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Gezamenlijk Persbericht tevens Uitnodiging                                                   
        4 september 2012  
 
De Benelux-Unie en de Europese-Unie zijn gevallen, het is nog een kwestie van dagen en dan 
wordt dat door het Belgische Grondwettelijke Hof beslist.  
 
72 jaar lange valse geschiedschrijving  
 
Nederlandse verkiezingen al 66 jaar lang illegaal.    
 
Hof van Justitie van de Europese Unie vanaf haar oprichting in 1952 illegaal 
 
Europees Parlement vanaf haar eerste verkiezingen in 1979 illegaal  
 
Chemische genocide op miljarden wereldbewoners op basis van illegale Europese wetgeving 
via bestrijdingsmiddelen als superwolmanzout-CO (2Vandaag) en Roundup (genetsche 
manipulatie),  Xentari-WG, Chemtrails, geneesmiddelen, vaccins, cosmetica producten, etc.  
 
Verbieden van legale genezende natuurproducten als flaraxin op basis van illegale Europese 
wetgeving,  
 
Voor dit alles is de familie Donner (Jan, André en Piet Hein) persoonlijk verantwoordelijk. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
  
De oorzaak van dit alles zit hem in de op 5 september 1944 te Londen ondertekende Nederlandsch-
Belgisch-Luxemburgsche Douane-overeenkomst (B.L.E.U.) waar het op 3 februari 1958 gesloten 
Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie is gebaseerd.  
 
Deze Nederlandsch-Belgisch-Luxemburgsche Douane-overeenkomst kan op 5 september 1944 nooit 
zijn ondertekend door Nederland, België en Luxemburg, omdat:  

1. Op 10 mei 1940 de Duitsers Luxemburg hebben bezet waarna het vrijwel onmiddellijk werd 
ingelijfd door Duitsland en de regering en groothertogin Charlotte zijn gevlucht naar Londen. 
De 3500 Luxemburgse Joden werden vrijwel geheel gedeporteerd. Het Land werd op 10 
september 1944 bevrijd door de Amerikanen maar leed daarna nog zwaar onder de Slag om 
de Ardennen als gevolg van het op 5 september 1944 (5 dagen eerder) door de B.L.E.U. 
afgesloten illegale overeenkomst in Londen. 

2. Leopold III is gedurende de Tweede Wereldoorlog in België gebleven. Op 19 november 1940 
reisde hij naar Berchtesgaden voor een door zijn zuster Marie José, op zijn verzoek, 
georganiseerd onderhoud met Adolf Hitler. Daarin pleitte hij voor behoud van de Belgische 
onafhankelijkheid in een door Duitsland gedomineerd Europa. Het gesprek had geen enkel 
resultaat. In januari 1944 schreef hij een "politiek testament", 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.  

3. 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 (Hitler-Kabinet) alle 
bevoegdheden in Nederland, die door de Grondwet en de wetten aan de koning en de 
regering zijn toegekend, overgenomen, wat tot de dag van vandaag voortduurt. 

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.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
https://sites.google.com/site/ncfactueel/welke-rol-speelt-het-f-a-g-g
http://www.mstsnl.net/video/ing-ad-van-rooij-over-de-philips-cultuur.wmv
http://www.mstsnl.net/video/ing-ad-van-rooij-over-de-philips-cultuur.wmv
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/ncf-betrapt-de-provincie-limburg-op-massavergiftiging
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/vliegtuigen-besproeien-burgers
https://sites.google.com/site/ncfactueel/chemotherapie
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/zeer-hoge-urgentie-omdat-er-sprake-is-van-een-misdrijf-waaruit.pdf
http://www.humo.be/humo-archief/31776/hoe-ongezond-zijn-verzorgingsproducten
https://sites.google.com/site/flaraxinua/
http://www.europa-nu.nl/id/vg09llj6bbt8/j_jan_donner
http://www.europa-nu.nl/id/vge7dtppsefs/a_m_andre_donner
http://www.europa-nu.nl/id/vg9fgopqa1o0/j_p_h_piet_hein_donner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgisch-Luxemburgse_Economische_Unie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_om_de_Ardennen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_om_de_Ardennen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgisch-Luxemburgse_Economische_Unie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leopold_III_van_Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Berchtesgaden_(gemeente)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://nl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arthur_Seyss-Inquart
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Hitler
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Het Belgische Grondwettelijk Hof kan dan ook op de door A.M.L. (Ad) van Rooij (kandidaat nummer 
47 op de lijst van de SOPN die meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012), 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. (Nederland), No Cancer Foundation vzw (België) en de namens 
deze organisaties vertegenwoordigde rechtspersonen, wat feitelijk alle wereldbewoners zijn, bij 
aangetekende brief d.d. 2 september 2012 verzonden “Memorie met Verantwoording” niet anders 
beslissen dan 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), onmiddellijk moet worden 
vernietigd. Dit omdat die is gebaseerd op het op 5 september 1944 te Londen ondertekende 
Nederlandsch-Belgiesche Douane-overeenkomst dat is afgesloten tussen de Belgisch-Luxemburgse 
Economische Unie (B.L.E.U.) en Nederland in ballingschap, waaraan geen enkele rechtsgeldigheid 
kan worden toegekend en daarmee in zeer ernstige mate in strijd met de Belgische Grondwet tot 
stand is gekomen.  
 
Op 5 september 1944 is door het illegale Nederlandse Kabinet-Gerbrandy-II en Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie (B.L.E.U.), buiten de Belgische kabinet en niet meer bestaande 
Luxemburgse kabinet (was ingelijfd door Duitsland) om, de Nederlandsch-Belgisch-Luxemburgsche 
Douane-overeenkomst ondertekend waarop 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) is 
gebaseerd.  
 
Dit betekent dat het Belgische Grondwettelijk Hof het Benelux-Verdrag en het Verdrag van Lissabon 
(Europese Grondwet) daarop zal moeten vernietigen, waarmee alle wetgeving van na 13 mei 1940 (de 
vlucht van de Nederlandse en Luxemburgse regeringen samen met het staatshoofd naar Londen) niet 
rechtsgeldig is. Dit betekent dat de landsgrenzen weer terug moeten naar de peildatum van 13 mei 
1940 wat betekent dat Nederland (uitgezonderd EuroStaete) en Luxemburg bij Duitsland komen en 
België, dank zij koning Leopold III (de vader huidig koning Albert II), onafhankelijk blijft. Ook betekent 
dit dat Joegoslavië weer zal moeten worden hersteld. 
 
Omdat alle banken hebben geïnvesteerd in het vanaf 5 mei 1945 (vanuit de Bilderberg conferenties) 
voortgezette Hitler-Kabinet, en daarmee in de chemische genocide van miljarden wereldbewoners 
betekent dat het huidige bankensysteem daarmee duizenden malen failliet is. Er zal dan ook een 
nieuw betalingssysteem moeten worden opgezet.  
 
Voor de door ondergetekende rechtspersonen bij aangetekende brief d.d. 2 september 2012  
ingediende “Memorie met Verantwoording” aan het Belgische Grondwettelijke Hof in de zaak met 
rolnummer: 5464, LEES VERDER 
 
Op grond van deze feiten kunnen de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012 
niet doorgaan en zal de President van het illegale Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Unie 
Gemeenschappen op ons Beroepschrift tevens Verzoek om een Kortgeding-Procedure d.d. 30 
augustus 2012 vóór 12 september 2012 moeten beslissen dat de Tweede Kamerverkiezingen 
moeten worden opgeschort tot na het moment het Belgische Grondwettelijk Hof een beslissing heeft 
genomen op ons verzoek om vernietiging van het Benelux-Verdrag, wat ook de vernietiging van het 
Verdrag van Lissabon (Europese Grondwet) tot gevolg heeft.  
 

Voor de door ondergetekende rechtspersonen bij brief d.d. 30 augustus 2012 ingediende 
“Beroepschrift tevens Verzoek om een Kortgeding-Procedure” bij de President van het Gerecht van 
Eerste Aanleg van de Europese Unie Gemeenschappen, LEES VERDER  
 
Alle Nederlandse politieke partijen vanaf de Tweede Wereldoorlog (13 mei 1940) hebben dit voor hun 
kiezers maar liefst 72 jaar lang verzwegen en bewust foutief in de geschiedenisboeken laten 
opnemen, waarmee de grootste geschiedvervalsing ooit is blootgelegd.  
 
De SOPN heeft de 10 huidige politieke partijen daarvoor ter verantwoording geroepen in het door hen 
georganiseerde debat en de te houden persconferentie op 6 september 2012 vanaf 16.30 uur tot 
23.00 uur in het Zalencentrum-restaurant ‘Het Leeuwke’ in de gemeente Sint-Oedenrode (tussen Den 
Bosch en Eindhoven). Het adres is Sonseweg 3 te 5492 HK Nijnsel (tel. 0413 479680, website). 
 

http://www.sopn.nl/over-sopn/192-kandidatenlijst-sopn.html
http://www.sopn.nl/over-sopn/192-kandidatenlijst-sopn.html
http://www.sopn.nl/
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgisch-Luxemburgse_Economische_Unie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Gerbrandy_II
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgisch-Luxemburgse_Economische_Unie
http://www.eurostaete.eu/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joegoslavi%C3%AB
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-augustus-2012-verzoekschrift-gerecht-eerste-aanleg-europa-sopn.pdf
http://www.leeuwke.nl/
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Heden hebben zes politieke partijen zich afgemeld, waarmee vaststaat dat zij zich hiervoor niet durven 
te verantwoorden tegenover hun kiezers. De SOPN zal dan ook de nieuwe politieke partijen 
uitnodigen om de lege stoelen voor hen in te nemen, zodat er toch een levendig debat kan komen 
waarbij de pers in grote aantallen aanwezig zal zijn.  
 
Voor het programma van deze persconferentie, LEES VERDER  
 
Voor de in het debat te bespreken onderwerpen, LEES VERDER 
 
Voor uitnodigingsbrief met toelichting aan de 10 huidige partijen, LEES VERDER  
 
Vanwege hun grote verdiensten zullen als eregast worden uitgenodigd: Ine Veen; Wieteke van Dort; 
criminoloog prof. dr. Frank Bovenkerk; prof. ir. Anton van Putten, uitvinder ir. Leo Nevels en de “ Daily 
Invisible” journalist Julius Vischjager. 
 
Wij vertrouwen op een spetterend debat met veel media en pers uit binnen- en buitenland en willen u 
dan ook, vanwege de beperkingen van de zaal, vragen om u vooraf aan te melden via info@SOPN.nl.  
 
De toegang is gratis. 
 
 
 

Johan Oldenkamp 
Lijsttrekker SOPN 
Namens het SOPN Bestuur  
en alle 76 kandidaten.                      
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Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
Voor deze 
 

 
 
Ad van Rooij  

 
No Cancer Foundation vzw 
Voor deze  
 

 
 
 
Erik Verbeek  

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
                                                                                    

 
 
 
 

 

 

https://sites.google.com/site/ncfaktueel/sopn-verkiezingen-debat
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2ZhY3R1ZWVsfGd4OjFhNjIyNTY3MDJkZWFhYjU&pli=1
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/6-september-verkiezingen-debat-te-nijnsel
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-wieteke-presentatie-boek.wmv
http://www.mstsnl.net/video/dommeldal-centrum-opening.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-presentatie-prof-van-putten.wmv
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-presentatie-leo-nevels.wmv
http://nl.wikipedia.org/wiki/Julius_Vischjager
mailto:info@SOPN.nl?subject=Aanmelding%206%20sept.%20in%20Het%20Leeuwke%20te%20Nijnsel
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/6-september-verkiezingen-debat-te-nijnsel/0.jpg?attredirects=0

