deze e-mail en dat de moord op Pim Fortuyn die daar nauw mee samenhangt, 
kunt u lezen in de "word-bijlage" met deeplinks aan bewijzen. Zie ook bijbehorende "PDF" bijlage.  
  
Wat er allemaal achter zit kunt u ondermeer lezen in de volgende links, met deeplinks, TV-
uitzendingen en video's aan bewijzen: 
  
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php 
  
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php 
  
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php 
  
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-03.php 
  
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php 
  
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php 
  
http://libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-
kan-het-niet-gelegen-hebben/ 
  
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm 
  
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/helemaal-hasselt 
  
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/ 
  
Hoe extreem erg het is voor mij en mijn gezin omdat mijn asielaanvraag na 2,5 jaar nog steeds niet in 
behandeling is genomen kunt  lezen in de volgende link met deeplinks aan onderbouw: 
  
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-september-2012-sns-hypotheekverhoging.pdf  
  
Daarin kunt u ook lezen dat ik meer dan genoeg onroerend goed aan onderpand heb en nog heel 
veel geld te goed heb. 
  
Mijn vrouw en ik kunnen het eten niet meer betalen en ook de 2,5 jaar dubbele woonlasten niet meer 
zonder enig inkomen.  
  
Dit hadden wij niet gehad als de asielaanvraag 2,5 jaar geleden zou zijn behandeld. Ondanks dat ben 
ik toch blij dat België mijn leven heeft gered na drie pogingen tot doodslag te hebben meegemaakt 
in Nederland.  
  
Wat wij nodig hebben is direct en Belgisch Paspoort en een lening van  200.000,- euro van de 
Belgische Staat, waarover de Belgische Staat rente mag vragen. Dat alles is zeer ruim 
gedekt  met de waarde van ons onroerend goed, zoals u in de volgende link met deeplinks kunt 
lezen.  
  
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-september-2012-sns-hypotheekverhoging.pdf 
  
In dat geval kunnen ik en mijn gezin ons prima zelf redden zonder dat het de Belgische Staat ook 
maar iets kost. 
  
Graag verneem ik dan ook zo spoedig mogelijk of Minister Milquet, namens de Belgische 
Staat,  bereid is om aan mij deze lening van  200.000 euro te verstrekken, waarvoor rente zal 
worden betaald, die zeer ruim gedekt is met de eigen onroerend goed waarde.  
  
Daarnaast hebben ik en mijn gezin, met spoed het Belgisch paspoort nodig op het domicilie adres 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven waar ik al vanaf 23 december 2010 woon, U kunt het zelf 
controleren bij Vlaams minister Ingrid Lieten, want dat is mijn gebuur.    

http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-03.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/
http://libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/helemaal-hasselt
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-september-2012-sns-hypotheekverhoging.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-september-2012-sns-hypotheekverhoging.pdf
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Wij willen de Minister dan ook vragen om het Belgisch Paspoort dan ook direct aan ons te 
vestrekken op dat domicilie adres.  
  
Graag verneem ik zo spoedig mogelijk antwoord op bovengenoemde vragen.  
  
Met vriendelijke groet 
  
Ad van Rooij 
tel: 0484749360     
  
Kopie aan mijn vrouw Annelies, waarvan ik noodgedwongen al maar liefst 2,5 jaar lang gescheiden 
moet leven, ondanks het feit dat wij een zeer goed huwelijk hebben.        
        

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

 
Hetzelfde wat hier met de A.M.L. van Rooij en zijn familie al maar liefst 25 jaar lang gebeurd, gebeurd 
ook met Erik Verbeek en zijn familie al 15 jaar lang, waardoor als gevolg van deze Nazi’s Erik Verbeek 
en zijn familie in een gelijke situatie terecht is gekomen. Daarom laat ook hij vandaag een 
“Noodoproep” uitgaan naar verantwoordelijk minister Joëlle Milquet van Binnenlandse zaken.  
 
Hoe erg fout het zit kunt u ook lezen op www.klokkenluideronline waarvan u het recente artikel 
hieronder vindt ingelast:  

AGENDA 21: U MOET KANKER KRIJGEN  

Door: Mind over Matter op 3 oktober, 2012 in Algemeen, 0 Comments  

U MOET EN ZULT KANKER KRIJGEN, U MOET DOOD, GENEZEN IST VERBOTEN. DIT IS 
ALLEMAAL HEEL LOGISCH ALS U BEGRIJPT DAT DEZE WERELD WORDT GERUND DOOR 
ZIEKE PSYCHOPATEN. HOOG TIJD OM ZE STOPPEN.  

 
Ingezonden door Gretha (vanuit de comments) 

NCF: Agenda 21, Edelchemie, Group Machiels, wetenschap en belangenverstrengeling  

Na een gesprek tussen A.M.L van Rooij (EKC), Verbeek Erik (NCF) en professor dr. ir. Daneel 
Geysen van de Katholieke Universiteit Leuven over de Nuloptie van Edelchemie, met een verzoek 
Continue reading ‘AGENDA 21: U MOET KANKER KRIJGEN’ 

  

http://www.klokkenluideronline/
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/17978/agenda-21-u-moet-kanker-krijgen
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/author/mind-over-matter
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/category/algemeen
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/17978/agenda-21-u-moet-kanker-krijgen#respond
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/17978/agenda-21-u-moet-kanker-krijgen#more-17978
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Met bovengenoemd feitelijk bewijsmateriaal is onomstotelijk komen vast te staan dat het heel erg 
hoog tijd wordt dat de stekker er met betrekking tot het Benelux-Verdrag met Nederland en daarmee 
ook het Lissabon-Verdrag er zo spoedig mogelijk uit gaat anders blijft er van België, Europa en de 
Wereld door toedoen van Nederland op zeer korte termijn niets meer over. 
 
Deze aanvulling op onze memorie met verantwoording d.d. 2 september 2012 bevat veel ’links’ 
en ’deeplinks’ aan feitelijke en wettelijke onderbouw. Ondergetekenden laten de griffier van het 
Belgisch Grondwettelijk Hof hiervan dan ook per e-mail een ‘link’ toekomen waarin die ‘links’ en 
’deeplinks’ kunnen worden gelezen, beluisterd en bekeken. Wij verzoeken u ook die ‘links’ en 
‘deeplinks’ hier als herhaald en ingelast te beschouwen.  
 
Op grond van deze aanvulling op onze memorie met verantwoording d.d. 2 september 2012 richten wij 
aan de verantwoordelijk voorzitters R. Henneuse (F) en M. Bossuyt (N) van het Belgische 
Grondwettelijk Hof het nadrukkelijke verzoek om op zeer korte termijn te beslissen: 
 

I. dat het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Unie, en verklaring te 
’s-Gravenhage op 17 juni 2008 (“Nieuw Benelux-Verdrag), daarop onmiddellijk moet worden 
vernietigd. Ook verzoeken wij te beslissen dat het Verdrag van Lissabon (Europese Grondwet) 
daarop onmiddellijk moet worden vernietigd omdat ingevolge artikel 350 uit dat verdrag het 
Benelux-Verdrag tussen Nederland, België en Luxemburg geen beletsel vormt.   
    

II. dat de erkenning van Nederland als lidstaat van de Europese Unie onmiddellijk moet worden 
ingetrokken omdat Nederland met het opnemen van artikel 120 in de Grondwet, de overige 
artikelen uit die Grondwet heeft uitgeschakeld, wat niet mag worden getoetst door een rechter 
en Nederland om die reden ook niet over een Grondwettelijk Hof beschikt, waarmee in 
ernstige mate wordt gehandeld in strijd met het Europese Verdrag van Lissabon.  
 

III. dat aan A.M.L. van Rooij, zijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn dochter, zoon en 
moeder onmiddellijk het Belgisch Paspoort moet worden verstrekt op het adres 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven. 
 

IV. dat de Belgische Staat per direct aan A.M.L. van Rooij een Hypotheeklening van € 200.000,- 
moet verstrekken, zodat hij en zijn familie niet op straat van de honger behoeven te sterven en 
het Ecologisch Kennis Centrum B.V. daardoor niet wordt geliquideerd.  
 

V. dat de Belgische Staat per direct € 100.000,- aan Erik Verbeek verstrekt, zodat hij en zijn 
familie niet op straat van de honger behoeven te sterven en No Cancer Foundation vzw 
daardoor niet wordt geliquideerd. 
          

 
Alvorens over te gaan tot het nemen van een beslissing verzoeken wij u ondergetekenden daarover in 
ieder geval te horen: 
 
In afwachting van uw uitnodiging voor de behandeling ter zitting, verblijven wij: 
 
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V.                                          No Cancer Foundation vzw 
Voor deze,                                                                             Voor deze   

 
 
 
 
 

Ing.A.M.L. van Rooij                                                              Verbeek Erik 
Directeur                                                                                Penningmeester 
 

https://sites.google.com/site/ncfaktueel/de-belgische-koning-leopold-iii/handtekening ad van rooij.png?attredirects=0
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En als rechtstreekse slachtoffers  
 
 
 
 
 
 

A.M.L. van Rooij en zijn gezin                                                    Verbeek Erik en zijn gezin 
(als natuurlijke personen)                                                           (als natuurlijke personen)    

Deze aanvulling op onze memorie met verantwoording d.d. 2 september 2012 bevat de volgende 
producties en bijlagen: 

Producties:  
Productie 1: de op 5 september 1944 te Londen gesloten Nederlands-Belgische-Luxemburgse 
Douane-overeenkomst (4 blz.)  
Productie 2: 3. blz. uit het op 2 februari 1958 ondertekende Benelux-Verdrag ( 3 blz.)  
Productie 3: brief d.d. 2 september 1996 (kenmerk: GZB/C&O/963400) van Erica Terpstra, 
Staatsecretaris van Volksgezondheid en Sport en de brief d.d. 10 april 1996 (kenmerk: 96/1807 
HPK/HPK) van prof. dr. J.S.M. Boleij, Secretaris van het college voor de toelating van 
bestrijdingsmiddelen ( 7 blz.) 
Productie 4: Wet van 26 mei 1978, houdende regelingen inzake voorzieningen op het gebied van het 
financiële verkeer in buitengewone omstandigheden (8 blz.) 
Productie 5: geheim verslag van de bijeenkomst op 18 augustus 1992 op het arrondissementsparket 
te ’s-Hertogenbosch (2 blz.) 
Productie 6: het artikel  “Burgemeester schakelt vertrouwensarts in” uit het Eindhovens Dagblad van 
1 september 1992 (1 blz.) 
Productie 7: Uitnodiging Provinciale Milieuprijs 1993 op 7 december 1993 uitgereikt door van Frank 
Houben aan GGD-arts Henk Jans (1 blz.) 
Productie 8: brief d.d. 13 januari 1995 (kenmerk: 1/0010/95) van de officier van justitie mr. G. Bos 
aan A.M.L. van Rooij (1 blz.) 
Productie 9: 3 voorbladen, blz. 170 t/m 176 en 1 eindblad uit het boek ‘ Moord namens de ‘Kroon’?’ 
van Ine Veen (11 blz.) 
Productie 10: verdiepingsonderzoek d.d. 10 maart 2007 (ref XB 895.3-07018 AvR) van safety 
manager A.M.L. van Rooij aan het PMSN-Bestuur, namens deze W. Vuisting (15 blz).  
Productie 11: deskundigenrapport XENTARI WG d.d. 6 maart 2012 (kenmerk: NCF/ 060312/DR van 
het Ecologisch Kennis Centrum B.V. aan No Cancer Foundation (5 blz.) 
Productie 12: brief d.d. 5 maart 2012 van de procureur des konings B. Coppin van Tongeren,  
kenmerk: TG63.97.437-11, seponering inzake XENTARI WG aan Erik Verbeek (1 blz.) 
Productie 13: eerste 9 blz. uit de op 15 juni 2012 door het Nederlands College voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen aan het Belgische bedrijf Solvay Chemicals International SA. verleende 
toelating voor een bestrijdingsmiddel “Solvay Natriumhypochloriet 13,8%” (9 blz.) 
 
Producties: 
Productie A1. onherroepelijke uitspraak d.d. 9 juli 2012 in zaaknummer AWB 11/1633, van de 
rechtbank ’s-Hertogenbosch (6 blz.) 
Productie A2. Brief d.d. 19 september 2012, nummer 201205174/7/R4. van de secretaris van de 
Raad van State met bijbehorende blz. 1, 95 en 96 uit ons verzoek om het treffen van voorlopige 
voorziening d.d. 14 september 2012 van camping en pensionstal ‘Dommeldal’ VOF aan de voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (5 blz.) 
 
 
Bijlage: 

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

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

http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/traiverd%5C5774.pdf
http://www.benelux.int/pdf/pdf_nl/rgm/rgm_unieverdrag.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-10-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.st-ab.nl/wetten/0211_Noodwet_financieel_verkeer.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-14-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-15-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-20-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/13-januari-1995-beslissing-g-bos.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-januari-1995-beslissing-g-bos.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
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/productie-3-bij-klacht-tegen-advocaat-mr-aab-gaalman-30-8-09.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-maart-2012-deskundigenrapport-xentari-wg.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-maart-2012-sepot-xentari-xw-parket-tongeren.pdf
http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/13692_02.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-juli-2012-uitspraak-awb-11-1633-woz-rechtbank-a-van-rooij-achterom-9.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-september-2012-verzoek-om-voorlopige-voorziening-raad-van-state.pdf
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/PartimewerkovereenkomstPhilips6maart2008.pdf?attredirects=0
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/ZiekmeldingH.Mol5oktober2007medischdossierAdvanRooij.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/de-belgische-koning-leopold-iii/handtekening ad van rooij.png?attredirects=0


89 

 

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

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

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

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

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

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

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

 
Bijlage: 

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

2. (zie bijlage 2) Brief d.d. 8 augustus 2012, ref: JZ/M3895, van A. Spaninks, IAK Verzekeringen 
B.V. (2 blz). 

3. (zie bijlage 3)productie 1 
4. Herinneringsbrief d.d. 25 augustus 2012 die het Centraal Justitieel incassobureau aan A.M.L. 

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

 

   

    

https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/5oktober2007briefH.Mol100arbeidsongeschiktVanRooij.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/4augustus2008briefUWVVanRooij100arbeidsongeschikt.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/28december2009computerUWV100arbeidsongeschiktVanRooij.pdf?attredirects=0
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2008-philips-cao.pdf
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/1november2007WertelaersinhoudensalarisbijVanRooij.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/7mei2008briefrandstadre-integratieVanRooij.pdf?attredirects=0
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verdiepingsonderzoek-dd-10-maart-2007-aan-het-het-bestuur-van-philips-medical-systems.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-11-2011-zorgpolis-iak-kraakman.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-augustus-2012-brief-van-spaninks-iak.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-augustus-2012-cjib-zorgverzekering.pdf

