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Afgegeven met ontvangstbevestiging 
 

 Aan: de procureur des Konings Marc Rubens.  
namens deze substituut H. RASKIN 
Thonissenlaan 75 3500 Hasselt 

 
 

                     
                                Sint-Oedenrode 8 mei 2012   
 

 
Ons kenmerk: EV/080512/VZ.  
 
Betreft: 
Verzoek tot intrekking van uw bevel tot dagvaarding d.d. 28 maart 2012 van VERBEEK  Erik, Chris, 
Mathieu (Notitienummer: HA36.F1.5497-11) op 10 mei 2012 te 10.30 uur vóór uiterlijk 10 maart 
2012, daar die valselijk is opgemaakt, onrechtmatig is en in strijd is met de wet en het recht.   
 
 
Geachte behandelend Substituut Procureur des Konings H. RASKIN.  
 
Mede namens VERBEEK Erik verzoeken wij u uw bevel tot dagvaarding van VERBEEK Erik, Chris, 
Mathieu op 10 mei 2012 te 10.30 uur vóór uiterlijk 10 maart 2012 te hebben ingetrokken daar die 
valselijk is opgemaakt, onrechtmatig is en in strijd is met de wet en het recht en wel op grond van de 
volgende feitelijke en wettelijke gronden:  
 
Gronden voor intrekking dagvaarding:      
 
In uw op 21 april 2011 betekende bevel tot dagvaarding schrijft u letterlijk het volgende: 
 

Notitienummer: HA36.F1.5497-11 
 

BEVEL TOT DAGVAARDING 
 

Wij, procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te HASSELT 
 

GEVEN LAST en BEVELEN aan alle daartoe bevoegde gerechtsdeurwaarders en 
Directeurs van de gevangenis, te DAGVAARDEN om te verschijnen voor de 
correctionele rechtbank te Hasselt, gerechtsgebouw, Thonissenlaan, 75, Kamer 16D, 
zaal 1, 1 rechter.    

 
Op 10 mei 2012 te 10 uur 30  

 
VERBEEK Erik, Chris, Mathieu, 
arbeider,  
geboren te Bree op 28 november 1969  
wonende te 34550 Patrac (Kroatië), Seovacki put, 43,  
thans verblijvende te 3500 Hasselt, Paul Bellefroidlaan, 16, Belg. 

 
Verdacht van:  

 
Te Hasselt, op 7 april 2011  

 
A. Bij inbreuk op de artikelen 1, 2, 3, 8, 23, 24, 25, 26, 29, 46, 48 en 49 van de wet van 8 

juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met 
wapens een stroomstootwapen met geïntegreerde peperspray vervaardigd, 
hersteld, te koop gesteld, verkocht, overgedragen of vervoerd, opgeslagen, 
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voorhanden gehad of gedragen te hebben, zijnde een wapen dat geacht wordt een 
verboden wapen te zijn.  

 
B. Bij inbreuk op de artikelen 1, 2, 3, 22§1, derde en vierde lid, 23, 24, 25, 26, 29, 46, 47, 

48 en 49 van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en 
individuele activiteiten met wapens als particulier die niet voldoet aan de artikelen 
11 of 12 van bovenvermelde wet, munitie, patroonhuizen of projectielen, die niet 
onbruikbaar gemaakt zijn, voor vergunningsplichtige vuurwapens voorhanden te 
hebben gehad, namelijk 50 patronen, kaliber 9 mm.  

 
Om er zijn-haar-hun verdediging voor te dragen en, op onze conclusie van het vonnis te 
horen uitspreken;  

 
De verdachte kan binnen de acht dagen na de dagvaarding verzoeken dat de zaak zou 
worden toegewezen aan een kamer met drie rechters. (art.91, vijfde lid, Ger. W.B.)     

 
Hasselt 28/03/2012 
De Procureur des Konings,  
H. RASKIN.      

  
In deze betekende dagvaarding (authentieke akte) heeft u (substituut procureur des Konings H. 
RASKIN) namens procureur des Konings Marc Rubens onmiskenbaar de volgende valsheden in 
geschrift gepleegd:  
 
1

e
 valheid in geschrift:    

 
U heeft in de hierboven aan VERBEEK Eric ten laste gelegde inbreuk van verboden wapen en 
munitiebezit op 7 april 2011 geconstateerd naar aanleiding van een onaangekondigde binnenval in 
een woning van iemand anders op zoek naar iets anders te weten: verboden geneesmiddelen en 
drugs. De door u betekende dagvaarding om te verschijnen voor de correctionele rechtbank te Hasselt 
is op 10 mei 2012 om 10 uur 30. In de dagvaarding schrijft u dat Verbeek Erik gedurende die tijd 
(vanaf 7 april 2011 tot 10 mei 2012) verblijft in de woning aan de Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt. 
Daarmee heeft u onmiskenbaar in een authentieke akte valsheid in geschrift gepleegd. Erik Verbeek 
verblijft namelijk niet in de woning aan de Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt. Hij verblijft in 34550 
Patrac (Kroatië), Seovacki put, 43. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd het besluit d.d. 3 
mei 2012 van OCMW Hasselt, namens deze ondertekend door Peter Vanaken (secretaris) en Frank 
Vandenhoudt (voorzitter). Die hebben daarover letterlijk het volgende beslist (zie achter tab 1):            
 

Datum 4 mei 2012  
 
Geachte heer VERBEEK ERIK CHRIS 

 
Het OCMW heeft in zijn vergadering van 3 mei 2012 uw dossier behandeld en beslist: 

 
Art 1. Er wordt géén leefloon toegekend.  
Art 2. Deze beslissing is geldig vanaf 11 april 2012 

 
Wij motiveren deze beslissing als volgt: 

 
Met ingang van 11-04-2012 heeft u geen recht op maatschappelijke integratie onder de 
vorm van leefloon als samenwonende persoon aangezien u sedert 17.10.2005 
uitgeschreven bent naar het buitenland en sedert 21.10.2006 uw adres hebt in Kroatie, 
Seovacki Put 43, 34550 Pakrac. Om recht te hebben op maatschappelijk integratie dient 
u gewoonlijk en bestendig op het grondgebied van Belgiëte verbijven. Tijdens uw 
aanvraag op 11.04.1012 verklaarde u dat uw huidig verblijf in België enkel tijdelijk was 
en u enkel de intentie had om hoger beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de 
Arbeidsrechtbank van Gent waarna u terug zou keren naar Kroatië. Hierop bent u ook 
niet in de mogelijkheid om uw eventuele rechten op een uitkering welke u zou kunnen 
genieten krachtens de Belgische of buitenlandse sociale wetgeving te laten gelden.  
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Tegen deze beslissing(en), kan u binnen de drie maanden beroep aantekenen bij de 
Arbeidsrechtbank van Hasselt –Eerste Kamer, Havermarkt 8 te 3500 Hasselt. De 
praktische regeling hiervan vindt u op de keerzijde van dit blad 

 
Namens het OCMW 

 
Peter Vanaken        Frank Vandenhoudt 
Secretaris                                                                                      Voorzitter  

                  
Hiermee heeft het OCMW Hasselt op 3 mei 2012 beslist dat Verbeek Eric geen leefloon krijgt omdat 
hij niet in België verblijft. Met deze beslissing van de OCMW Hasselt is feitelijk en wettelijk bewezen 
dat u (substituut procureur des Konings H. RASKIN) namens procureur des Konings Marc Rubens in 
uw dagvaarding onmiskenbaar valsheid in geschrift heeft gepleegd.  
 
Met deze beslissing van het OCMW Hasselt is tevens beslist dat u op verdenking van Verbeek Erik 
nooit de woning aan de Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt, had mogen binnenvallen zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kroatische autoriteiten en zonder voorafgaande 
toestemming van de bewoner Banjac Branka. De procureur des konings van Hasselt heeft zich ten 
opzichte van deze bewoner Banjac Branka en haar twee kinderen dan ook schuldig gemaakt aan 
huisvredebreuk waaronder wordt verstaan het binnendringen van een woning zonder de 
toestemming en tegen de wil van de eigenaar of gebruiker. Huisvredebreuk is in Nederland (en ook in 
België vanwege het Benelux-verdrag) een misdrijf dat strafbaar is gesteld in het Wetboek van 
Strafrecht onder artikel 138 Sr en valt in een specifieke categorie misdrijven tezamen met 
lokaalvredebreuk ten aanzien van een lokaal bestemd voor de openbare dienst (art. 139 Sr) en sinds 
circa 2000 computervredebreuk (art. 138ab Sr). De uit deze misdaad in beslag genomen:  

 2 PC-towers:  

 1 EEPC (minilaptop)  

 6 GSM‟s en één Ipad  

 2 externe harde schijven  

 1 gele doos met 20 verpakkingen flaraxin  

 1 gele doos met twee geel-rode doosjes  

 9 potjes met wit groene deksel  

 4 wit groene doosjes (Phoenix)  

 3 geel groene dossjes (Phoenix)  

 2 ampules (Phoenix)  

 3 verpakkingen Fita-Max Pro (zetpillen)  

 2 wit groene verpakkingen Phoenix (zetpillen)  

 1 tacer scorpy max  

 1 classeur Erik Croatië met documenten  

 1 goene map met documenten over flaraxin  

 1 witte omslag met documenten van Virimmoban  

 1 classeur met boekhoudstukken van VZW NoCancer Foundation  

 Bankuittreksels Verimmoban van de Record Bank  

 Bankuittreksels Verimmoban KBC Bank  
zijn dan ook op een misdadige wijze in beslag genomen en dienen per direkt te worden teruggegeven 
aan de eigenaar van de woning (Verimmoban NV) en de gebruiker (Banjac Branka) van de woning 
aan de Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt om dit door u (substituut procureur des Konings H. 
RASKIN) namens procureur des Konings Marc Rubens gepleegde misdrijf niet nog zwaarder te 
maken.    
 
2

e
 valheid in geschrift:    

 
Bijgevoegd vindt u onze hieronder ingelaste brief d.d. 26 april 2012 aan Burgemeester Hilde Claes 
van Hasselt en aan de Vlaamse Belastingdienst met bijbehorende 2-tal bijlagen (zie achter tab 2)     
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Misdrijf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetboek_van_Strafrecht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetboek_van_Strafrecht
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lokaalvredebreuk&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/2000
http://nl.wikipedia.org/wiki/Computervredebreuk
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Afgegeven met ontvangstbevestiging   
 

Aan: Burgemeester Hilde Claes  
Stad Hasselt     
Groenplein 1, 3500 Hasselt  

 
en vanwege financiële inmenging gelijktijdig 

 
Aan: Vlaamse Belastingdienst- VKB  
Bauwensplaats 13 bus1, 9300 Aalst 

                         (fax: 053 722384)  
 
Persoonlijk in handen  

Datum: 26 april 2012 
Betalingsreferte (OGM)   
115/1866/74587 
 
Geachte Burgemeester Hilde Claes en de Vlaamse Belastingsdienst,   

Mede namens Banjac Branka en Verbeek Erik, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt willen wij u 
vanwege onrechtmatige financiële politieke inmenging door Tony Coonen (partner van burgemeester 
Hilde Claes), vanuit zijn functie als federaal secretaris van De Voorzorg te Hasselt, aan de Vlaamse 
belastingdienst verzoeken de betaling van de bij brief d.d. 11 april 2012 verzochte verkeersbelasting 
van € 693,18 (zie bijlage 1) op te schorten tot na het moment wij hierover een regeling hebben 
getroffen met verantwoordelijk burgemeester Hilde Claes van Hasselt.  

Bijgevoegd vindt u een kopie van onze gronden in Hoger Beroep, inzake Verbeek Erik aan zijn 
advocaat Thierry Bielen (zie bijlage 2). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud 
hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u beiden gericht.  

Met die inhoud is feitelijk komen vast te staan dat Tony Coonen (partner van burgemeester Hilde 
Claes), vanuit zijn functie als federaal secretaris van De Voorzorg te Hasselt, bij Verbeek Erik op 
onrechtmatige wijze vanaf 1 maart 2010 (ruim 2 jaar lang) de doorbetaling van zijn invaliditeitsuitkering 
heeft stopgezet en daar bovenop zich onrechtmatig een bedrag van € 36.485,04 heeft willen 
toeëigenen. Omdat Verbeek Erik in Kroatië woont kan hij bij de OCMW Hasselt ook geen leefloon 
krijgen. Als gevolg daarvan heeft hij ook geen geld kunnen afdragen aan zijn kinderen, wat ook de 
kinderen van Banjac Branka zijn.  

Om uit deze zeer ernstige door Tony Coonen gecreëerde financiële impasse te komen laten wij 
vandaag deze brief toekomen aan zowel burgemeester Hilde Claes van Hasselt als wel aan de 
Vlaamse belastingdienst, waarbij met Hilde Claes tevens een afspraak is gemaakt om dit te bespreken 
om te komen tot een daadwerkelijke oplossing.  

Zodra de betaling van de onrechtmatig ingehouden invaliditeitsuitkering aan Verbeek Erik weer kan 
doorgaan, nadat burgemeester Hilde Claes daarover overeenstemming heeft bereikt met haar partner 
Tony Coonen, zal de verschuldigde € 693,18 aan verkeersbelasting worden overgemaakt.  

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben voorgelicht; 

Hoogachtend 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze 
 
Ing. A.M.L. van Rooij                                                                                          Verbeek Erik 

 
Bijlage 

1. aanslagbiljet d.d. 11-04-2012 Vlaamse Overheid aan Banjac Branka (1 blz.) 
2.  Gronden hoger beroep Verbeek Erik d.d. 9 april 2012 van het EKC (23 blz.)   
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Daarmee is feitelijk komen vast te staan dat Verbeek Erik al vanaf 27 november 2007 
arbeidsongeschikt is met een invalide uitkering en derhalve geen arbeider is zoals u in de dagvaarding 
heeft geschreven. Hiermee is tevens feitelijk en wettelijk bewezen dat u (substituut procureur des 
Konings H. RASKIN) namens procureur des Konings Marc Rubens ook daarop onmiskenbaar 
valsheid in geschrift gepleegd.     
 
Ondanks toezegging heeft burgemeester Hilde Claes van Hasselt daarop nog steeds niet gereageerd. 
Daarmee is feitelijk komen vast te staan dat burgemeester Hilde Claes van Hasselt in samenspanning 
met haar partner Tony Coonen met vooropgezette bedoelingen op een meest onrechtmatige wijze de  
invaliditeitsuitkering van Verbeek Erik vanaf 1 maart 2010 heeft gestolen en daar bovenop nog 
37.664,22 EUR meer heeft wilden stelen, met de voorkennis en wetenschap dat hij ook geen leefloon 
kan krijgen. Dit is pas echt samenspannende misdaad van de meest ernstige vorm die door u 
(substituut procureur des Konings H. RASKIN) namens procureur des Konings Marc Rubens 
onderzocht dient te worden, maar om politieke redenen niet gebeurd.       
 
3

e
 valheid in geschrift:    

    
Hieronder vindt u ingelast de e-mail d.d. 3 mei 2012 van Bart Ceyssens, Inspecteur Speciale 
OnderzoeksEenheid, Directoraat-generaal Inspectie, Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten, Victor Hortaplein 40/40, 1060 Brussel, waarin hij letterlijk het volgende heeft 
geschreven 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
   
Van: Ceyssens Bart <bart.ceyssens@fagg-afmps.be> 
Datum: 3 mei 2012 09:58 
Onderwerp: RE: Dagvaarding ontvangen van het parket van Hasselt om op de zelfde tijd en datum als 
onze vastgelegde afspraak 
Aan: No cancer Foundation <nocancerfoundation@gmail.com> 
Cc: Ad van ROOIJ <ekc.avanrooij@gmail.com>, Ebraert Anja <anja.ebraert@fagg-afmps.be> 
 

Mijnheer Verbeek, 
  
Ik kan u slechts meedelen dat het hier om een misverstand moet gaan. 
Het onderzoek waarin de betreffende huiszoeking uitgevoerd werd, is nog niet afgerond. Het verhoor 
dat ik u voorstelde zou eigenlijk dit onderzoek moeten afsluiten. 
Pas als het onderzoek afgesloten is kan u eventueel door het parket gedagvaard worden. 
  
Om alle misverstanden uit te sluiten stel ik voor dat we het eerder afgesproken verhoor uitvoeren vóór 
10 mei. 
Kan u mij zo spoedig mogelijk laten weten of u begin volgende week beschikbaar bent? 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Bart Ceyssens 
Inspecteur 
Speciale OnderzoeksEenheid 
Directoraat-generaal Inspectie 
  
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 
Victor Hortaplein 40/40 
1060 Brussel 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat Verbeek Erik pas gedagvaard kan worden als het 
onderzoek van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten is 
afgesloten. Dit met de wetenschap dat Verbeek Erik hierover nog moet worden gehoord en dat u 
(substituut procureur des Konings H. RASKIN) namens procureur des Konings Marc Rubens dat uit 
uw dagvaarding heeft gehouden, betekent dat u ook daarop onmiskenbaar valsheid in geschrift 
gepleegd.     
  
Het Belgische Strafwetboek (art. 193-212) legt voor deze door u (substituut procureur des Konings H. 
RASKIN) namens procureur des Konings Marc Rubens 3-tal hierboven beschreven en feitelijk en 
wettelijk bewezen valsheden in geschrift in een dagvaarding (authentieke akte) straffen op tot vijftien 
jaar gevangenis als de dader een openbaar ambtenaar is en tot tien jaar voor andere daders. De 
gebruiker van valse stukken wordt gestraft alsof hij de dader van de valsheid is. Méér dan vijf jaar, dat 
betekent dat de straf onder de categorie van de criminele straffen valt en de feiten onder de categorie 
van de misdaden. Die moeten in principe voor een volksjury (assisenhof) komen. In de praktijk zal de 
zaak gecorrectionaliseerd worden, dat wil zeggen door aangenomen verzachtende omstandigheden 
zal de zaak voor een correctionele rechtbank komen die straffen tot vijf jaar kan uitspreken, alsook alle 
mogelijke schadevergoedingen en verbeurdverklaringen.  
 
Deze hierboven beschreven handelwijze van politie en justitie geeft mogelijk een verklaring voor het 
feit dat uit de woning op de Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt vanaf 2008 op onverklaarbare wijze 
regelmatig spullen zijn verdwenen als sleutels, telefoons, documenten e.a.      
 
Ondanks dit alles willen zowel Verbeek Erik en A.M.L. van Rooij namens het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. niet hebben dat procureur des konings Marc Rubens en substituut procureur des 
konings H. Raskin daarvoor worden gestraft. Dit omdat Nederland, vanwege de uit het Benelux-
Verdrag afgesproken nauwe samenwerking met de politie en justitie, de oorzaak is van dit alles. Als 
wettelijk bewijs daarvoor vindt u hieronder ingelast ons op 6 mei 2012 gedane strafaangifte bij het 
arrondissementsparket OJV Den Bosch t.a.v. de D66 officier van justitie M. Groothuizen. 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   
.  

  
            Verstuurd per fax 073-6202285 
 

  Arrondissementsparket OJV Den Bosch, 
             t.a.v. officier van justitie M. Groothuizen   
             Leeghwaterlaan 8, 

   5223 BA ’s-Hertogenbosch. 
 
 

                     
                            Sint-Oedenrode 8 mei 2012   

 
Ons kenmerk: MvdH/060512/Vz. 
 
 
 
Geachte behandelend officier van Justitie M. Groothuizen, 
 
In opdracht en mede namens M.R.G.W. van den Heuvel, Vresselseweg 16 a, 5491 PC Sint-
Oedenrode stellen wij hierbij verzet in tegen de door u, onder volledige anonimiteit bij strafbeschikking 
d.d. 23 april 2012 (CJIB-nummer: 213254000878878) opgelegde geldboete van € 400,00 vanwege 
eenvoudige belediging van een ambtenaar in tegenwoordigheid (Wetboek van Strafrecht, art 267 lid 1 
en art. 267 ahf/sub 2 (zie bijlage).  
 
Deze opgelegde boete is volstrekt in strijd met de waarheid, daarom heeft u die strafaangifte ook 
anoniem laten uitgaan. De waarheid is als volgt:  
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Strafwetboek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Misdadiger
http://nl.wikipedia.org/wiki/Misdaad
http://nl.wikipedia.org/wiki/Assisenhof
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verzachtende_omstandigheden
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Omdat M.R.G.W. van den Heuvel in het begin van de jaren 1990 niet wilde meewerken aan het 
oprichten van een XTC-laboratorium werd hij in opdracht van burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode geconfronteerd met de ene na de andere Gestapo-achtige binnenval in zijn bedrijf.  
Dit op basis van het verzonnen feit dat hij zijn bedrijf in werking had op een zodanige wijze dat daaruit 
bodemverontreiniging is ontstaan. Op bevel van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
heeft dat toentertijd ten minste Fl 50.000,- aan onrechtmatige directe schade veroorzaakt. Als gevolg 
daarvan heeft M.R.G.W. van den Heuvel zijn bedrijfsactiviteiten niet kunnen voortzetten en kunnen 
uitbreiden, wat volledig aan deze misdaad vanuit de gemeente Sint-Oedenrode valt toe te schrijven, 
wat een vervolgschade van miljoenen euro’s voor M.R.G.W. van den Heuvel (appellant) tot gevolg 
heeft gehad. Voor de wettelijk en feitelijke onderbouw vindt u in de volgende link (met deeplinks aan 
bewijzen) bijgevoegd onze namens M.R.G.W. van den Heuvel op 24 augustus 2011 ingediende 
zienswijzen op het vanaf 25 juli 2011 t/m 5 september 2011 ter inzage gelegde 
Ontwerpbestemmingsplan buitengebied 2010 en PlanMER van de gemeente Sint-Oedenrode.  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-augustus-2011-zienswijze-bestemmingsplan-m-van-de-
heuvel.pdf   
 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan M. Groothuizen, als anoniem officier van justitie van het 
arrondissementsparket OJV Den Bosch, gericht.   
 
De werkelijke reden van deze strafbeschikking aan M.R.G.W. van den Heuvel, die op 3 maart 2010 
heeft meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de politieke groepering De Groenen onder 
lijsttrekkerschap van ondergetekende A.M.L. van Rooij, kunt u lezen in het hieronder ingelaste 
sommatieverzoek d.d. 2 mei 2012 aan de rechtspersoon Staat der Nederlanden, namens deze alle 
150 Tweede Kamerleden (als volksvertegenwoordiger) en aan de rechtspersonen besturen van de 
politieke groeperingen VVD, CDA, PVV, PvdA, SP, Groenlinks, D66, ChristenUnie, SGP, PvdD. 
Daarin staat letterlijk het volgende geschreven:   
        

 

DE GROENEN 

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

De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode en Heusden 
 
België: 2 mei 2012   
 
Betreft: 
Sommatie aan de rechtspersoon Staat der Nederlanden, namens deze alle 150 Tweede Kamerleden 
(als volksvertegenwoordiger) en aan de rechtspersonen besturen van de politieke groeperingen VVD, 
CDA, PVV, PvdA, SP, Groenlinks, D66, ChristenUnie, SGP, PvdD om vóór uiterlijk 6 mei 2012 de 
beslissing te hebben genomen dat houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle (thans: Van Aarle 
Houtbedrijf BV) te Sint-Oedenrode en alle overige houtimpregneerbedrijven in Nederland op grond 
van de hieronder opgesomde feiten onmiddellijk moeten worden gesloten en verzegeld, daar die niet 
beschikken over een milieuvergunning en Wvo-vergunning van de binnen hun inrichting 
geproduceerde geïmpregneerde hout, dan wel geïmpregneerde houten producten daarvan gedurende 
de gebruiks- en afvalfase, waardoor alle hierop betrekking hebbende Nederlandse wetgeving, 
uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Europese Richtlijnen, 
Verordeningen, Arresten en het Verdrag van Lissabon al jarenlang in zeer ernstige mate zijn 
overtreden, met als gevolg een vanuit Nederland wereldwijd aangerichte niet meer te betalen milieu- 
en gezondheidsschade, waaruit honderden miljoenen Europeanen en Wereldbewoners eerder zullen 
sterven aan kanker en/of andere zeer ernstige vergiftigingsziekten.     

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-augustus-2011-zienswijze-bestemmingsplan-m-van-de-heuvel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-augustus-2011-zienswijze-bestemmingsplan-m-van-de-heuvel.pdf
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://www.sdnl.nl/groenen-ad-van-rooij.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staat_der_Nederlanden
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/print.jsp
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/print.jsp
http://nl.wikipedia.org/wiki/Volksvertegenwoordiger
http://www.sdnl.nl/de-groenen.htm
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staat_der_Nederlanden
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/print.jsp
http://nl.wikipedia.org/wiki/Volksvertegenwoordiger
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Geachte rechtspersoon Staat der Nederlanden, namens deze alle 150 Tweede Kamerleden als 
volksvertegenwoordiger en de rechtspersonen besturen van de politieke groeperingen VVD, CDA, 
PVV, PvdA, SP, Groenlinks, D66, ChristenUnie, SGP en PvdD,   
 
Bijgevoegd vindt u in de volgende link, met deeplinks aan feitelijke onderbouw, ons verzoekschrift d.d. 
24 april 2012 aan vice-president mr. J.P.H. Donner van de Raad van State:  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-april-2012-verzoekschrift-aan-jph-donner-raad-van-state.pdf  
  
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen, en tevens aan u gericht. Daarin staat onder meer letterlijk het volgende geschreven: 
 
Vanaf 11 augustus 1992 is de Gebr. van Aarle B.V. op het adres Ollandseweg 159 het 
Superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. (is hoogproblematisch gevaarlijk afval van 
Billiton/Shell) uit Nijmegen gaan gebruiken in een houtimpregneerinstallatie die is gebouwd zonder 
een vereiste bouwvergunning, in strijd met het bestemmingsplan buitengebied van Sint-Oedenrode op 
sterk verontreinigde grond, in strijd met de bouwverordening en in gebruik is genomen zonder een 
daarvoor vereiste Milieuvergunning van de gemeente Sint-Oedenrode, zonder een daarvoor vereiste 
Wvo-vergunning van het Waterschap De Dommel en vanwege de opslag van meer dan 500 kg 
arseenzuur zonder een vanuit de post-Seveso-richtlijn wettelijk vereist extern veiligheidsrapport en 
rampenbestrijdingsplan die de omgeving moet beschermen tegen een chemische ramp tot op 500 
meter van betreffende locatie.  
 
Inzake houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V., Ollandseweg 159, 5491 XD te Sint-Oedenrode 
heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bij onherroepelijke uitspraak in  
zaaknummer 200408002/1 op 20 juli 2005 beslist dat de Wet Milieubeheer geen betrekking heeft op 
mogelijke schadelijke gevolgen van het buiten de inrichting gebruiken en in het afvalstoffenstadium 
geraken van de binnen de inrichting vervaardigde (geïmpregneerde houten) producten. Voor de 
feitelijke onderbouw lees bijgevoegd artikel “BEWIJS: Wet milieubeheer zegt niets over gebruiks- en 
afvalfase van geïmpregneerd hout” in het Echte Nieuws van 3 augustus 2007.  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-03.php  
 
In deze onherroepelijke uitspraak hebben de staatsraden mr. J.R. Schaafsma, mr. Ch.W. Mouton en 
mr. P.C.E. van Wijmen in tegenwoordigheid van mr. W.S. van Helvoort, ambtenaar van Staat op 20 
juli 2005 letterlijk de volgende beslissing genomen:  
 

 
Daarmee hebben de staatsraden mr. J.R. Schaafsma, mr. Ch.W. Mouton en mr. P.C.E. van Wijmen  
in tegenwoordigheid van mr. W.S. van Helvoort, ambtenaar van Staat, op 20 juli 2005 beslist dat mijn 
buurman Gebr. van Aarle (en daarmee ook alle andere Nederlandse houtimpregneerbedrijven) door 
de Nederlandse Staat worden gebruikt als dekmantelbedrijf om onder de dekmantel van 
“duurzaamheid” en “innovatie” met grote bedragen aan overheidssubsidie de gehele wereld te 
vergiftigen met honderden miljoenen kilogrammen  valselijk geëtiketteerd zeer giftig 
kankerverwekkend gevaarlijk afval als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde 
hoogproblematisch gevaarlijk afval van Billiton/Shell. Dit met de voorkennis dat de 
grootaandeelhouders van Billiton/Shell, het Koninklijk Huis, de Nederlandse Staat, de adel, de 
superrijken en de multinationals daaraan op onrechtmatige wijze honderden miljarden euro’s hebben 
verdiend, wat voor triljoenen euro’s aan vergiftigingschade heeft veroorzaakt.  
 
Met deze voorkennis en wetenschap heeft het Nijmeegse bedrijf Hickson Garantor Nederland B.V. 
vanuit de gemeente Nijmegen al die jaren hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name 

http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=138
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-april-2012-verzoekschrift-aan-jph-donner-raad-van-state.pdf
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-02.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-02.php
http://www.raadvanstate.nl/verdicts/verdict_details.asp?verdict_id=11189&searchStr=200408002/1
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-03.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-03.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-03.php
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
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Billiton/Shell duur kunnen verkopen aan haar dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V. te Sint-
Oedenrode om het door dat bedrijf onder de dekmantel van bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-CO 
in strijd met de artikelen 1, 21 en 22 van de Nederlandse Grondwet, het Europese Verdrag, Europese 
Richtlijnen en Verordeningen en het in 1948 door de Verenigde Naties getekende Verdrag inzake de 
voorkoming en de bestraffing van genocide  honderdduizenden kilogrammen  valselijk geëtiketteerd 
zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), via 
geïmpregneerd hout als tijdelijke drager op ongecontroleerde wijze in het leefmilieu van Sint-
Oedenrode en omliggende gemeenten te dumpen. Duizenden (op komst zijnde) kankerpatiënten in 
Sint-Oedenrode zijn hiervan het gevolg.    

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

 
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm  
 
Wat deze vanuit Nijmegen gedumpte miljoenen kilogrammen valselijk geëtiketteerde zeer giftige 
kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) voor Sint-Oedenrode, 
Nederland en België tot gevolg heeft kunt u hieronder lezen in mijn sollicitatiebrief naar vice-president 
van de Raad van State met bijbehorend artikel daarover in Het Echte Nieuws en bijbehorende video 
opname daarover voor Onze-Lieve-Vrouwebasiliek Tongeren (België). Bekijk daarvoor de volgende 
links met deeplinks:  
 
http://www.sdnl.nl/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf 
  
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php 
  
http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-
9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay 
 
Daarin kunt u ook lezen, horen en zien dat de moord op Pim Fortuyn daarmee nauw samenhangt, dat 
deze “sluipmoordende” chemische genocide op de wereldbevolking vanuit Nederland met “niet 
reageren” wordt afgedekt door de opvolgende minister-presidenten Ruud Lubbers (CDA), Wim Kok 
(PvdA) en Jan Peter Balkenende (CDA) en dat degenen die daarover de klok luiden met de hulp van 

de advocaten Douglas Harff en Eric Kuijpers door rechter mr. B.C.W. Geurtsen van Eeden (voormalig 

CDA-raadslid in Houten) van de rechtbank Den Bosch financieel worden gesloopt en als terrorist 
worden weggezet. Voor bewijs lees de hieronder ingelaste artikelen “Minister Balkenende gaat niet 
reageren op genocide-bewijzen” van 4 september 2008 en “Worden klokkenluiders op sdnl.nl 
weggezet als terroristen?” van 29 juni 2008 in Het Echte Nieuws:   
 
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29.php  
 
De gedupeerde klokkenluiders hebben hiervan op 4 juli 2008 strafaangifte gedaan bij het college van 
procureur-generaal t.a.v. voorzitter mr. H.N. Brouwer dat door hoofd juridische zaken R. van Geloven 
namens dit college van procureur-generaal bij brief van 5 augustus 2008 inhoudloos werd afgewezen. 
Voor bewijs lees de hieronder ingelaste artikelen “Advocaten, rechters, officieren van Justitie 
aangeklaagd na zaak tegen klokkenluidersite sdnl.nl” van 6 juli 2008 en “ Reactie op aangifte tegen 
advocaten, rechters en officieren van Justitie” van 8 augustus 2008 in Het Echte Nieuws:   
 
http://www.hetechtenieuws.org/2008-07-06.php      

 
http://www.hetechtenieuws.org/2008-08-08.php  
 

http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-02.php
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/Grondwet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_tot_vaststelling_van_een_Grondwet_voor_Europa
http://nl.wikipedia.org/wiki/1948
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Naties
http://nl.wikipedia.org/wiki/Genocideverdrag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Genocideverdrag
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-02.php
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.sdnl.nl/index1024.html
http://www.sdnl.nl/index1024.html
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.sdnl.nl/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay
http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-07-06.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-07-06.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-08-08.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-08-08.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-07-06.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-08-08.php
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Tegen deze inhoudsloze afwijzing hebben de gedupeerde klokkenluiders op 14 augustus 2008 tijdig 
(binnen het wettelijke termijn van 14 dagen) beklag artikel 12 Strafvordering ingediend bij het 
gerechtshof ’s-Gravenhage, Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag, waarvan de ontvangst ervan bij 

brief d.d. 22 augustus 2008 (kenmerk: K08/0321) door administratief medewerkster T. De Paula 
Lopes namens de griffier schriftelijk werd bevestigd met letterlijk de volgende mededeling:   
 

 
Onder politieke druk van bovengenoemde verantwoordelijke minister-presidenten Ruud Lubbers 
(CDA), Wim Kok (PvdA) en Jan Peter Balkenende (CDA) is deze door de griffier toegezegde  
 
behandeling van het beklag artikel 12 Strafvordering nooit voor de beklagkamer van het Gerechtshof 
’s-Gravenhage gekomen en heeft dezelfde administratieve medewerkster T. De Paula Lopes later bij 
anti-gedateerde brief d.d. 15 augustus 2008 (7 dagen eerder dan bovengenoemde 
ontvangstbevestiging) namens een anonieme advocaat-generaal ons klaagschrift artikel 12 
Strafvordering teruggestuurd met de vermelding dat het had moeten worden ingediend bij het 
Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. Dit met de voorkennis en wetenschap dat als wij na retourzending 
hetzelfde tijdig ingediende beklag artikel 12 Strafverordening opnieuw zouden inzenden bij het 
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch deze vanwege niet tijdige inzending (binnen 14 dagen) daarop zou zijn 
afgewezen.  
 
Administratrief medewerkster T. De Paula Lopes heeft namens deze anonieme advocaat-generaal 
opzettelijk als zodanig gehandeld met de voorkennis en wetenschap dat als het door het Gerechtshof 
’s-Hertogenbosch zou moeten worden behandeld (wat wij betwijfelen) het vanuit het Gerechtshof ’s-
Gravenhage rechtstreeks naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch had moeten worden verzonden 
waarbij het tijdstip van indiening op 14 augustus 2008 bij gerechtshof ’s-Gravenhage als tijdige 
indiening moet worden beschouwd. Over deze gehele gang van zaken heeft ondergetekende later 
telefonisch contact opgenomen met administratieve medewerkster T. De Paula Lopes van het 
Gerechtshof ’s-Gravenhage. Zij vertelde mij dat zij onder druk van advocaat-generaal mr. M.T. 
Renckens als zodanig anoniem heeft moeten handelen. Het is hierbij goed te weten dat het om 
dezelfde advocaat-generaal gaat die eerder in de Schiedammer parkmoord en de balpennenmoord 
ontlastend bewijsmateriaal heeft achtergehouden waardoor onder meer de Rotterdamse trucker Theo 
Tetterloo maar liefst zes jaar lang onschuldig in de gevangenis en tbs-klinieken heeft vastgezeten. 
Hiermee is feitelijk bewezen dat vanaf 1991 het gehele college van procureur-generaal en alle 
gerechtshoven in Nederland volledig worden aangestuurd door de mens- en milieuvernietigende 
grensoverschrijdende georganiseerde misdaad onder leiding van de opvolgende minister presidenten 
Ruud Lubbers (CDA), Wim Kok (PvdA) en Jan Peter Balkenende (CDA) en Mark Rutte (VVD). Voor 
bewijs lees het hieronder ingelaste artikel “Beklag genocide door overheid, met Jacqueline Cramer als 
verantwoordelijke minister, nu in behandeling bij Justitie” van 3 september 2008 met bijbehorende 
video.   
 
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-03.php  
 
http://vimeo.com/1607950  
 
Daarin kunt u lezen, horen en zien dat wij van bovengenoemde politieke misdaad onder regie van de 
opvolgende minister-presidenten Ruud Lubbers (CDA), Wim Kok (PvdA) en Jan Peter Balkenende 
(CDA) wetenschapsjournalist Simon Rozendaal van Elsevier op 14 augustus 2008 volledig hebben 
geïnformeerd. Ondanks toezegging dat hij hierover minstens één wetenschappelijk artikel zou gaan 
schrijven in Elsevier heeft hij dat niet gedaan. Sterker nog, heden na bijna 4 jaar, heeft hij ondanks 
meerdere verzoeken daartoe nog steeds niet gereageerd. Zou hij dat niet mogen van hoofdredacteur 
J.A.S. Joustra ?     

http://www.potdorie.nl/weblog/archive/2007/01/12/de-zaak-tetteroobr-lhistoire-se-repete
http://www.potdorie.nl/weblog/archive/2007/01/12/de-zaak-tetteroobr-lhistoire-se-repete
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-03.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-03.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-03.php
http://vimeo.com/1607950
http://www.elsevier.nl/web/Auteur.htm?dbid=90&typeofpage=71806
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Het Eindhovens Dagblad schrijft op 7 juli 1989 het artikel over houtimpregneerbedrijf Carl Tissen te 
Luyksgestel “hout impregneren zonder het milieu te belasten” terwijl Carl Tissen zelf heeft uitgerekend 
dat zijn bedrijf jaarlijks ca. 16.000 kg. arseenzuur en 19.000 kg. chroomtrioxide (chroom VI) op een 
ongecontroleerde wijze in de compartimenten water, bodem en lucht brengt. Bij brief van 17 juli 1996 
heeft hij daarover alle Tweede Kamerleden geïnformeerd maar is door deze 150 Tweede Kamerleden  
voor kennisgeving aangenomen. Hetzelfde Eindhovens Dagblad schrijft in 2000 over arsenicum 
vergiftiging in Bangladesh de artikelen “Arsenicum is doodsgevaar voor helft Bengalezen” en 
“Grootste Massavergiftiging ooit bedreigt Bangladesh”.  Daarmee schrijft het Eindhovens dagblad 
feitelijk dat in Bangladesh als gevolg van arsenicum vergiftiging zo’n  80 miljoen mensen zullen 
sterven aan kanker maar dat het voor Nederlanders (en Belgen) gezond is. Geloof me: mede als 
gevolg van deze onjuiste berichtgeving in het Eindhovens Dagblad, die dat tot op de dag van vandaag 
weigert te corrigeren, zullen over 5 tot 10 jaar in Nederland en België ten minste 10 miljoen mensen 
vroegtijdig sterven aan kanker of andere ernstige vergiftigingsziekten. Dit vanwege het feit dat 
arseenzuur en chroom VI  sluipmoordenaars zijn die ophopen in het lichaam en de cumulatieve 
effecten met een e-macht verlopen. De massale blootstelling van deze stoffen is vanaf 1992 aan de 
gang. Kijk maar eens om u heen hoeveel mensen nu al kanker hebben. De snel stijgende curve in die 
e-macht begint na 25 tot 30 jaar. Dit betekent dat het aantal vergiftigingsslachtoffers (kankerdoden) als 
gevolg daarvan (samen met al het andere gif waaraan wij worden blootgesteld) de komende 10 jaar 
enkel in Nederland en België al ten minste 10 miljoen mensen zal bedragen. Voor bewijs lees het 
hieronder ingelaste artikel “BEWIJS: Eindhovens dagblad schrijft tegenstrijdig over kankerverwekkend 
Arseen” van 11 oktober  2007 in Het Echte Nieuws.    
                          
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php  
 
De Telegraaf  (Ron van Couwenhoven) schrijft daarover op 24 augustus 2004 het goede artikel  
“GIFTIG GEVECHT om bewerkt hout”. Voor bewijs lees dat artikel op de Sociale Databank Nederland.      
 
http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-telegraaf.htm#KOLOM2  
Al in 1990 heeft de Socialistische Partij (Remi Poppe) hierover het rapport “Duurzaam hout Goed fout” 
geschreven en bij brief d.d. 5 april 1991 de vereniging van de Nederlandse gemeente daarover 
geïnformeerd. Voor bewijs lees het hieronder ingelaste artikel “BEWIJS: SP waarschuwde al in 1991 
voor geïmpregneerd hout” van 1 maart 2009 in Het Echte Nieuws.    
                          
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-01.php     
 
Ook aan verantwoordelijk minister Hans Alders (PvdA) van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer heeft voormalig Tweede Kamerlid Remi Poppe (SP) op 16 oktober 1990 zijn rapport 
“Duurzaam hout Goed fout” verstuurd, waarop minister Alders bij brief van 21 januari 1991 heeft 
gereageerd dat op grond van de 1250 mg/kg arseen in geïmpregneerd hout dit de grens van 50 mg/kg 
van gevaarlijk afval meer dan 10 maal wordt overschreden en dat het in de afvalfase inderdaad als 
gevaarlijk afval moet worden verwijderd en verwerkt. In de afvalfase is geïmpregneerd hout voor zo’n 
60 % overgeschilderd en de overige 40 % zodanig verweerd dat het visueel niet valt te onderscheiden 
van niet geïmpregneerd hout. In een door A.M.L. van Rooij aangespannen rechtszaak heeft de 
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bij bindende uitspraak no's 
F03.98.0171, F03.98.0179, F03.98.0180, F03.98.0181, F03.98.0182, F03.98.0183 en F03.98.0184 
van 19 augustus 1998 dan ook beslist dat door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak 
uitgebrachte deskundigenbericht is gebleken dat verduurzaamd hout niet visueel valt te 
onderscheiden van onbehandeld hout en dat het shredderen van afvalhout uit bouw- en sloopafval 
wettelijk niet mag omdat daarmee gevaarlijk afval wordt verdund met niet gevaarlijk afval. Op 19 
augustus 1998 heeft Remi Poppe (SP) daarover kamervragen gesteld aan verantwoordelijk 
milieuminister Hans Alders. Voor het bewijs lees de volgende link op de Sociale Databank Nederland.  
 
http://www.sdnl.nl/poppe-1.htm       
 
Het Algemeen Dagblad heeft daarover op 31 juli 1999 het artikel “Provincies negeren verbod Raad 
van State op Houtversnippering” geschreven. De Cobouw heeft daarover op 7 september 1998 het 
artikel “Totaal verbod op vermalen van verduurzaamd hout” geschreven. Voor bewijs lees de volgende 
links.     
 

http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-telegraaf.htm#KOLOM2
http://www.sdnl.nl/index1024.html
http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-telegraaf.htm#KOLOM2
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-01.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-01.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-01.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-01.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-01.php
http://www.sdnl.nl/uit-rs01.htm
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-07-31-ad-provincies-negeren-verbod-rvst-op-
houtversnippering.pdf    
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1998-09-07-cobouw-totaal-verbod-op-vermalen-van.pdf   
 
In strijd met deze bindende uitspraak van de Raad van State gaan de Nederlandse afvalverwerkende 
bedrijven gewoon door met het shredderen van afvalhout uit bouw- en sloopafval en daarmee met het 
verdunnen van levensgevaarlijk afval. De opvolgende verantwoordelijke ministers van Justitie Benk 
Korthals (VVD), Piet Hein Donner (CDA), E.M.H. Hirsch Ballin (CDA) en Ivo Opstelten (VVD) treden 
daartegen niet strafrechtelijk op. 
  
Het gevolg daarvan is dat vanuit Nederland reeds in het totaal miljoenen tonnen van dit vermalen 
gevaarlijk afval (wat in verdunde vorm de grens van gevaarlijk afval nog vele malen te boven gaat)  
naar de Belgische bedrijven SPANO te Oostrozebeke en UNILIN te Wielsbeke is gegaan wat in deze 
Belgische bedrijven is verwerkt in spaanplaat dat wordt gebruikt voor dakbeschot, wanden, meubels, 
keukenkastjes, etc. en vanuit België over de gehele wereld is verkocht. Op 19 november 1999 heeft 
de Gazet van Antwerpen daarover het artikel “Belgisch bedrijf verwerkt giftig hout uit Nederland” 
geschreven. Voor bewijs lees de volgende link:  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-11-19-gazet-van-antwerpen-belg-bedrijf-verwerkt-giftig-
hout-uit-nl.pdf  
 
De levering van dit gevaarlijke afval vanuit Nederland aan de Belgische bedrijven SPANO en UNILIN 
om er spaanplaat van te maken gaat gewoon door.  
 
In het verleden heeft 2Vandaag in Nederland hieraan maar liefst vier goede TV-uitzendingen gewijd, 
welke u in de volgende links kunt bekijken: 
 
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv  
 
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv  
 
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv 
 
http://www.mstsnl.net/video/pikmeerarrest.wmv  
 
Ondanks deze TV-uitzendingen, waarnaar miljoenen mensen hebben gekeken, blijft het vergiftigen 
met miljoenen kilogrammen valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen als 
arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name 
Billiton/Shell gewoon doorgaan.  
 
Met het door milieuminister Alders van VROM wettelijk voorgeschreven stoomfixatieproces, wat door 
houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V. (mijn buurman) wordt gebruikt vinden lozingen van 
arseenzuur, choom VI en andere onbekende giftige stoffen via de lucht plaats. Mijn rechtszaak tegen 
het waterschap De Dommel te Boxtel is bij het Europese Hof van Justitie behandeld, waarbij het 
Europese Hof in de zaak C-231/97 bij arrest op 29 september 1999 heeft uitgesproken dat het lozen 
van giftige stoffen via de lucht vanuit een werk, zoals bij Gebr. van Aarle (mijn buurman), zonder een 
daarvoor vereiste Wvo-vergunning van het waterschap De Dommel wettelijk verboden is. Het 
Algemeen Dagblad heeft daarover op 16 oktober 1999 het artikel “Vergunning met spuiten van gif” 
geschreven. De Leeuwarder Courant heeft daarover op 7 oktober 1999 daarover het artikel “Giftige 
stoffen via de lucht lozen mag niet meer”. Voor bewijs lees de volgende links.  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-16-ad-vergunning-voor-spuiten-met-gif.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-07-lc-giftige-stoffen-via-lucht-lozen-mag-niet-meer.pdf  
 
Het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. (mijn buurman) evenals alle andere Nederlandse, Belgische en 
Europese houtimpregneerbedrijven maar ook alle loonwerkbedrijven, agrarische bedrijven en 
gemeenten die agrarische bestrijdingsmiddelen gebruiken overtreden dit Europese arrest C-231/97  
van 16 oktober 1999 al maar liefst meer dan 12 jaar.  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-07-31-ad-provincies-negeren-verbod-rvst-op-houtversnippering.pdf
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http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-16-ad-vergunning-voor-spuiten-met-gif.pdf
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Houtimpregneerbedrijven lichten de Nederlandse Staat voor miljarden euro’s op    
 
De onherroepelijke uitspraak in zaaknummer 200408002/1 van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State geeft aan alle Nederlandse houitimpregneerbedrijven groen licht om via hout als 
tijdelijke drager elk soort vloeibaar gevaarlijk afval te dumpen, gedurende de gebruiksfase op een 
andere locatie te laten uitregenen tot het is verrot, of voordat het verrot is te laten opstoken in 
houtkachels, open haarden waardoor betreffend volledig in water oplosbaar arseenzuur en 
chroomtrioxide (chroom VI) en andere giftige stoffen in het oppervlaktewater en grondwater terecht 
komen zonder dat daarvoor verontreinigingsheffing is betaald. Volgens berekening hebben de zo’n 20 
Nederlandse houtimpregneerbedrijven de Staat der Nederlanden daarmee voor meer dan 2,4 miljard 
euro opgelicht. Voor bewijs lees het hieronder ingelaste artikel “BEWIJS: Houtimpregneerders hebben 
staat opgelicht voor meer dan 2,4 miljard euro” van 10 augustus 2007 in Het Echte Nieuws:              
 
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-10.php  
 
Dit is “Corporate Crime” volgens Criminoloog prof. dr. Frank Bovenkerk   
 
Na het lezen van het boek “Alarm u wordt vergiftigd ! zal de wereld ten onder gaan aan gif, milieu en 
bedrog?” dat Ine Veen over mij en Pim Fortuyn heeft geschreven is hier sprake van ”corporate crime”, 
wat inhoudt dat de Nederlandse politiek de houtimpregneerbedrijven gebruiken als dekmantelbedrijf 
ten dienste van door de overheid gesubsidieerde multinationale bedrijven als Shell, AKZO, DSM, 
Corus, Unilever, Dow Chemical, Philips om hun hoogproblematisch gevaarlijk afval duur te kunnen 
verkopen in plaats van tegen zeer hoge kosten te laten verwerken of te laten opslaan wat wettelijk had 
gemoeten. Dit alles onder de dekmantels van innovatie, duurzaamheid, ecologisch, milieuvriendelijk, 
biomassa, groene stroom, green bricks, CO2-reductie, KOMO-keur, KEMA-keur, milieubeton, 
secundaire brandstof, hergebruik, Rio de Janeiro protocol en Kyoto-protocol, etc. waarvoor miljarden 
euro’s aan overheidssubsidie is uitgegeven. Voor bewijs lees de hieronder ingelaste artikelen 
“Niemand kan meer zeggen dat hij onschuldig is en van niets weet, iedereen weet het” van 23 
december 2008 en “Zaak gif(speel)hout op schoolplein: Overheid blijft onder verantwoording 
uitkomen” van 15 december 2008 in Het Echte Nieuws met bijbehorende lezing van criminoloog prof. 
dr. F. Bovenkerk.    
 
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-15.php  
 
http://vimeo.com/2600440  
 
Minister van VROM (Staat der Nederlanden) moet de schade betalen.   
 
Bij brief van 10 april 1996 heeft secretaris prof. dr. J.S.M. Boleij namens van het College voor de 
toelating van bestrijdingsmiddelen aan A.M.L. van Rooij letterlijk het volgende bericht:    
 

 
 

Bij brief van 2 september 1996 heeft Staatssecretaris Erica Terpstra van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport aan A.M.L. van Rooij letterlijk het volgende bericht:    
 

 
 

http://www.raadvanstate.nl/verdicts/verdict_details.asp?verdict_id=11189&searchStr=200408002/1
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-10.php
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Voor bewijs lees het hieronder ingelaste artikel “BEWIJS: Verantwoording gebruiks- en afvalfase 
geïmpregneerd hout ligt bij Minister van VROM” van 8 augustus 2007 in Het Echte Nieuws.   
 
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-08.php  
 
Hiermee is door het verantwoordelijk College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen en 
verantwoordelijk Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport al in 1996 beslist dat de 
minister van VROM (thans: Minister van I&M), namens de rechtspersoon Staat der Nederlanden,  
verantwoordelijk en aansprakelijk is voor alle tot op heden aangerichte milieu- en gezondheidsschade 
gedurende de gebruiks- en afvalfase. Deze schade is biljoenen euro’s groot. Dat mag nooit naar 
buiten komen, want dan zijn alle banken failliet die hierin hebben geïnvesteerd. Daarom moeten 
degenen die daartegen ageren op alle mogelijke manieren worden uitgeschakeld en zo nodig worden 
vermoord, wat bij onder meer Pim Fortuyn het geval is geweest.  
 
Onder de dekmantels van innovatie, duurzaamheid, ecologisch, milieuvriendelijk, biomassa, groene 
stroom, CO2-reductie, KOMO-keur, KEMA-keur, green bricks, milieubeton, secundaire brandstof, 
hergebruik, Rio de Janeiro protocol en Kyoto-protocol heeft de Nederlandse overheid gepoogd om 
onder deze biljoenen euro’s schade uit te komen, waardoor de schade nog veel groter is geworden. 
Als je namelijk in een woning van na 1992 woont met daarin geïmpregneerd hout, green bricks, 
milieubeton, vliegascement en spaanplaat van UNILIN, dan woon je midden in een chemische belt 
met daarin sterk verhoogde radonstraling, waarin op termijn iedereen ziek wordt, zeker als het goed is 
geïsoleerd.  
 
In een meest wanhopige poging om onder deze intussen opgelopen triljoenen euro’s schade uit te 
komen heeft voormalig minister van justitie mr. J.P.H. Donner (CDA) onderhuids de actio popularis 
(het procesrecht voor éénieder) afgeschaft, wat inhoudt dat juridisch niet meer kan worden 
geprocedeerd tegen de vergiftiging gevolgen van dit geïmpregneerde hout gedurende de gebruiks- en 
afvalfase omdat het houtimpregneerbedrijf die dat heeft geproduceerd en geleverd niet is gelegen 
nabij de locatie waar dat geïmpregneerde hout is toegepast. Voor bewijs lees het hieronder ingelaste 
artikel “Overheid wil niet zwart op wit zetten hoe Actio Popularis is afgeschaft” van 17 juni 2008 in Het 
Echte Nieuws.   
 
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-17.php  
   
Om deze reden weigert mr. J.P.H. Donner als voormalig minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid al maar liefst meer dan twee jaar een besluit te nemen overeenkomstig een door het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. op 20 mei 2009 (nummer: 200807464/1/H3) gewonnen 
onherroepelijke uitspraak bij de Raad van State, waardoor onze kinderen massaal worden vergiftigd 
met zeer giftig kankerverwekkend arseenzuur en chroom VI. Voor bewijs lees het hieronder ingelaste 
artikel “Nieuw (gif-speel-hout)rapport RIVM: Onafhankelijk onderzoek of afdekken van overheid?” van 
10 november 2011 in Het Echte Nieuws.   
 
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-10.php  
 
In een uiterst wanhopige poging heeft minister van justitie Ivo Opstelten (VVD) voormalig minister mr. 
J.P.H. Donner (CDA) van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties voorgedragen als nieuwe vice-
president van de Raad van State om dit alles op het hoogste wetgevende en bestuursrechtelijke 
niveau blijvend af te dekken en afgedekt te houden en is hij om die reden per 1 februari 2012 door 
koningin Beatrix benoemd tot nieuwe vice-president van de Raad van State. Juist om deze reden was  
A.M.L. van Rooij, ondanks zijn inhoudelijk goed onderbouwde sollicitatie, niet geschikt om vice-
president bij de Raad van State te worden. Voor bewijs lees het hieronder ingelaste artikel 
“Klokkenluider van Rooij solliciteert naar de vacature Vice-president Raad van State” van 17 
november 2011 in Het Echte Nieuws.   
 
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php  
 
Ad van Rooij moet met geestesziek verklaring worden uitgeschakeld  
 
Daarom is op 18 augustus 1992 op initiatief van de milieuofficier van Justitie mr. G. Bos (een 
persoonlijke vriend van Frank Houben) op het paleis van justitie te ´s-Hertogenbosch in het diepste 

http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-08.php
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geheim de situatie rondom houtbewerkend bedrijf Gebr. van Aarle B.V. en buurman A.M.L. van Rooij 
besproken zonder dat ik daarvan in kennis ben gesteld en zonder dat ik daarvan ooit het 
besprekingsverslag heb toegestuurd gekregen. Toevalligerwijze ben ik ruim een jaar later aan een 
kopie van betreffend veslag gekomen. In dat geheime overleg waren aanwezig dhr. G. Bos, officier 
van justitie (voorzitter), dhr. G. Broeren (parketsecretaris), dhr. H. de Vries (milieu-inspecteur Noord- 
Brabant), dhr. H. Artz (juridisch medewerker provincie Noord-Brabant), dhr. V. Ditters (hoofd 
algemene zaken waterschap De Dommel), mevr. I. Valk (wachtmeester rijkspolitie Sint-Oedenrode), 
dhr. M. Saris (wachtmeester rijkspolitie Sint-Oedenrode), dhr. P. Schriek (CDA)(burgemeester van 
Sint-Oedenrode), mevr. H. van Dijk-Eerhart (CDA)(wethouder milieu van Sint-Oedenrode), dhr. C. 
Kerstholt (hoofd afdeling bouwen en milieu bij de gemeente Sint-Oedenrode) en dhr. G. van Aarle 
(milieu technisch medewerker bij de gemeente Sint-Oedenrode).  
 
In dat geheime overleg is op voordracht van H.A.M.A de Vries (milieuinspecteur van VROM voor 
Noord Brabant) besloten dat burgemeester P. Schriek (CDA) zonder voorafgaande aankondiging 
GGD-arts Henk Jans op A.M.L. van Rooij moest afsturen om mij te onderzoeken op mijn geestelijke 
gesteldheid. Daarbij is het goed te weten dat diezelfde GGD-arts Henk Jans eerder samenwerkte met 
burgemeester P. Schriek vanuit zijn vorige functie als wethouder in Oosterhout. Het is daarbij tevens 
goed te weten dat dezelfde GGD-arts Henk Jans vanuit zijn eigen bureau betaalde onderzoeken 
uitvoerde voor Hickson Garantor Nederland B.V. te Nijmegen, de leverancier van het 
bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-CO aan de Gebr. van Aarle waarvan R. Leegwater directeur 
was. Het is daarbij tevens goed te weten dat dezelfde R. Leegwater samen met D. Mouwen 
(werknemer bij Unilever) het adviesbureau Techmil B.V. en later Techmil Management B.V. hebben 
opgericht en van daaruit met grote bedragen aan overheidssubidie het bedrijf Gebr. van Aarle 
adviseerden en daarna ondersteunden in de door mij vele aangespannen rechtszaken bij de Raad 
van State. Dankzij met name de hulp van Anton Nigten (Landelijk Milieu Oeverleg) en Jan Juffermans 
(Kleine Aarde) is het toen niet zover gekomen dat ik door deze aktie in opdracht van voormalig 
minister Hans Alders van VROM als agressief (geestesziek) in een gesticht ben opgenomen. Voor 
bewijs lees het hieronder ingelaste artikel “BEWIJS: GGD-vertrouwens-arts werd buiten de GGD-
organisatie om, ingezet in zaak Ad van Rooij” van 26 november 2007 in Het Echte Nieuws.   
 
http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-26.php  
  
Als waardering daarvoor ontvangt deze "vertrouwensarts" Henk Jans op 16 november 1993 de 
Provinciale Milieuprijs 1993 van Noord-Brabant uit de handen van de Commissaris der Koningin Frank 
Houben (CDA), kamerheer en persoonlijke vriend van koningin Beatrix en getuige bij het huwelijk van 
kroonprins Willem Alexander en Maxima. De uitnodiging daarvoor vindt u hieronder ingelast:  
 

    
 
Het is hierbij goed te weten dat de Gebr. van Aarle B.V., direct nadat Frank Houben (CDA) op 22 april 
1987 commissaris van de Koningin in Noord Brabant is geworden, zijn begonnen met de bouw van 
een kelder ten behoeve van de houtimpregneerinstallatie, zonder een vooraf vereiste bouwvergunning 
in strijd met het bestemmingsplan buitengebied van Sint-Oedenrode, op sterk verontreinigde grond 
(verontreinigd met arseen, koper en zink tot 14-maal de saneringswaarde) zonder eerst te saneren en 
daarmee in strijd met de bouwverordening. Ondanks mijn vele verzoeken om dat stil te leggen mocht 
de Gebr van Aarle gewoon doorgaan van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Sint-
Oedenrode en werden mijn strafaangiftes daartegen bij de politie door de officier van justitie mr. G. 
Bos nooit in behandeling genomen.  
 
Het is hierbij tevens goed te weten dat dezelfde Frank Houben (CDA) vanaf 1 september 1968 tot 1 
februari 1977 burgemeester van Luyksgestel (gelegen aan de Belgische grens) is geweest en dat hij 

http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-26.php
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met de hierboven beschreven voorkennis op 25 september 1975 aan Carl Tissen in strijd met het ter 
plaatse geldende bestemmingsplan buitengebied aan de Lommelsedijk bouwvergunning heeft 
verleend voor de oprichting van een houtconserveringsinrichting met ketelhuis onder de strikte 
voorwaarde dat enkel het conserveringsmiddel op wolmanzout basis gebruikt mocht worden. In geval 
een ander middel gebruikt zou worden dan moest Carl Tissen aan de gemeente Luyksgestel daarvoor 
per dag FL 1000,- boete betalen wat opgenomen is in de aan hem verleende bouwvergunning. Voor 
bewijs lees het hieronder ingelaste artikel “BEWIJS: Houtimpregneerder moest wolmanzouten 
gebruiken” van 4 maart 2009 in Het Echte Nieuws.   
        
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-04.php  
 
Voor bewijs lees ook de hieronder ingelaste gedeelten uit de verleende bouwvergunning:     
 

 
 

 
 

Burgemeester Frank Houben heeft in strijd met zijn bevoegdheden - onder druk van het betalen van 
FL 1000,- per dag – in de op 25-09-1975 verleende bouwvergunning aan Carl Tissen deze 
verplichting om wolmanzouten te gebruiken opgenomen met de voorkennis en wetenschap dat 
wolmanzouten zijn samengesteld uit uiterst giftig kankerverwekkend arseenzuur en chroomtrioxide 
(chroom VI) houdend hoogproblematisch gevaarlijk afval van Billiton, het bedrijf waarin het Koninklijk 
Huis veel aandelen heeft. Voor bewijs lees het hieronder ingelaste artikel “BEWIJS: Zwaar chemisch 
afval wordt gedumpt in hout (deel 3)” van 2 maart 2009 in Het Echte Nieuws.   
 
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-02.php  
 
Lees daarvoor ook het volgende gedeelte uit het artikel “Tuinhout als chemisch afval” uit de uitgave uit 
mei 1991 van stichting Natuur en Milieu.  
 

 
    
Hiermee is het bewijs geleverd dat Frank Houben (CDA) als huidig kamerheer van koningin Beatrix 
zijn functie van burgemeester in Luyksgestel en zijn functie van Commissaris van de Koningin van 
Noord-Brabant in zeer ernstige mate heeft misbruikt om via zijn dekmantelbedrijven Carl Tissen te 
Luyksgestel, Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode en Hickson Garantor Nederland B.V. te Nijmegen, 
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met de hulp van zijn medisch milieukundig GGD-arts Henk Jans, honderden miljoenen kilogrammen 
hoogproblatisch gevaarlijk afval van Billiton/Shell te laten dumpen, waaruit het Koninklijk Huis 
miljarden euro’s onrechtmatige inkomsten heeft ontvangen. Dit ten koste van miljoenen 
mensenlevens. Dit geeft een verklaring voor het feit dat Frank Houben erg goed bevriend is met 
koningin Beatrix en persoonlijke getuige is van het huwelijk van kroonprins Willem Alexander met 
Maxima. Daarmee is tevens het bewijs geleverd dat koningin Beatrix hiermee wordt gegijzeld door zijn 
kamerheer Frank Houben, wat voor haar een zeer zware last moet zijn. De Groenen, afdeling Sint-
Oedenrode, spreekt dan ook de hoop uit dat wij haar met het doen van dit sommatieverzoek aan alle 
150 Tweede Kamerleden en alle politieke partijen uit deze “Frank Houben Gijzeling” kan redden, 
waarmee tevens kan worden begonnen met het gebruiken van nieuwe bestaande technologiën, zoals 
de “nuloptie-technologie” van Edelchemie, waaruit een nieuwe economie kan ontstaan in een nieuwe 
wereld waarin onze kinderen en kleinkinderen ook nog kunnen leven. Wij richten aan Koningin 
Beatrix hierbij dan ook de oproep om hieraan mee te werken.    
 
Het is hierbij goed te weten dat dezelfde Nederlandse GGD-arts Henk Jans vanuit de binationale (NL 
en BE) expertenwerkgroep de medische en milieukundige aspecten heeft beoordeeld van het 
bestrijdingsmiddel XENTARI WG waarmee hij binnen een aantal gemeenten in Limburg (waaronder 
Bree en Maaseik) en Brabant in België met grote bedragen aan Belgische overheidssubsidie de 
preventieve bestrijding van de eikenprocessierupsen zonder de daarvoor vereiste wettelijk 
voorgeschreven vergunningen heeft laten uitvoeren. Dit omdat GGD-arts Henk Jans had beoordeeld 
dat het een biologisch middel betreft waaraan geen enkele milieu- en gezondheidsrisico’s zijn 
verbonden. Uit onderzoek vanuit het Ecologisch Kennis Centrum B.V. is echter gebleken dat het 
bestrijdingsmiddel XENTARI WG een uiterst giftige en zelfs kankerverwekkend bestrijdingsmiddel 
betreft, waarmee (door toedoen van deze deskundige Henk Jans?) ook alle Belgische groenten en 
fruit maar liefst 10 jaar lang zijn bespoten. Dit komt nog boven op de tientallen miljoenen kilogrammen 
zeer giftig kankerverwekkend volledig in water oplosbaar arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) 
vanuit het geïmpregneerde hout dat op advies van dezelfde medisch milieukundig GGD-arts Henk 
Jans vanuit Nederland in België is gedumpt, waarvoor hij op 16 november 1993 de Provinciale 
Milieuprijs 1993 van Noord-Brabant uit de handen van de Commissaris der Koningin Frank Houben 
(CDA), kamerheer en persoonlijke vriend van koningin Beatrix en getuige bij het huwelijk van 
kroonprins Willem Alexander en Maxima, heeft ontvangen. Het deskundigenrapport d.d. 6 maart 2012 
van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. aan No Cancer Foundation vindt u in de volgende link (met 
deeplinks aan feitelijke onderbouw) bijgevoegd:        
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-maart-2012-deskundigenrapport-xentari-wg.pdf  
 
Het zijn deze Frank Houben, Piet Hein Donner, Jan Peter Balkenende en hun politieke groepering 
CDA, waaronder eerst burgemeester Piet Schriek en thans burgemeester Peter Maas van Sint-
Oedenrode als wel Koningin Beatrix die persoonlijk groot belang hebben met het geestesziek 
verklaren van A.M.L. van Rooij, het afnemen van al zijn geld en eigendommen en hem te laten doden 
door zijn buurman Robert en Mies van den Biggelaar (familie van Gebr. van Aarle) onder de 
dekmantel van een door de burgemeesters Piet Schriek en Peter Maas gecreëerde burenruzie, 
waarvoor Robert en Mies van den Biggelaar indirect met vele honderdduizenden euro’s zijn beloond.  
 
Toen ik als parttime safety manager bij Philips Healthcare op 22 november 2006 ging meedoen met 
de Tweede Kamerverkiezingen voor Lijst 14 en hierover de directie van Philips Healthcare en 
voormalig Philips President Gerard Kleisterlee op de hoogte heb gebracht met mijn daarop volgend  
verdiepingsonderzoek van 10 maart 2007, waartoe ik vanuit mijn functie als safety manager wettelijk 
verplicht was, moest ik voor de rest van mijn leven worden uitgeschakeld om dit alles in de doofpot te 
kunnen stoppen en houden. Voor de inhoud van mijn verdiepingsonderzoek d.d. 10 maart 2007 lees 
de volgende link: 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verdiepingsonderzoek-dd-10-maart-2007-aan-het-het-bestuur-
van-philips-medical-systems.pdf  

 
Het zijn deze Frank Houben, Piet Hein Donner, Jan Peter Balkenende, de gegijzelde koningin Beatrix 
en hun politieke groepering CDA die samen met voormalig Philips President Gerard Kleisterlee ervoor 
hebben gezorgd dat met de hulp van Roel Fonville (voormalig directeur Philips Healthcare), Jan 
Oerlemans (mijn voormalig directe leidinggevende) en Harry Mol (Philips bedrijfsarts, tevens Arbo-
college) A.M.L. van Rooij vanaf 5 oktober 2007 voor 100 % arbeidsongeschikt (geestesziek) is 

http://www.mstsnl.net/video/nuloptie.wmv
http://www.sdnl.nl/edelchem.htm
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-presentatie-leo-nevels.wmv
https://sites.google.com/site/nocancerfoundation2012/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-maart-2012-deskundigenrapport-xentari-wg.pdf
http://www.lijst14.nl/kandidaten/rooijvan/rooijvan.html
http://managementscope.nl/manager/gerard-kleisterlee
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/verdiepingsonderzoek-dd-10-maart-2007-aan-het-het-bestuur-van-philips-medical-systems.pdf
http://managementscope.nl/manager/gerard-kleisterlee
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verklaard buiten de andere werkgever Van Rooij Holding B.V. om, buiten mijn huisarts om, zonder 
tussenkomst van een psychiater, zonder doorbetaling van salaris tijdens ziekte te krijgen waartoe 
Philips op grond van haar eigen CAO en de Ziektewet wettelijk verplicht is, zonder dat aan reïntegratie 
is gedaan waartoe Philips op grond van de Wet verbetering poortwachter wettelijk verplicht is, 
waarmee tevens al het inkomen van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. is afgenomen. Dit alles op 
een zodanige wijze dat ik ook geen recht heb op een WIA-uitkering. Dit alles heeft plaatsgevonden  
 
onder verantwoordelijkheid van voormalig minister J.P.H. Donner van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (thans: vice-president van de Raad van State). Om dit opgelost te krijgen heb ik 
Nederlands bekende advocaat Ellen Pasman (de Willem Oldmans advocaat) ingeschakeld. Zij heeft  
hierover ruim een jaar lang overleg gehad met de Philips advocaten mr. Dries Duynstee en mr A.A.B. 
Gaalman (AKD advocaten & notarissen) en Ferry Rondeel als vertegenwoordiger van de Philips  
ondernemingsraad. Ondanks eerdere toezeggingen is het mijn advocaat Ellen Pasman niet gelukt om 
mij uit deze 100 % arbeidsongeschikt (geestesziek) situatie te krijgen. Ook is het haar niet gelukt om 
doorbetaling van salaris tijdens ziekte te krijgen. Ook is het haar niet gelukt om Philips de wettelijk 
opgelegde reïntegratieverplichtingen te laten nakomen. Voor de uren die mijn advocaat Ellen Pasman 
aan dat overleg heeft besteedt heb ik maar liefst € 26.352,13 euro moeten betalen. Het wettelijke 
bewijs daarvoor kunt u lezen in mijn e-mailbericht d.d. 22 januari 2012 aan alle presidenten, 
voorzitters, rechters, raadsheren, staatsraden van de Nederlandse Rechtbanken, Gerechtshoven, 
Centrale Raad van Beroep, College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Raad voor de Rechtspraak 
en de Raad van State die u hieronder als link (met deeplinks aan bewijzen) vindt bijgevoegd.  
 
http://www.sdnl.nl/pdf/22-januari-2012-philips-verzoek-aan-alle-rechters.pdf              
 
Niemand heeft hierop gereageerd, waarmee feitelijk is komen vast te staan dat alle presidenten, 
voorzitters, rechters, raadsheren, staatsraden van de Nederlandse Rechtbanken, Gerechtshoven, 
Centrale Raad van Beroep, College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Raad voor de Rechtspraak 
en de Raad van State zitten gegijzeld in deze vergiftiging van de wereld vanuit Nederland. Daarmee is 
tevens feitelijk komen vast te staan dat ook mijn eigen advocaat Ellen Pasman is gegijzeld in deze 
wereldvergiftiging vanuit Nederland, dat zij bij mij maar liefst € 26.352,13 euro heeft gestolen en dat 
hierop de wettelijke verplichting om je te laten bijstaan door een advocaat onmiddellijk dient te worden 
opgeheven.  
 
Het is hierbij goed te weten dat Harry Mol voor Philips Healthcare een nieuwe bedrijfsarts was en ook 
de bedrijfsarts was van Philips President Gerard Kleisterlee op het hoofdkantoor in Amsterdam. Het is 
daarbij tevens goed te weten dat na de val van het kabinet met de LPF (Lijst Pim Fortuyn) minister 
President Jan Peter Balkenende (CDA) in 2003 het innovatieplatform heeft ingesteld welke tot juni 
2010 onder zijn voorzittersschap in werking is geweest en waarin Philips president Gerard Kleisterlee 
zitting had.  
 
Het is hierbij ook goed te weten dat Gerard Kleisterlee (Philips) samen met koningin Beatrix 
(Staatshoofd), Mat Herben (LPF), Rijkman Groenink (voorzitter raad van bestuur ABN AMRO bank), 
Ewald Kist (voorzitter van bestuur ING bank) en Victor Halberstadt (professor economie Universiteit 
Leiden) van 30 mei tot 2 juni 2002 in het Westfields Marriott hotel te Chantilly Virginia (Verenigde 
Staten van Amerika) de Bilderbergconferentie heeft bijgewoond. Het is hierbij tevens goed te weten 
dat Gerard Kleisterlee (Philips) samen met koningin Beatrix (Staatshoofd), Maxime Verhagen 
(fractievoorzitter CDA), Nout Wellink (De Nederlandse Bank), Nelie Kroes (Eurocommissaris van 
Mededinging), Ed Kronenburg (NAVO) en Victor Halberstadt (professor economie Unieversiteit 
Leiden) van 8 juni tot 11 juni 2006 in het Kanata hotel te Ottawa in Canada de Bilderbergconferentie 
heeft bijgewoond. Dit met de wetenschap dat men onder de dekmantel van “innovatie” vanuit het 
innovatieplatform onder voorzitterschap van Jan Peter Balkenende (CDA) onder de dekmantels van 
duurzaamheid, ecologisch, milieuvriendelijk, biomassa, groene stroom, green bricks, CO2-reductie, 
KOMO-keur, KEMA-keur, milieubeton, secundaire brandstof, hergebruik, Rio de Janeiro protocol en 
Kyoto-protocol met miljarden euro’s aan overheidssubsidie vanuit (of door toedoen van) Nederland de 
gehele Wereld aan het vergiftigen is met miljarden kilogrammen levensgevaarlijk hoog problematisch 
gevaarlijk afval van multinationale bedrijven maakt duidelijk dat in ieder geval de ABN AMRO bank, 
ING bank en De Nederlandse Bank daarin hebben geïnvesteerd en feitelijk verantwoordelijk en 
aansprakelijk zijn voor de daaruit ontstane triljoenen euro’s aan milieuschade en gezondheidsschade.     
 

http://www.sdnl.nl/pdf/22-januari-2012-philips-verzoek-aan-alle-rechters.pdf
http://managementscope.nl/manager/gerard-kleisterlee
http://nl.wikipedia.org/wiki/Innovatieplatform
http://managementscope.nl/manager/gerard-kleisterlee
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Op het adres ’t Achterom 9-9a hebben mijn ouders en grootouders al meer dan 90 jaar een agrarisch 
bedrijf met varkens, koeien en kippen. In 1989 is een milieuvergunning verkregen voor het houden 
van 350 mestvarkens op naam van A.M.L. van Rooij. Deze milieuvergunning is later volgens de 
wettelijke voorschriften omgezet naar andere diersoorten, te weten: 78 paarden en 59 mestvarkens, 
waarvan de wettelijk voorgeschrven meldingen zijn gedaan bij burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Sint-Oedenrode. Bij onherroepelijke uitspraak van voormalig staatsraad J.P.H. Donner van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is deze milieuvergunning voor 78 paarden en 
59 mestvarkens op het adres ’t Achterom 9-9a bevestigd. Ondanks deze wetenschap hebben wij in 
opdracht van eerst burgemeester Piet Schriek (CDA) en daarna burgemeester Peter Maas van Sint-
Oedenrode in 25 jaar tijd zo’n 10 maal onaangekondigde politiebinnenvallen gehad om het aantal 
paarden te komen tellen. Dit met als doel om naar de mensen in onze woon- en leefomgeving 
bewerkstelligd te krijgen dat wij de grootste criminelen zijn die er in Sint-Oedenrode rondlopen. De 
laatste twee keer moesten zij in onze slaapkamer, woonkamer en het kantoor van het Ecologisch 
Kennis Centrum en De Groenen de paarden tellen en daarvan foto’s maken. Dit met de wetenschap  
dat de paarden buiten in de wei lopen en van de openbare weg te tellen zijn. Toen ik op de voorlaatste 
keer daaraan niet wilde meewerken werd ik door de politie op de grond gesmeten in de boeien 
geslagen en in de politieauto getrokken en heb ik vier uur in de politiecel van Schijndel moeten 
verblijven. In die tijd hebben zij, zonder dat ik erbij kon zijn, van mijn slaapkamer, woonkamer en het 
kantoor van het Ecologisch Kennis Centrum en De Groenen allemaal foto’s gemaakt.  
 
Toen ik vervolgens op 3 maart 2010 ging meedoen aan de Gemeenteraadsverkiezingen als lijsttrekker 
van de politieke groepering De Groenen in Sint-Oedenrode heeft burgemeester Peter Maas (CDA) 
tegen de De Groenen en A.M.L. van Rooij als lijsttrekker strafaangifte gedaan bij de politie van smaad 
tegen hem en zijn ambtenaren. Twee dagen na die strafaangifte kwamen diezelfde politiebeambten in 
opdracht van burgemeester Peter Maas (CDA) weer onaangekondigd binnengevallen met de 
mededeling opnieuw paarden te komen tellen in mijn slaapkamer, woonkamer en het kantoor van het 
Ecologisch Kennis Centrum en De Groenen met als doel mij in de gevangenis te kunnen zetten 
vanwege het lopende strafrechtelijk onderzoek als gevolg van de door burgemeester Peter Maas 
gedane aangifte van smaad tegen De Groenen en zijn lijsttrekker A.M.L. van Rooij. Om niet in de 
gevangenis te komen ben ik op 22 april 2010 gevlucht via de andere poort met de auto via Duitsland 
naar België en heb daar op 6 mei 2010 (de dag dat Pim Fortuyn is vermoord) politiek asiel 
aangevraagd.  
 
Ondanks het feit dat het agrarische bedrijf (thans: camping en pensionstal ‘Dommeldal’) altijd over alle 
vereiste vergunningen hebben beschikt en nooit in strijd met het bestemmingsplan buitengebied 
hebben gewerkt krijgen wij al vanaf 1990 te maken met de ene naar de andere politie binnenval, 
executoriale beslaglegging, torenhoge dwangsommen vanuit zowel de gemeente Sint-Oedenrode, de 
Minister van VROM en het Openbaar Ministerie, met gerechtsdeurwaarders in de aanslag. Nadat ik 
heb moeten vluchten naar België en ik daar tegen dubbele woonlasten noodgedwongen al ruim twee 
jaar lang gescheiden heb moeten wonen van mijn vrouw en gezin, werd dit alles nog veel erger met 
de voorkennis en wetenschap dat mijn vrouw dit allemaal alleen te verwerken krijgt.  
 
Dit door de gemeente Sint-Oedenrode veroorzaakte negatieve woon- en leefgenot heeft mij zo’n € 
1200,- per maand extra gekost wat tot op heden neerkomt op een totaalbedrag van € 29400,- excl. 
wettelijke rente.  
 
Dit vond de gemeente Sint-Oedenrode nog niet genoeg. Wij moesten kapot en in de goot. Voor de 
feitelijke en wettelijke onderbouw lees het hieronder ingelaste  eerste en laatste gedeelte uit ons 
verzoekschrift d.d. 10 maart 2010 tot het nemen van een besluit aan burgemeester en wethouders 
van Sint-Oedenrode. Daarin staat letterlijk het volgende geschreven:  
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
 

Afgegeven met ontvangstbevestiging  
 
Aan burgemeester en wethouders  
van Sint-Oedenrode 
Postbus 44 
5490 AA Sint-Oedenrode 
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Van links naar rechts: 

- Burgemeester Peter Maas (CDA); 

- Wethouder, tevens 1
e
 locoburgemeester, Henriëtte van den Berk-van de Laar (CDA); 

- Wethouder, tevens 1
e
 locoburgemeester, René Dekkers (VVD); 

- Wethouder, Jeanne Hendriks-van Kemenade (HvR/PvdA);      
 
 
                   Sint-Oedenrode, 10 maart 2010 
Ons kenmerk: C&P/100311/VZ 
 
Betreft: 

- A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- A.M.L. van Rooij, als acoliet voor de RK Kerk H. Martinus Olland (Sint-Oedenrode);    
- J.E.M. van Rooij van Nunen, ’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ (VOF), gevestigd op ’t Achterom 9-9a,                             

5491 XD, Sint-Oedenrode;  
- Van Rooij Holding B.V., gevestigd op ’t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op ’t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode,  
- Politieke partij De Groenen, namens deze A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van De Groenen 

in Sint-Oedenrode, ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, 
  
Sommatieverzoek tot het nemen van een besluit:  

1. dat alle vanaf 22 juli 2010 aangebrachte verzegelingen op kamers en douches bij camping en 
pensionstal “Dommeldal” vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn verwijderd; 

2. dat het vanaf  1 december 2010 opgelegde executoriaal beslag op alle eigendommen van Ad 
en Annelies van Rooij en Camping en pensionstal “Dommeldal” voor een bedrag van € 8.859,- 
in opdracht van burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode in samenspraak met de 
Rabobank van Sint-Oedenrode-Schijndel vóór uiterlijk 21 maart 2011 is ingetrokken; 

3. dat de vanaf 27 april 2010 door burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouders bij Camping 
en pensionstal “Dommeldal” opgelegde meest corrupte dwangsommen van in het totaal € 
50.000,- vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn ingetrokken; 

4. dat alle overige door burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouders nog lopende meest 
corrupte dwangsommen vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn ingetrokken; 

5. dat alle door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode tegen Ad en Annelies van 
Rooij en Camping en pensionstal “Dommeldal” opgestarte procedures bij de rechtbank s’-
Hertogenbosch en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vóór uiterlijk 21 
maart 2011 zijn ingetrokken; 

6. dat de door burgemeester P.M. Maas (CDA) gedane valse strafaangifte van “Smaad” tegen 
Ad van Rooij, als lijsttrekker van de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode vóór 
uiterlijk 21 maart 2011 is ingetrokken; 

7. dat door burgemeester P.M. Maas en/of de gemeente Sint-Oedenrode alle overige gedane 
strafaangiften tegen Ad en Annelies van Rooij en Camping en pensionstal “Dommeldal” bij 
politie en/of justitie vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn ingetrokken; 

8. dat de illegale bouwwerkzaamheden bij buurman Joan van Gorkum op de locatie 
Ollandseweg 165, waarop een burgerlijke woonbestemming rust, ten behoeve van het 
oprichten van een woonboerderij met paardenhotel met daarin een 3-tal vakantiewoningen 
met een 2-tal grote ontspanningsruimten, een minicamping met 25 kampeerplaatsen en een 

https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/klokkenluider
http://www.dommeldal.eu/
http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/sint-oedenrodeschijndel/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
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grote schuur (waarin zo´n 20 paarden kunnen worden gehouden) in strijd met het 
bestemmingsplan Buitengebied 1997 zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning met de 
oplegging van een dwangsom van € 10.000,- per dag en het verzegelen van de bouwplaats 
vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn stilgelegd; 

9. dat de illegale bewoning bij buurman Mies van den Biggelaar op het adres ’t-Achterom 5a, in 
strijd met het bestemmingsplan Buitengebied 1997 met de oplegging van een dwangsom van 
€ 10.000,- per dag en het verzegelen van de toegangsdeuren van die woning vóór uiterlijk 21 
maart 2011 is beëindigd; 

10. dat bij buurman hout(impregneer)bedrijf Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159, met de oplegging 
van een dwangsom van € 10.000,- per dag en het verzegelen van zijn gehele bedrijventerrein 
de bedrijfswerkzaamheden vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn stilgelegd. Dit omdat Gebr. van 
Aarle haar bedrijf van meet af aan (1987) in werking heeft gehad en nog steeds in werking 
heeft in strijd met het bestemmingsplan buitengebied; op sterk verontreinigde grond zonder 
voorafgaande sanering en derhalve in strijd met de bouwverordening; zonder een vereiste 
Wvo-vergunning van het waterschap De Dommel en zonder een vereiste Milieuvergunning 
voor de gebruiks- en afvalfase van het door Gebr. van Aarle geproduceerde geïmpregneerde 
hout of houten producten daarvan. Als gevolg daarvan zijn de omliggende gronden 
(waaronder die van Ad en Annelies van Rooij) tot op 250 meter vanuit het bedrijf Gebr. van 
Aarle sterk verontreinigd met valselijk geëtiketteerd arseenzuur in strijd met de rechtstreeks 
aan lidstaat Nederland opgelegde Europese Verordening (EG) nr. 142/97. Sanering ervan zal 
miljoenen euro’s gaan kosten. Als gevolg daarvan zijn ook geheel Sint-Oedenrode en 
omliggende gemeenten vergiftigd met honderdduizenden kilogrammen valselijk geëtiketteerd 
arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI). Daardoor zullen er duizenden inwoners van Sint-
Oedenrode en omliggende gemeenten vroegtijdig sterven aan kanker of andere 
vergiftigingsziekte. De schade als gevolg daarvan is met geen miljarden euro’s te betalen. De 
gemeente Sint-Oedenrode is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al die schade.  

11. dat aan de rechtspersonen Ad van Rooij, Annelies van Rooij, Camping en Pensionstal 
‘Dommeldal’ (VOF), Van Rooij Holding B.V., Ecologisch Kennis Centrum B.V., een totale 
materiële en immateriële schadevergoeding van totaal € 50.000.000,- zal worden betaald, 
verhoogd met € 10.000,- per dag vanaf 21 maart 2011 in geval aan bovengenoemd 10-tal 
verzoeken tot het nemen van een besluit door burgemeester en wethouders geen uitvoering is 
gegeven: 

12. dat aan de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, een schadevergoeding van   
€ 200.000,- zal worden betaald als gevolg van het onrechtmatig handelen van burgemeester 
en wethouders tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010, waardoor De Groenen 
in maart 2010 niet in de gemeenteraad zijn gekomen en het door toedoen van burgemeester 
en wethouders niet heeft kunnen meedoen aan de provinciale verkiezingen van 2 maart 2011 
voor Noord-Brabant.  

    
 
Geacht college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
 
Bijgevoegd vindt u:  
 

A. onze bij brief d.d. 27 februari 2011 (kenmerk: NCF/EKC/270211/AG) gedane strafaangifte bij 
het Landelijk Parket Rotterdam, t.a.v. de Hoofdofficier van Justitie mr. G.W. van der Brug, 
Posthumalaan 74, 3072 AG Rotterdam (95 blz.)(zie productie 1). Deze strafaangifte met 
bijbehorende deeplinks aan feitelijke onderbouwing kunt u op internet vinden op het volgende 
adres: http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf  of op de 
website van No Cancer Foundation: www.nocancerfoundation.org.    

 
B. het bezwaarschrift d.d. 8 maart 2011 (kenmerk: Groenen/080311/bzwb) van Ad van Rooij 

vanuit de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, bij het centraal stembureau 
van de provincie Noord-Brabant t.a.v. voorzitter Ton Rombouts (16 blz.)(zie productie 2). Dit 
bezwaarschrift met bijbehorende deeplinks aan feitelijke onderbouwing kunt u op internet 
vinden op het volgende adres: http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/bezwaarschrift-tegen-de-
weigering-te-beschikken-8-maart-2011-r1.pdf of op de website van No Cancer Foundation: 
www.nocancerfoundation.org.    
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Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaalt en ingelast te 
beschouwen en tevens aan u gericht.  
 
Op grond van die inhoud richten wij aan u het nadrukkelijke verzoek om uiterlijk op 21 maart 2011 de 
volgende 12 besluiten (art. 3:1 Awb) te nemen:  
 

1. dat alle vanaf 22 juli 2010 aangebrachte verzegelingen op kamers en douches bij camping en 
pensionstal “Dommeldal” vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn verwijderd; 

 
2. dat het vanaf  1 december 2010 opgelegde executoriaal beslag op alle eigendommen van Ad 

en Annelies van Rooij en Camping en pensionstal “Dommeldal” voor een bedrag van € 8.859,- 
in opdracht van burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode in samenspraak met de 
Rabobank van Sint-Oedenrode-Schijndel vóór uiterlijk 21 maart 2011 is ingetrokken; 

 
3. dat de vanaf 27 april 2010 door burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouders bij Camping 

en pensionstal “Dommeldal” opgelegde meest corrupte dwangsommen van in het totaal € 
50.000,- vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn ingetrokken; 

 
4. dat alle overige door burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouders nog lopende meest 

corrupte dwangsommen vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn ingetrokken; 
 
5. dat alle door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode tegen Ad en Annelies van 

Rooij en Camping en pensionstal “Dommeldal” opgestarte procedures bij de rechtbank s’-
Hertogenbosch en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vóór uiterlijk 21 
maart 2011 zijn ingetrokken; 

 
6. dat de door burgemeester P.M. Maas (CDA) gedane valse strafaangifte van “Smaad” tegen 

Ad van Rooij, als lijsttrekker van de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode vóór 
uiterlijk 21 maart 2011 is ingetrokken; 

 
7. dat door burgemeester P.M. Maas en/of de gemeente Sint-Oedenrode overige gedane 

strafaangiften tegen Ad en Annelies van Rooij en Camping en pensionstal “Dommeldal” bij 
politie en/of justitie vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn ingetrokken; 

 
8. dat de illegale bouwwerkzaamheden bij buurman Joan van Gorkum op de locatie 

Ollandseweg 165, waarop een burgerlijke woonbestemming rust, ten behoeve van het 
oprichten van een woonboerderij met paardenhotel met daarin een 3-tal vakantiewoningen 
met een 2-tal grote ontspanningsruimten, een minicamping met 25 kampeerplaatsen en een 
grote schuur (waarin zo´n 20 paarden kunnen worden gehouden) in strijd met het 
bestemmingsplan Buitengebied 1997 zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning met de 
oplegging van een dwangsom van € 10.000,- per dag en het verzegelen van de bouwplaats 
vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn stilgelegd; 

 
9. dat de illegale bewoning bij buurman Mies van den Biggelaar op het adres ’t-Achterom 5a, in 

strijd met het bestemmingsplan Buitengebied 1997, met de oplegging van een dwangsom van 
€ 10.000,- per dag en het verzegelen van de toegangsdeuren van die woning vóór uiterlijk 21 
maart 2011 is beëindigd; 

 
10. dat bij buurman hout(impregneer)bedrijf Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159, met de oplegging 

van een dwangsom van € 10.000,- per dag en het verzegelen van zijn gehele bedrijventerrein 
de bedrijfswerkzaamheden vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn stilgelegd. Dit omdat Gebr. van 
Aarle haar bedrijf van meet af aan (1987) in werking heeft gehad en nog steeds in werking 
heeft in strijd met het bestemmingsplan; op sterk verontreinigde grond zonder voorafgaande 
sanering en derhalve in strijd met de bouwverordening; zonder een vereiste Wvo-vergunning 
van het waterschap De Dommel en zonder een vereiste Milieuvergunning voor de gebruiks- 
en afvalfase van het door Gebr. van Aarle geproduceerde geïmpregneerde hout of houten 
producten daarvan. Als gevolg daarvan zijn de omliggende gronden (waaronder die van Ad en 
Annelies van Rooij) tot op 250 meter vanuit het bedrijf Gebr. van Aarle sterk verontreinigd met 
valselijk geëtiketteerd arseenzuur in strijd met de rechtstreeks aan lidstaat Nederland 
opgelegde Europese Verordening (EG) nr. 142/97. Sanering ervan zal miljoenen euro’s gaan 

https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/klokkenluider
http://www.dommeldal.eu/
http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/sint-oedenrodeschijndel/
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http://www.dommeldal.eu/
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kosten. Als gevolg daarvan zijn ook geheel Sint-Oedenrode en omliggende gemeenten 
vergiftigd met honderdduizenden kilogrammen valselijk geëtiketteerd arseenzuur en 
chroomtrioxide (chroom VI). Daardoor zullen er duizenden inwoners van Sint-Oedenrode en 
omliggende gemeenten vroegtijdig sterven aan kanker of andere vergiftigingsziekte. De 
schade als gevolg daarvan is met geen miljarden euro’s te betalen. De gemeente Sint-
Oedenrode is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al die schade.  

 
11. dat aan de rechtspersonen Ad van Rooij, Annelies van Rooij, Camping en Pensionstal 

‘Dommeldal’ (VOF), Van Rooij Holding B.V., Ecologisch Kennis Centrum B.V., een totale 
materiële en immateriële schadevergoeding van totaal € 50.000.000,- zal worden betaald, 
verhoogd met € 10.000,- per dag vanaf 21 maart 2011 in geval aan bovengenoemd 10-tal 
verzoeken tot het nemen van een besluit door burgemeester en wethouders geen uitvoering is 
gegeven: 

 
12. dat aan de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, een schadevergoeding van   

€ 200.000,- zal worden betaald als gevolg van het onrechtmatig handelen van burgemeester 
en wethouders tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010, waardoor De Groenen 
in maart 2010 niet in de gemeenteraad zijn gekomen en het door toedoen van burgemeester 
en wethouders niet heeft kunnen meedoen aan de provinciale verkiezingen van 2 maart 2011 
voor Noord-Brabant. 

 
Voor onderliggende strafaangifte d.d. 27 februari 2011 bij de Hoofdofficier van Justitie mr. G.W. van 
der Brug van het Landelijk Parket te Rotterdam, LEES HIER 
 
In geval u vóór uiterlijk 21 maart 2011 geen inhoudelijk gemotiveerd besluit (art. 1:3 Awb) hebt 
genomen op bovengenoemd 12-tal sommatieverzoeken tot het nemen van een besluit dan is hier zeer 
nadrukkelijk sprake van zeer boze opzet en zal daarvan onverwijld aanvullende strafaangifte worden 
gedaan bij  de Hoofdofficier van Justitie mr. G.W. van der Brug van het Landelijk Parket te Rotterdam 
waarbij ter onderbouwing daarvan een afschrift van dit schrijven zal worden overlegd.   
 
In afwachting van uw inhoudelijk gemotiveerd voor beroep vatbaar besluit op bovengenoemd  
12-tal sommatieverzoeken, vóór uiterlijk 21 maart 2011, verblijven wij;  
 
Hoogachtend, 
    

- A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- A.M.L. van Rooij, als acoliet voor de RK Kerk H. Martinus Olland (Sint-Oedenrode);    
- J.E.M. van Rooij van Nunen, ’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ (VOF), gevestigd op ’t Achterom 9-9a, 5491 XD, Sint-

Oedenrode;  
- Van Rooij Holding B.V., gevestigd op ’t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op ’t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode,  
- Politieke partij De Groenen, namens deze A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van De Groenen 

in Sint-Oedenrode, ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, 
Voor deze allen ondertekend; 

 
 
 
 
 

Bijlage: 
Dit sommatieverzoekschrift bevat een 2-tal producties,te weten: 

- Productie 1 (95 pagina’s) 
- Productie 2 (16 pagina’s)  

 
Een kopie van dit bezwaarschrift hebben wij verstuurd aan:  

- Mgr. W.J. Eijk, aartsbischop Nederland (pers@aartsbisdom.nl);  

- Koningin Beatrix, als Voorzitter van Raad van State en als Staatshoofd. 
- Paul Freriks, Landelijk Voorzitter De Groenen (p.freriks@chello.nl) 
- Landelijke politieke partij De Groenen (info@degroenen.nl),  

http://www.sint-oedenrode.nl/Home.aspx
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-waarheid
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aartsbisdom_Utrecht_(rooms-katholieke_Kerk)
mailto:pers@aartsbisdom.nl
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/geachte-koningin-beatrix
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm
http://www.sdnl.nl/ekc-mail-vaccinatie.htm
http://sociaalzevenaar.wordpress.com/2010/01/
http://www.sdnl.nl/groenen-gemeenteraadsverkiezingen.htm
mailto:p.freriks@chello.nl
http://www.degroenen.nl/
mailto:info@degroenen.nl
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- P.M. van Dijk en H. Fitters, De Groenen, afdeling Heusden;  
- Erik Vermeer, No Cancer Foundation (nocancerfoundation@gmail.com)   

- A.L.M. Hermans, bisschop bisdom ’s-Hertogenbosch Ned.(info@bisdomdenbosch.nl); 
- Deken. Rik Palmans, dekenaat Tongeren België (rik.palmans@skynet.be); 
- Mgr. Patrick Hoogmartens, bisschop bisdom Hasselt, België 

(augustin.champagne@bisdomhasselt.be en yvan.smolders@bisdomhasselt.be); 
- Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
- Provinciale Staten van Noord-Brabant 
- Ine Veen, schrijfster boek ‘Alarm u wordt vergiftigd’ (ine.veen@quicknet.nl)     
- Wieteke van Dort, bekende Nederlander (wieteke@wietekevandort.nl)  
- Henk Rijkers, Katholiek Nieuwsblad (henk@katholieknieuwsblad.nl)     

- Mark Wallet, Reformatorisch Dagblad (mwallet@refdag.nl)    
- Gert-Jan van Beijnum, Kleintje Muurkrant (kleintje@stelling.nl) 
- Julius Vischjager, Daily Invisible (julius601@hotmail.com)  
- Redactie Midden Brabant, Sint-Oedenrode (info@middenbrabant.nl) 
- Redactie MooiRooi, Sint-Oedenrode (info@mooirooi.nl) 

- Redactie TV-Meierij Sint-Oedenrode (bestuur@tvmeierij.nl) 
- Redactie Omroep Brabant Eindhoven (info@omroepbrabant.nl) 
- Rob Brockhus, Sociale Databank Nederland (sdn@planet.nl)   
- Henk Niggebrugge, Het Echte Nieuws (nieuws@hetechtenieuws.org) 
- Micha Kat, Klokkenluideronline (rsmkat@yahoo.com) 
- Arend Zeevat, Argusoog (arend@argusoog.org) 
- Bas Heijmen, Platform Herstel Rechtsorde (info@platformherstelrechtsorde.nl)  
- Gerard Beukeveld, Eurostaete, eurostaete@eurostaete.eu)  
- Gerard Kucharek, slachtoffer schietende advocaat Eric Kuijpers (kucharek0@gmail.com)   
- Andre Fleere, slachtoffer kindermisbruik (a.fleere@chello.nl)    
- CDA-fractievoorzitter Wiel Sporken Sint-Oedenrode (w.sporken@chello.nl) 
- Loes en Jan Pasterkamp, Raad van State gifslachtoffers (info@gifgrondopurk.nl) 
- Peter Teesink, Raad van State gifslachtoffer (p.teesink@hccnet.nl)   
- Robert Kahlman, Raad van State gifslachtoffer (r.kahlman@quicknet.nl) 
- Jikke Jager, Raad van State gifslachtoffer (info@jikkejager.nl) 
- Miep Bos, Raad van State gifslachtoffer (miep@miepbos.nl) 
- Bas Heijmen, Raad van State gifslachtoffer (bas.heijmen@groepzuid.nl) 
- Ad en Annelies van Rooij, Raad van State gifslachtoffers (a.vanrooij1@chello.nl)           
- Francis Capelle, achter het nieuws, achterhetnieuws@hotmail.com     
- Karel de Werd, overheidsmisdaad slachtoffer (kareldewerd@kpnmail.nl)                 
- Raadslid Etienne El Baidun-Kensdell Sint-Oedenrode (kensdell@yahoo.co.uk)   
- Overige niet nader te benoemen personen, organisaties en instanties  

 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
    
Heden na 13,5 maand hebben burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode daarop nog steeds 
geen voor beroep vatbaar besluit genomen. Dat is misbruik van macht ten dienste van de misdaad.    
 
Het negatieve genot van onze onroerende goederen zijn daarmee:   

- vanaf 22 april 2010 geen inkomsten vanwege de aangebrachte verzegelingen 
- vanaf 1 december 2010 executoriaal beslag op al onze onroerende goederen; 
- totaal zo’n € 80.000,- aan onrechtmatige dwangsommen 
- hoge juridische kosten.  

Totaal begroot op € 200.000,- directe negatieve genotskosten.   
 
Deze op het hoogste bestuurlijke niveau afgedekte criminaliteit heeft tot gevolg gehad dat uit 
bodemonderzoek op de locatie Ollandseweg 165, als gevolg van de illegale houtimpregneer-
activiteiten van Gebr. van Aarle, het grondwater tot op 250 meter van het bedrijventerrein is 
verontreinigd met het volledig in water oplosbare valselijk geëtiketteerd zeer giftige 
kankerverwekkende arseenzuur tot de halve interventiewaarde. Dit betekent dat de 
grondeigendommen van A.M.L. van Rooij die tussen het bedrijventerrein van Gebr. van Aarle en 
Ollandseweg 165 zijn gelegen boven de interventiewaarde verontreinigd zullen zijn. De 
saneringskosten zullen naar verwachting dan ook ten minste 1 miljoen euro bedragen.                
Totaal begroot op € 1000.000,- directe negatieve genotskosten.   
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Op grond van bovengenoemde feiten dient de gemeente Sint-Oedenrode dan ook te worden 
veroordeeld tot betaling van de volgende negatieve genotskosten:    

- € 29.400,- aan dubbele woonlasten om niet te worden vermoord (met wettelijke rente);  
- € 200.000,-  aan afnemen inkomen, kosten executoriale beslaglegging en onrechtmatige 

dwangsommen;  
- € 1000.000,- aan aangerichte vergiftigingsschade afkomstig van de illegale 

bedrijfsactiviteiten van buurman Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159;  
Totaal: € 1.229.400,- aan negatieve genotskosten   
       
Al in 1991 is over het gebruik van arseenhoudende wolmanzouten een motie ingediend door Tweede 
Kamerlid Wilbert Willems van GroenLinks. Deze motie is door de meerderheid van de Tweede Kamer 
(148 stemmen voor 2 stemmen tegen) aangenomen en in de kamerstukken van 24 oktober 1991 
gepubliceerd onder nummer. 24 (22300-XI). Deze door de Tweede-Kamer aangenomen motie wordt 
door voormalig verantwoordelijk minister Hans Alders (PvdA) van VROM niet uitgevoerd.   
De op komst zijnde Europese Verordeningen beginnen met hun voorbereiding daartoe zo'n 5 jaar 
eerder. Met deze voorkennis en wetenschap heeft Nederlands staatssecretaris Hans Simons (PvdA) 
van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur bij besluit van 6 april 1992 op eigen houtje (zonder 
vergunninghouder Hickson Garantor Nederland BV daartoe heeft verzocht) het etiket van het 
bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-Co vervalst van 374 g/l arseenzuur naar 304 g/l 
arseenpentoxide. Dit met de wetenschap dat het in werkelijkheid 374 g/l arseenzuur is gebleven en 
dat arseenzuur veel gevaarlijker is als arseenpentoxide (bekijk de volgende TV-uitzending van 
2Vandaag daarover http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv) Bij e-mail bericht d.d. 18  
augustus 2011 (23:35 uur) hebben wij verantwoordelijk PvdA partijvoorzitter Lilianne Ploumen hiervan 
in kennis gesteld met het verzoek om in te grijpen. Heden na 9 maanden heeft zij, evenals andere 
kopiehouders waaronder lijsttrekker Jolande Sap (fractievoorzitter GroenLinks), Emile Roemer 
(fractieleider SP), Jan Marijnissen (oprichter SP), Sophie in 't Veld (is de delegatieleider van D66 in 
het Europees Parlement) daarop geheel niet gereageerd, waarmee het bewijs is geleverd dat de 
gehele Nederlandse politiek een grote grensoverschrijdende criminele organisatie is. Als feitelijk 
bewijs daarvoor vindt u betreffend e-mail bericht in de volgende link (met deeplinks aan feitelijke 
onderbouw) bijgevoegd:  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-augustus-2011-aan-voorzitter-pvda.pdf  
 

Al op 28 december 1994 heb ik (A.M.L. van Rooij) daarvan strafaangifte gedaan bij voormalig officier 
van justitie mr. G.C.M. Bos die onder de verantwoordelijkheid van toenmalig minister van Justitie 
Winnie Sorgdrager (D66) bij brief d.d. 13 januari 1995 heeft beslist dat tegen dekmantelbedrijf Gebr. 
van Aarle B.V. te Sint-Oedenrode op basis van “oppertuniteitsgronden” niet strafrechtelijk zal worden 
opgetreden. Als waardering daarvoor is Winnie Sorgdrager (D66) sinds 1 januari 2006 gepromoveerd 
tot lid van de Raad van State om deze misdaad daar op het hoogste bestuurlijke niveau af te dekken. 
Haar opvolgende ministers van justitie Benk Korthals (VVD), Piet Hein Donner (CDA), E.M.H. Hirsch 
Ballin (CDA) en Ivo Opstelten (VVD) hebben vanaf 1998 tot op heden (1 mei 2012) deze misdaad 
rondom hun dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V. strafrechtelijk afgedekt en wordt onze strafaangifte 
met nummer: 840000-12 door zaakcoördinator mw. C. Bergman van het arrondissementsparket onder 
verantwoordelijkheid van de Secretaris-Generaal Joris Denmink (aangesteld door voormalig minister 
van justitie J.P.H. Donner) niet onderzocht. Als bewijs daarvoor vindt u in de volgende link) met 
deeplinks aan feitelijke onderbouw) bijgevoegd onze aanvullende strafaangifte op de door 
burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode gedane strafaangifte van smaad tegen de 
Politieke partij De Groenen en A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van De Groenen aan zaakcoördinator 
Mw. C. Bergman van het arrondissemenstparket ’s-Hertogenbosch:   
 
http://www.sdnl.nl/pdf/15-januari-2012-strafaangifte-de-groenen-bij-officier-van-justitie.pdf   
 
Het is hierbij goed te weten dat voormalig minister van justitie Benk Korthals (VVD), die deze misdaad 
strafrechtelijk heeft afgedekt, thans partijvoorzitter van de VVD is en dat op voorstel van huidig 
minister van justitie Ivo Opstelten (VVD) voormalig minister van justitie J.P.H. Donner (CDA), die als 
voormalig minister van justitie deze misdaad strafrechtelijk heeft afgedekt, door koningin Beatrix (die 
als grootaandeelhouder van Billiton/Shell aan deze misdaad miljarden euro’s heeft verdiend) vanaf 1 
febriuari 2012 is benoemd tot vice-president van de Raad van State (onderkoning van Nederland) om 
deze misdaad op het hoogste wettelijke en bestuurlijke niveau van Nederland af te dekken en uit te 

http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-augustus-2011-aan-voorzitter-pvda.pdf
http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=92
http://www.sdnl.nl/pdf/15-januari-2012-strafaangifte-de-groenen-bij-officier-van-justitie.pdf
http://digitalehofstad.wordpress.com/2011/04/23/benk-korthals-nieuwe-partijvoorzitter-vvd-deel-2/
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breiden. Het is hierbij goed te weten dat burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode en 
persoonlijk goede vriend is van voormalig minister president Jan Peter Balkenende (CDA). Als bewijs 
daarvoor vindt u bijgevoegd het artikel “BEWIJS: Minister Balkenende is vriend van burgemeester 
Maas (gemeente Sint Oedenrode)” in het Echte Nieuws van 7 november 2009.   
 
http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php        
 
Hiermee is het bewijs geleverd dat onder leiding van de opvolgende ministers van justitie Winnie 
Sorgdrager (D66), Benk Korthals (VVD), Piet Hein Donner (CDA), E.M.H. Hirsch Ballin (CDA) en Ivo 
Opstelten (VVD) Nederland vanuit hun dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V., Ollandseweg 159 te 
Sint-Oedenrode heeft kunnen uitgroeien tot ’s-Werelds grootste misdaadorganisatie.  
 
Om niet nog meer wereldbewoners te vergiftigen met de meest giftige kankerverwekkende stoffen, 
hebben wij hoogst verantwoordelijk vice-president J.P.H. Donner van de Raad van State bij e-
mailbericht d.d. 24 april 2012 verzocht om de onherroepelijke uitspraak d.d. 20 juli 2005 in 
zaaknummer 200408002/1 van zijn Afdeling bestuursrechtspraak hierop onmiddellijk in te trekken en 
ondergetekende dat vóór uiterlijk 1 mei 2012 schriftelijk te bevestigen. Op dit nadrukkelijke verzoek 
heeft vice-president J.P.H. Donner van de Raad van State niet gereageerd, waarmee feitelijk is komen 
vast te staan dan hij vanuit zijn hierboven beschreven handelen zit gegijzeld in deze wereldvergiftiging 
vanuit Nederland.     
 
Overtreding Wet Milieubeheer.  
 
Alle betrokken Nederlandse overheden staan toe dat Hickson Garantor Nederland B.V. in strijd met de 
Wet Milieubeheer hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell ophaalt.  
De verantwoordelijke vier ministers (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij; Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport, Volkshuisvestiging, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer; Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid) voor de toelating van bestrijdingsmiddelen hebben vanaf 1 januari 1993 de 
uitvoering van het toelatingsbeleid overgedragen aan het college voor de toelating van 
bestrijdingsmiddelen (CTB), thans: college voor de toelating gewasbeschermingsmiddelen (ctgb). Dit 
college draagt echter geen verantwoordelijkheid. Op de aanvraag van Hickson Garantor Nederland 
B.V. om, na bewerking, het in strijd met de Wet Milieubeheer bij Billiton/Shell opgehaalde 
hoogproblematisch gevaarlijk afval toe te laten als bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-CO om 
daarmee preventief hout te impregneren wordt door dit college positief beslist. Dit met de voorkennis 
en wetenschap dat arseenzuur al vanaf 1986 een zwarte lijststof is voor water, bodem en lucht en 
Chroom VI (Chroomtrioxide) al vanaf 1986 een zwarte lijststof is 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. Dit heeft de 
Nederlandse Tweede Kamer in haar goedgekeurde Indicatieve Meerjarenprogramma Milieubeheer 
1986-1990 overgenomen. Voor de feitelijke onderbouw lees bijgevoegd artikel “BEWIJS: Arseen en 
Chroom VI zijn carcinogene, mutagene en teratogene zwarte lijst stoffen” in het Echte Nieuws van 9 
maart 2009 en bekijk de TV-uitzending op 2Vandaag daarover.  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php  
 
http://www.youtube.com/watch?v=PjyYjBqUKlA&feature=player_embedded  
 
Op 1 maart 1993 is de Wet milieubeheer in werking getreden met daaraan gecoördineerd de Wet   
verontreiniging oppervlaktewateren. Vanaf 1 januari 1994 is de Afvalwet en de Wet gevaarlijke 
afvalstoffen van voorheen opgenomen in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer. Dit betekent dat bij 
het verlenen van een milieuvergunning de totale milieubelasting van de bedrijfsactiviteit moet worden 
beoordeeld, waarin de gebruiks- en afvalfase van het door de impregneerbedrijven geproduceerd 
geïimpregneerd hout en houten producten daarvan mede moet worden beoordeeld. Omdat de Gebr. 
van Aarle te Sint-Oedenrode en zijn collega houtimpregneerbedrijven in Nederland niet over de 
wettelijk vereiste milieuvergunning beschikken, waarin de gebruiks- en afvalfase van het door deze 
bedrijven geproduceerde geïmpregneerde hout en geïmpregneerde houten producten daarvan is 
beoordeeld, betekent dat deze bedrijven al die jaren in werking zijn geweest in strijd met de Wet 
milieubeheer, met als gevolg een nagenoeg totaal vergiftigd Nederland, België en grote delen van de 

http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php
http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=92
http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=92
http://www.raadvanstate.nl/verdicts/verdict_details.asp?verdict_id=11189&searchStr=200408002/1
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-02.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-02.php
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.youtube.com/watch?v=PjyYjBqUKlA&feature=player_embedded
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wereld, ontstaan vanuit Nederland of door toedoen van Nederland, waaruit binnen 5 tot 10 jaar enkel 
en alleen in Nederland en België (samen met al het andere gif waaraan wij worden blootgesteld) ten 
minste 10 miljoen mensen vroegtijdig zullen sterven aan kanker of andere ernstige 
vergiftigingsziekten. Daarvoor zijn onmiskenbaar de Nederlandse Raad van State, de Staat der 
Nederlanden, alle 150 Tweede Kamerleden als volksvertegenwoordiger en de besturen van de 
politieke groeperingen VVD, CDA, PVV, PvdA, SP, Groenlinks, D66, ChristenUnie, SGP, PvdD als 
rechtspersoon verantwoordelijk en aansprakelijk.              
 

Sommatie   
 
Omdat vice-president J.P.H. Donner van de Raad van State geen uitvoering heeft gegeven aan ons 
nadrukkelijke verzoek d.d. 24 april 2012 om hierop de onherroepelijke uitspraak d.d. 20 juli 2005 van 
de Afdeling bestuursrechtspraak vóór uiterlijk 1 mei 2012 in te trekken sommeren wij de 
rechtspersoon Staat der Nederlanden, namens deze alle 150 Tweede Kamerleden (als 
volksvertegenwoordiger) en de rechtspersonen besturen van de politieke groeperingen VVD, CDA, 
PVV, PvdA, SP, Groenlinks, D66, ChristenUnie, SGP, PvdD om vóór uiterlijk 6 mei 2012 de 
beslissing te hebben genomen dat houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle (thans: Van Aarle 
Houtbedrijf BV) te Sint-Oedenrode en alle overige houtimpregneerbedrijven in Nederland op grond 
van de hierboven opgesomde feiten onmiddellijk moeten worden gesloten en verzegeld, daar die niet 
beschikken over een wettelijk vereiste milieuvergunning en Wvo-vergunning van het binnen hun 
inrichting geproduceerde geïmpregneerde hout, dan wel geïmpregneerde houten producten daarvan 
gedurende de gebruiks- en afvalfase, waardoor alle hierop betrekking hebbende Nederlandse 
wetgeving, uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Europese 
Richtlijnen, Verordeningen, Arresten en het Verdag van Lissabon al jarenlang in zeer ernstige mate 
zijn overtreden, met als gevolg een vanuit Nederland wereldwijd aangerichte niet meer te betalen 
milieu- en gezondheidsschade, waaruit honderden miljoenen Europeanen en Wereldbewoners eerder 
zullen sterven aan kanker en/of andere zeer ernstige vergiftigingsziekten.     
 
In geval u vóór uiterlijk 6 mei 2012 (de dag waarop Pim Fortuyn hierdoor is vermoord?) geen 
positieve beslissing heeft genomen, dan zal hiervan onverwijld vanuit verschillende rechtspersonen, 
waaronder ook No Cancer Foudation te Hasselt (www.nocancerfoundation.org), strafaangifte worden 
gedaan bij Johan Delmulle, federaal procureur des konings in België en een rechtszaak worden 
opgestart voor het Belgische Grondwettelijk Hof. Ter onderbouwing van die strafaangifte zal de inhoud 
van dit sommatieverzoek met alle in dit verzoekschrift onderbouwende links en deeplinks in de vorm 
van bewijsstukken, toelichtende krantenartikelen, TV-uitzendingen, lezingen en presentaties worden 
overlegd.   
 
In afwachting van een persoonlijke beslissing van alle 150 Tweede Kamerleden (als 
volksvertegenwoordiger) en de besturen van de politieke partijen VVD, CDA, PVV, PvdA, SP, 
Groenlinks, D66, ChristenUnie, SGP, PvdD hierop vóór uiterlijk 6 mei 2012 verblijven wij;   
 

 
De politieke groepering De Groenen, Afdeling Sint-Oedenrode  
Voor deze A.M.L. van Rooij als gemachtigde  
’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode  
Website: https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/  :  
E-mail: ekc.avanrooij@gmail.com Tel: +32 484749360 
 
Een Kopie van deze sommatie is verstuurd aan:  

- Koningin Beatrix als Staatshoofd;  
- Mr. J.P.H. Donner als vice-president van de Nederlandse Raad van State;     
- Johan Delmulle, federaal procureur des konings in België; 
- Annemie Turtelboom, federaal minister van justitie in België; 
- De gehele Vlaamse regering in België; 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Staat_der_Nederlanden
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/print.jsp
http://nl.wikipedia.org/wiki/Volksvertegenwoordiger
http://nl.wikipedia.org/wiki/Volksvertegenwoordiger
http://www.nocancerfoundation.org/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Op grond van bovengenoemde feiten verzoeken wij u (officier van justitie M. Groothuizen) de bij  
M.R.G.W. van den Heuvel bij strafbeschikking d.d. 23 april 2012 opgelegde geldboete van € 400,- te 
seponeren en ondergetekende dat per kerende brief schriftelijk te bevestigen.  
 
Tevens richten wij aan u het nadrukkelijke verzoek een strafrechtelijk onderzoek in te stellen tegen de 
hierboven feitelijk onderbouwde door burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Sint-
Oedenrode al maar liefst 25 jaar lang gepleegde mens- en milieuvernietigende misdrijven tegen alle 
inwoners van Sint-Oederode en omliggende gemeenten,  M.R.G.W. van den Heuvel, A.M.L. van Rooij 
en zijn gezin vanuit hun dekmantelbedrijven Gebr. van Aarle en Gebr. Smetsers.          
 
Een kopie van deze sommatie is verstuurd aan:  

- M.R.G.W. van den Heuvel, 
- De politieke groepering De Groenen,    
- Mijn advocaat Ellen Pasman (de Willem Oldmans advocaat) 
- Koningin Beatrix als Staatshoofd;  
- Mr. J.P.H. Donner als vice-president van de Nederlandse Raad van State; 
- Burgemeester en wethouders, de raadsleden en de besturen van de politieke groeperingen in 

Sint-Oedenrode;  
- Alle 150 Tweede Kamerleden in Nederland 
- De politieke partijen VVD, CDA, PVV, PvdA, SP, Groenlinks, D66, ChristenUnie, SGP, PvdD     
- Johan Delmulle, federaal procureur des konings in België; 
- Annemie Turtelboom, federaal minister van justitie in België; 
- De gehele Vlaamse regering in België; 

 
In afwachting op uw spoedige beslissing op dit verzet, tevens verzoekschrift, verblijven wij;  
 
Hoogachtend,  
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze; 
 
 

 
 
 
 
 

Ing. A.M.L van Rooij  
Directeur,                                                                                                         
 
Bijlage: 
Strafbeschikking d.d. 23 april 2012 (CJIB-nummer: 213254000878878) van D66 officier van justitie M. 
Groothuizen onder volledige anonimiteit (4 blz.)  
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Om deze totale vernietiging van België en haar 11 miljoen inwoners (vanuit Nederland) met 
honderden miljoenen kilogrammen kankerverwekkende stoffen kracht bij te zetten besteedt secretaris 
Tony Coonen van de Voorzorg zijn vanaf 1 maart 2010 bij Verbeek Erik gestolen invaliditeitsuitkering 
aan promotie van het Gardasil HPV-vaccin tegen baarmoeder halskanker door Limburgse meisjes 
tussen de 14 en 18 jaar daarmee te laten vaccineren. Dit ondanks het feit dat de regering van België, 
de Europese Commissie en zelfs de de toelatingshouder van dit Gardasil-vaccin, Patrick Dhont MD, 
Medical Affairs Manager van Sanofi Pasteur MSD niet weten welke chemische stoffen in dit vaccin 
zitten. Dit omdat zij allen niet in het bezit zijn van de Material Safety Data Sheet, die onlosmakelijk zit 
verbonden aan deze gevaarlijke stof. Ondanks deze wetenschap wordt het gebruik ervan door Tony 
Coonen dringend aangeraden. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd het hieronder ingelaste artikel 
van 5 en 6 mei 2012 uit het Belang van Limburg:          
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Vanwege het ontbreken van de Material Safety Data Sheet (MSDS) wordt bij het gebruik van dit 
Gardasil HPV-vaccin in België met vele miljoenen euro’s aan overheidssubsidie de Welzijnswet 
(ARAB) overtreden. Hiervan hebben wij verantwoordelijk Vlaams Minister Philippe Muyters bij e-mail 
bericht al op 7 december 2010 op de hoogte gebracht, waarop tot op heden (na 1,5 jaar) nog steeds 
niet is gereageerd. Deze e-mail aan verantwoordelijk Vlaams Minister Philippe Muyters (met een kopie 
aan de Federale en Vlaamse regering en volksvertegenwoordigers) vindt u hieronder ingelast 
bijgevoegd.      

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 7 december 2010 22:57 
Onderwerp: Aan minister Philippe Muyters: Verzoek tot het nemen van een besluit om binnen 
Vlaanderen de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker vóór uiterlijk 9 december 2010 te laten 
stoppen. 
Aan: kabinet.muyters@vlaanderen.be 
 

Aan: Philippe Muyters 
Vlaams minister van Werkgelegenheid 
(e-mail: kabinet.muyters@vlaanderen.be)   
  
Betreft:  
Verzoek tot het nemen van een besluit om binnen Vlaanderen het vaccineren van meisjes tegen 
baarmoederhalskanker, uitgevoerd in opdracht van de CLB-directeuren (werkgevers) door CLB-artsen 
en CLB-verpleegkundigen (werknemers), vanwege het overtreden van de Welzijnswet (ARAB) en 
onderliggende Europese Arbo Kaderrichtlijn 89/391/EEG vóór uiterlijk 9 december 2010 te laten 
stoppen.     
  
  
Geachte minister Muyters,  
  
Mede namens No Cancer Foundation richten wij aan u het nadrukkelijke verzoek tot het nemen van 
een besluit om binnen Vlaanderen het vaccineren van meisjes tegen baarmoederhalskanker, 
uitgevoerd in opdracht van de CLB-directeuren (werkgevers) door CLB-artsen en CLB-
verpleegkundigen (werknemers), vanwege het overtreden van de Welzijnswet (ARAB) en 
onderliggende Europese Arbo Kaderrichtlijn 89/391/EEG vóór uiterlijk 9 december 2010 te laten 
stoppen op grond van de volgende inhoudelijk motivering:      
  
Motivering verzoek tot het nemen van een besluit  
  
Voor de motivering van ons verzoek tot het nemen van een besluit om vóór uiterlijk 9 december 2010 
het vaccineren van meisjes tegen baarmoederhalskanker te laten stoppen verwijzen wij u naar onze 
hieronder bijgevoegde e-mail d.d. 6 december 2010 (22:52 uur) aan de Belgische deskundigen Pieter 
Neels, Geert Top, Chris Vander Auwera en Inge van Trimpont en de Nederlandse deskundigen 
Barbara van Zwieten-Boot en Winnie Sorgdrager met als onderwerp “Uitnodiging voor deelname in het 
deskundigenpanel aan de Belgische deskundigen Pieter Neels, Geert Top, Chris Vander Auwera en 
Inge van Trimpont en de Nederlandse deskundigen Barbara van Zwieten-Boot en Winnie Sorgdrager” 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud (ook de inhoud achter de deeplinks), die inhoud hier 
als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht als verantwoordelijk Minister van 
Werkgelegenheid.  
  
Met die inhoud is feitelijk komen vast te staan: 

-          dat door toedoen van de deskundigen Pieter Neels, Geert Top en Chris Vander 
Auwera Vlaams minister Jo Vandeurzen van Gezondheid heeft beslist dat verantwoordelijk 
Vlaams minister Philippe Muyters van Werkgelegenheid heeft beslist dat Inge van 
Trimpont als ondersteuningsdeskundige CLB’s moet regelen dat de Gardasil HPV-vaccins 
moeten worden geïnjecteerd bij schoolgaande meisjes in opdracht van de CLB-directeuren 
(werkgevers) door CLB-artsen en CLB-verpleegkundigen (werknemers) in strijd met de 
Welzijnswet (ARAB) en onderliggende Europese Arbo Kaderrichtlijn 89/391/EEG. Dit betekent 
dat de Belgische overheid 45.000.000 euro en de Vlaamse overheid 7.631.470 euro 

http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?c=Solution_C&cid=1246630941397&context=1141721623065------1246630935985&p=1183730847285&pagename=Infolijn/View
mailto:kabinet.muyters@vlaanderen.be
http://nl.wikipedia.org/wiki/Welzijnswet_(Belgi%C3%AB)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Algemeen_Reglement_voor_de_Arbeidsbescherming
http://www.mvo.nl/Wetenregelgeving/Arboregelgeving/ArboKaderrichtlijn89391EEG/tabid/280/language/en-US/Default.aspx
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https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxub2NhbmNlcmZvdW5kYXRpb25ubHxneDo0OGEyYTVmZjQ3ZGYwOTA5&pli=1
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gemeenschapsgeld hebben uitgegeven om de CLB-directeuren (werkgevers) en CLB-artsen 
en CLB-verpleegkundigen (werknemers) de Welzijnswet (ARAB) en onderliggende Europese 
Arbo Kaderrichtlijn 89/391/EEG te laten overtreden om daarmee de geïnjecteerde 
schoolgaande meisjes eerder ziek te maken en versneld kanker te laten krijgen.  
-          dat met betrekking tot de gezondheidschadelijke en mogelijk levensbedreigende 
gevolgen van het injecteren van meisjes, die ontstaat na het injecteren met het Gardasil HPV-
vaccin, het Amerikaanse farmaceutische bedrijf MERCK & CO, INC de verantwoordelijkheid 
rechtstreeks naar de regeringen heeft geschoven, die de zogenaamde ‘preventieve maatregel’ 
hebben genomen, waardoor het bedrijf MERCK & CO, INC juridisch niet meer aansprakelijk is 
voor de bij deze meisjes aangerichte vaccinatieschade. 

  
Dit betekent dat de Welzijnswet (ARAB) en onderliggende Europese Arbo Kaderrichtlijn 89/391/EEG 
overtredende Vlaamse minister Philippe Muyters verantwoordelijk en aansprakelijk is voor alle 
gezondheidschadelijke en mogelijk levensbedreigende gevolgen tot 40 jaar na de gratis toediening 
van het Gardasil HPV-vaccin met misbruik van 7.631.470 euro aan Vlaams gemeenschapsgeld.         

  
Gezien bovengenoemde feiten richten wij mede namens No Cancer Foundation aan u als 
verantwoordelijk minister van Werkgelegenheid het nadrukkelijke verzoek om bij besluit vóór 
uiterlijk 9 december 2010 het in opdracht van de CLB-directeuren (werkgevers) door CLB-artsen en 
CLB-verpleegkundigen (werknemers) laten injecteren van schoolgaande meisjes, vanwege het met 
misbruik van van 7.631.470 euro aan Vlaams gemeenschapsgeld overtreden van de Welzijnswet 
(ARAB) en onderliggende Europese Arbo Kaderrichtlijn 89/391/EEG, vóór uiterlijk 9 december 2010 te 
laten stoppen en ondergetekende dat schriftelijk te bevestigen.     
  
In afwachting van uw besluit vóór uiterlijk 9 december 2010, verblijven wij;  
  
Hoogachtend; 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze, 
  
Ing. A.M.L. van Rooij 
Safety Manager 
  
Tel: 0031(0)681090198 
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com  
  
CC: No Cancer Foundation 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 6 december 2010 22:52 
Onderwerp: Uitnodiging voor deelname in het deskundigenpanel aan de Belgische deskundigen Pieter 
Neels, Geert Top, Chris Vander Auwera en Inge van Trimpont en de Nederlandse deskundigen 
Barbara van Zwieten-Boot en Winnie Sorgdrager 
Aan: pieter.neels@fagg.be, geert.top@wvg.vlaanderen.be, zorg-en-gezondheid@vlaanderen.be, 
inge.van.trimpont@g-o.be, nlhchmp@cbg-meb.nl, communicatie@arbounie.nl, 
voorlichting@raadvanstate.nl 

Aan: de Belgische deskundigen Pieter Neels, Geert Top, Chris Vander Auwera en Inge van Trimpont 
en de Nederlandse deskundigen Barbara van Zwieten-Boot en Winnie Sorgdrager 
(E-mail pieter.neels@fagg.be, geert.top@wvg.vlaanderen.be, zorg-en-gezondheid@vlaanderen.be, 
 inge.van.trimpont@g-o.be, nlhchmp@cbg-meb.nl, communicatie@arbounie.nl, 
voorlichting@raadvanstate.nl)    
  
Uitnodiging voor deelname in deskundigen panel 
  
Geachte heer / mevrouw  
Neels, Top, Vander Auwera, van Trimport, Van Zwieten-Boot en Sorgdrager,  
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Hierbij nodig ik u uit om deel te nemen in het deskundigen panel in de door No Cancer Foundation op 
zondag 12 december 2010, Lokatie ISW – Hortensiastraat 26B – Winterslag-Genk van 15u30 – 20 uur 
georganiseerde bijeenkomst. Voor onderbouw, lees hieronder:  
  
No Cancer Foundation te Hasselt heeft mij als Europees erkend Safety Manager vanuit de daar 
aangemelde bezorgde ouders opdracht gegeven tot het uitvoeren van een risico-inventarisatie en 
evaluatie (Ri&e). Om een risico-inventarisatie en evaluatie te kunnen uitvoeren moet ik de beschikking 
hebben over bijbehorende material safety data sheets (MSDS) van de drie verschillende toe te dienen 
vaccins. Omdat een dergelijke material safety data sheets (MSDS) niet aanwezig bleek te zijn, en 
daarmee niemand binnen de Europese Unie de chemische samenstelling van het Gardasil HPV-
vaccin tegen baarmoeder halskanker kent begon ik vanuit mijn ervaringen m.b.t. het nieuwe influenza 
A (H1N1) tegen de Mexicaanse griep erg zorgen te maken. Om die reden vindt u bijgevoegd mijn 
verdiepingsonderzoek rapport d.d. 24 oktober 2009 die ik vanuit mijn functie als Philips safety 
manager aan Philips Healthcare directeur Roel Fonville heb verstuurd, Lees hier. Met die inhoud is 
onmiskenbaar komen vast te staan dat betreffend vaccin is ontwikkeld om proeven te doen op alle 
inwoners van de Europese Unie om te kijken of met EDTA  de zware metalen als arseen, chroom VI,  
koper en kwik (lees hier) nog uit de lichamen gehaald kunnen worden. Voor bewijs lees hier en hier. 
Het is hierbij goed te weten dat verantwoordelijk minister J.P.H. Donner van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid daarbij opzettelijk de Arbeidsomstandighedenwet en onderliggende Arbo 
Kaderrichtlijn 89/391/EEG heeft overtreden. Voor bewijs lees hier en hier en hier en hier.  
  
Gezien voorstaande feiten mogen volgens mij als Europees erkend Safety Manager de inwoners van 
de Europese Unie om “Corporate Crime” redenen niet weten wat de chemische samenstelling van 
het Gardasil HPV-vaccin is omdat men er dan achterkomt dat betreffende HPV-vaccins meisjes (op 
termijn) ziek maakt, kanker veroorzaakt en reprotoxische eigenschappen heeft. Voor enige 
achtergrondinformatie, lees hier en hier en hier en hier en hier. Om die reden heb ik vanuit het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., ondanks het feit dat minister J.P.H. Donner mij om “Corporate 
Crime” redenen al 3 jaar lang geestesziek houdt waardoor ik al 3 jaar lang geen inkomsten meer heb 
en niet voor ziektekosten ben verzekerd (lees hier), daarover een klacht ingediend bij de Europese 
Commissie. Bij brief d.d. 30 september 2010 heeft de Europese Commissie beslist op die klacht (lees 
hier). Naar aanleiding van die beslissing heeft No Cancer Foundation het volgende persbericht laten 
uitgaan, lees ook hier en hier en hier en hier.      
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
      
Persbericht  
  
Hasselt, 15 november 2010  
  
Als beslissing op de klacht van No Cancer Foundation van 30 september 2010 (lees hier) heeft  
Patricia Brunko, European Commission DG Health and Consumers Unit C.8 Pharmaceuticals, bij brief 
d.d. 15 november 2010 namens de Europese Commissie beslist dat de Europese Commissie in 2006 
vergunning heeft verleend voor het in de handel brengen van het Gardasil HPV-vaccin tegen 
baarmoederhalskanker binnen de 25 lidstaten van de Europese Unie (nadien aangevuld met Bulgarije 
en Roemenië) zonder dat het Amerikaanse farmaceutische bedrijf MERCK & CO, INC het 
onlosmakelijk daaraan verbonden material safety data sheets (MSDS) heeft opgesteld (lees 
hier). Daarmee heeft de Europese Commissie beslist dat via vergunninghouder Sanofi Pasteur MSD 
vanuit de USA het Gasdasil HPV-vaccin binnen de 27 lidstaten van de Europese Unie mag worden 
vervoerd en in de handel mag worden gebracht zonder dat bij hen de chemische samenstelling van 
dat vaccin bekend is.  
  
In zichzelf strijdige beslissing van de Europese Commissie.    
Zonder de chemische samenstelling van dit Gardasil HPV-vaccin te kennen heeft de Europese 
Commissie in dezelfde brief d.d. 15 november 2010 beslist dat de chemische stoffen in de Gardasil 
HPV-vaccins geen risico’s veroorzaken voor de gezondheid van patiënten of de volksgezondheid en 
geen ongewenste effecten voor het milieu veroorzaken (lees hier). Hoe kan de Europese Commissie 
dat weten als ze zelf niet weten welke chemische stoffen in welke concentratie in deze Gardasil HPV-
vaccins zitten? Zijn al deze Gardasil slachtoffers (lees hier) dan niet veroorzaakt nadat deze meisjes 
zijn geïnjecteerd met het Gardasil HPV-vaccin?  
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Arbo Kaderrichtlijn 89/391/EEG overtreden.  
Met het op de Europese markt brengen van het Gardasil HPV-vaccin om het te laten gebruiken door 
schoolartsen en verpleegkundigen om daarmee meisjes/vrouwen van 9 tot 26 jaar te injecteren 
hebben deze werknemers en hun werkgevers in zeer ernstige mate de Arbo Kaderrichtlijn 
89/391/EEG overtreden, in België omgezet in de Welzijnswet / ARAB en in Nederland in de 
Arbeidsomstandighedenwet. Voor de feitelijke en wettelijke onderbouw lees daarover bijgevoegde 
klacht van safety manager Ad van Rooij die hij mede namens No Cancer Foundation hierover heeft 
ingediend bij Winnie Sorgdrager als bestuurslid van de Arbo Unie, tevens lid van de Nederlandse 
Raad van State (lees hier). Bekijk daarvoor ook de brief die safety manager Ad van Rooij daarover 
heeft gestuurd aan hoofdjurist Iman Boot van Arbo-dienst Achmea-Vitale (lees hier). In deze 
kaderrichtlijn zijn wettelijk de volgende maatregelen voorgeschreven (lees hier):  
  
Maatregelen:  

1. risico's voorkomen;  
2. evalueren van risico's die niet kunnen worden voorkomen;  
3. bestrijding van de risico's bij de bron;  
4. aanpassing van het werk aan de mens, met name voor wat betreft de inrichting van de 

arbeidsplaats en de keuze van werkuitrusting en werk- en productiemethoden, met name om 
monotone arbeid en tempogebonden arbeid draaglijker te maken en de gevolgen daarvan 
voor de gezondheid te beperken;  

5. rekening houden met de ontwikkeling van de techniek;  
6. vervanging van wat gevaarlijk is door dat wat niet gevaarlijk of minder gevaarlijk is;  
7. planning van de preventie met het oog op een samenhangend geheel dat de volgende 

aspecten in de preventie integreert: techniek, organisatie van het werk, 
arbeidsomstandigheden, sociale betrekkingen en invloed van de omgevingsfactoren op het 
werk;  

8. voorrang voor maatregelen inzake collectieve bescherming boven maatregelen inzake 
individuele bescherming;  

9. verstrekken van passende instructies aan de werknemers.   
Om bij de schoolartsen en verpleegkundigen (werknemers) die de meisjes/vrouwen van 9 tot 26 jaar 
injecteren met de Gardasil HPV-vaccins de risico’s te kunnen evalueren zal er door een erkende 
deskundige een risico-inventarisatie en evaluatie (Ri&e) moeten worden opgesteld, gevolgd met een 
Plan van Aanpak (lees hier). Om een risico-inventarisatie en evaluatie te kunnen laten maken moet 
de werkgever (directeuren CLB’s en België, directeuren GGD in Nederland) de beschikking hebben 
over bijbehorende material safety data sheets (MSDS) van de drie verschillende toe te dienen 
Gardasil HPV-vaccins. De MSDS bladen vormen namelijk de ingang voor de risico-inventarisatie en 
evaluatie (lees hier). Als voorbeeld van zo’n wettelijk voorgeschreven MSDS (lees hier).     
  
Europese Commissie moet vaccinatie met de Gardasil HPV-vaccins verbieden.  
Vanwege het overtreden van Arbo Kaderrichtlijn 89/391/EEG door schoolartsen en verpleegkundigen 
(CLB’s en GGD’s) moet de vaccinatie met de Gardasil HPV-vaccins binnen de 27 lidstaten van de 
Europese Unie bij beslissing van de Europese Commissie onmiddellijk worden verboden. Om die 
reden richt No Cancer Foundation dit “Persbericht” aan de Europese Commissie t.a.v. Patricia Brunko, 
European Commission DG Health and Consumers Unit C.8 Pharmaceuticals, met het verzoek dit 
“persbericht” als klacht voor te leggen bij Secretaris-Generaal Catherine Day van de Europese 
Commissie met het nadrukkelijke verzoek aan de Europese Commissie om te beslissen dat vanwege 
overtreding van Arbo Kaderrichtlijn 89/391/EEG het injecteren met de Gardasil HPV-vaccins 
onmiddellijk wordt verboden.   
  
Hoe onafhankelijk is de media?  
Journaliste Barbara Vuylsteke van Het laatste Nieuws heeft op donderdag 29 augustus 2010 een 
artikel geschreven over No Cancer Foundation en het Gardasil HPV-vaccin. Op zondag 1 oktober 
2010 is men foto's komen nemen om de volgende dag het artikel te kunnen plaatsen. Het artikel 
bestond uit drie punten, te weten: medische feiten, ongerustheid van de ouders en nadelen/risico's. In 
het telefonische contact dat wij op dinsdag 3 september 2010 hadden vanwege het artikel dat nog 
steeds niet was geplaatst, verklaarde mevrouw Vuylsteke dat zij was teruggefloten van hogere hand. 
Zij blijkt vanaf dat moment niet meer bereikbaar te zijn via e-mail en telefoon?. 
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Ruimte voor reactie op dit persbericht voor Patricia Brunco.  
Dit “persbericht” is gepubliceerd bij No Cancer Foundation op internet (www.nocancerfoundation.org) 
met het verzoek aan  Patricia Brunko om haar reactie op dit “persbericht” te geven, zodat die eronder 
kan worden geplaatst.  
  
Verspreiding Persbericht 
Dit “persbericht”  wordt verstuurd aan: 

-          Patricia Brunko, European Commission (Charalampia-
Loukia.GKIOKA@ext.ec.europa.eu) 

met een copie aan:  
-          Winnie Sorgdrager, lid van de Raad van State in Nederland 
(voorlichting@raadvanstate.nl); 
-          Iman Boot, hoofdjurist bij Arbodienst Achmea-Vitale (iman.boot@achmea.nl) 
-          Ruben Lemmens, secretaris van Jo Vandeurzen (ruben.lemmens@vlaanderen.be) 
-          Barbara Vuylsteke van Het laatste Nieuws (barbara.vuylsteke@persgroep.be)  
-          alle leden van het Europees Parlement 
-          alle leden van de Belgische Federale regering 
-          alle leden van de Vlaams parlement.  
-          alle leden van de Nederlandse Tweede Kamer 
-          alle leden van de Nederlandse Eerste kamer 
-          de oude en nieuwe media (www.oudemedia-nieuwemedia.nl) 

  
No Cancer Foundation 
Tel: +32/485565975   
E-mail: nocancerfoundation@gmail.com   
Website: www.nocancerfoundation.org 
Adres: Paul Bellefroidlaan 16 - 3500 Hasselt (Belgium)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Ondanks bovengenoemde feiten lees ik over dit Gradasil HPV-vaccin het volgende in de Belgische 
krant:  
  

Bron: PH, 30.11.2007 
  

Brussel - Sinds 1 november wordt Gardasil® een zgn. kankervaccin dat ‘zou’ 
beschermen tegen baarmoederhalskanker, aan jongeren tussen 12 en 16 jaar 
aangeboden tegen sterk verminderde prijs. De Belgische overheid heeft daar 45 miljoen 
euro voor uitgetrokken. -------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- - 
Met Gardasil® schuift dezelfde firma ditmaal de verantwoordelijkheid van het vaccin 
rechtstreeks naar de regeringen, die de zgn. preventieve maatregel nemen. Hierdoor is 
Merck juridisch niet meer aansprakelijk. Dit gebeurt op grond van het manipuleren van 
de placebo met aluminium versus vaccin. De toxiciteit van het vaccin is duidelijk 
aangetoond. Realiseert de overheid zich dit? 
Meer informatie: 
www.kce.fgov.be (reports 64A) 
www.irdg.be 
Bron artikel:http://www.caxent.be/index.php?id_home=318   

  
In een door Geert Top opgestelde brief d.d. 13 oktober 2010 schrijft verantwoordelijk Minister Jo 
Vandeurzen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin dat Chris Vander Auwera gebruik heeft gemaakt 
van zijn mandaad en namens minister Jo Vandeurzen daarvoor een bedrag van 7.631.470 euro heeft 
gegeven voor de aankoop van het Gardasil-vaccin afkomstig van het Amerikaanse bedrijf MERCK & 
CO, INC. Betreffende brief d.d. 13 oktober 2010 van minister Jo Vandeurzen vindt u bijgevoegd (zie 
bijlage).  
  
Gezien de inhoud van bovengenoemd persbericht is daarmee feitelijk komen vast te staan dat door 
toedoen van de deskundigen Pieter Neels, Geert Top en Chris Vander Auwera Vlaams minister Jo 
Vandeurzen van Gezondheid heeft beslist dat verantwoordelijk minister Philippe Muyters van Werk 
heeft beslist dat Inge van Trimpont als ondersteuningsdeskundige CLB’s moet regelen dat de Gardasil 
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HPV-vaccin moeten worden geïnjecteerd bij schoolgaande meisjes in opdracht van de CLB-
directeuren (werkgevers) door CLB-artsen en CLB-verpleegkundigen (werknemers) in strijd met de 
Welzijnswet (ARAB) en onderliggende Europese Arbo Kaderrichtlijn 89/391/EEG. Dit betekent dat de 
Belgische overheid 45.000.000 euro en de Vlaamse overheid 7.631.470 euro gemeenschapsgeld 
hebben uitgegeven om de CLB-directeuren (werkgevers) en CLB-artsen en CLB-verpleegkundigen 
(werknemers) de Welzijnswet (ARAB) en onderliggende Europese Arbo Kaderrichtlijn 89/391/EEG te 
laten overtreden om daarmee de geïnjecteerde meisjes ziek te maken. Dat is zeer ernstig te 
noemen. Hetzelfde is in Nederland gebeurd onder verantwoordelijkheid van minister J.P.H. Donner 
door toedoen van ondermeer de deskundigen Barbara van Zwieten-Boot en Winnie Sorgdrager. 
Daarom heeft No Cancer Foundation hierover de volgende bijeenkomst georganiseerd: 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- 
Persbericht  
  
Hasselt, 2 december 2010  
  
Kanker bij kinderen tussen 2 en 12 jaar is doodsoorzaak No 1   
  
No Cancer Foundion nodigt alle Belgische en Nederlandse inwoners (waaronder huisartsen, 
homeopaten en andere deskundigen) uit voor de bijeenkomst op Zondag 12 december 2010 die (op 
termijn) niet willen overlijden aan kanker. Ook alle Belgische en Nederlandse politici zullen worden 
uitgenodigd.  
  
De volgende onderwerpen komen daar ter sprake: 

 Waar ligt de oorzaak van het krijgen van kanker? 

 Is het krijgen van kanker te voorkomen? 

 Is kanker te genezen? 

 Is vaccinatie tegen kanker de oplossing? 

 Heeft Chemo-behandeling of behandeling met natuurproducten de voorkeur?    
Laat U informeren tijdens de bijeenkomst: 
  

Op Zondag 12 december 2010. 
Lokatie ISW – Hortensiastraat 26B – Winterslag-Genk 
Van 15u30 – 20 uur (uitloop mogelijk afhankelijk van de vragen) 
Inkom GRATIS 

  
Aanmelden  
In de nabije omgeving zijn mogelijkheden voor een grotere zaal. Het is daarom belangrijk om te weten 
hoeveel mensen er komen. Wij willen u dan ook vragen om u aan te melden als u komt en aan te 
geven met hoeveel personen. Bij voorbaat onze dank daarvoor. U kunt de aanmelding per e-mail 
versturen naar No Cancer Foundion e-mail adres: nocancerfoundation@gmail.com 
  
Waarom de bijeenkomst in Genk (België)?  
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) meet de kwaliteit van de omgevingslucht op een aantal 
plaatsen in Vlaanderen. Ze meten niet op elke locatie alle mogelijke stoffen. De keuze van locaties en 
stoffen gebeurt o.a. in functie van eventueel aanwezige bronnen. Sinds eind jaren ’80 worden er in 
Genk-Zuid zware metalen in de lucht gemeten. Het Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling 
Toezicht Volksgezondheid Team Milieugezondheidszorg Koningin Astridlaan 50 3500 Hasselt heeft 
hierover in juli 2007 een rapport uitgebracht (lees hier). Volgens safety manager Ad van Rooij zijn de 
gevonden waarde aan kankerverwekkend Nikkel en Chroom in de vrije basisschool ‘De Sleutel’ zo 
extreem hoog dat de directeur van deze basisschool op grond van de Welzijnswet (ARAB) deze 
school in 2007 had moeten sluiten.      
  
Opening bijeenkomst 
Burgemeester Wim Dries van Genk is erg begaan met mensen die kanker hebben. Op 22 november 
2010 heeft Wim Dries (CD&V) in naam van alle medewerkers van de stad 1.709 euro aan De Kleine 
Prins-kinderkankerfonds geschonken. Deze vereniging ondersteunt gezinnen waarvan een van de 
kinderen getroffen is door kanker. Dit was voor ons reden hem te vragen om deze bijeenkomst te 
openen. Mocht hij ondanks dat toch verhinderd zijn dan zal eerste schepen Michaël Dhoore worden 
gevraagd om deze bijeenkomst te openen. 
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Programma   
Het programma is in de maak en zal over enkele dagen op de website van No Cancer Foundion 
worden geplaatst.   
  
Deskungen panel  
Nadat deskundigen de lezingen hebben gegeven wordt er voor het laatste uur een panel gevormd 
waarin deze deskundigen deelnemen, aangevuld met andere deskundigen. De Belgische 
deskundigen Pieter Neels, Geert Top, Chris Vander Auwera en Inge van Trimpont en de Nederlandse 
deskundigen Barbara van Zwieten-Boot en Winnie Sorgdrager, die de Belgische en Nederlandse 
politici hebben geadviseerd dat het injecteren van meisjes/vrouwen van 9 tot 26 jaar met het Gardasil 
HPV-vaccin tegen baarmoederhalskanker wettelijk is toegestaan en goed is tegen het verkrijgen van 
kanker, worden door ons persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen aan het deskundigen panel 
waaraan vanuit de zaal vragen kunnen worden gesteld. Voor enige achtergrond informatie, lees hier 
en hier en hier en hier.      
  
Belgische en Nederlandse Media 
Zowel de Oude en Nieuwe Media in Nederland en België zal voor deze bijeenkomst worden 
uitgenodigd.   
  
Verspreiding uitnodiging 
Deze e-mail kunt u doorsturen naar uw vrienden en kennissen. Om een maximaal verspreiding te  
verkrijgen vindt u een afdrukbare uitnodiging aan bijlage bijgevoegd, zodat ook papiermatig deze 
uitnodiging kan worden verspreid. LEES VERDER                 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
  
Omdat de Belgische overheid hieraan 45.000.000 euro en de Vlaamse overheid 7.631.470 euro 
gemeenschapsgeld hebben uitgegeven, betekent dat deze deskundigen dat moeten kunnen 
verantwoorden tegenover alle ouders die hun kinderen met het Gardasil HPV-vaccin hebben laten 
vaccineren. Daarom nodig ik namens No Cancer Foundation de Belgische deskundigen Pieter Neels, 
Geert Top, Chris Vander Auwera en Inge van Trimpont en de Nederlandse deskundigen Barbara van 
Zwieten-Boot en Winnie Sorgdrager uit om naast andere deskundigen, waaronder ik, in het 
deskundigen panel deel te nemen waaraan in het laatste uur van de bijeenkomst vragen kunnen 
worden gesteld vanuit de zaal.  
  
Ik wil u dan ook vragen om mij vóór uiterlijk 9 december 2010 per e-mail (graag ook aan 
kopiehouders versturen) te laten weten of u als deskundigen deel wenst te nemen aan het 
deskundigen panel, waaruit vanuit de zaal vragen kunnen worden gesteld.      
  
In afwachting van uw antwoord vóór 9 december 2010, verblijf ik;  
  
Hoogachtend; 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze, 
  
Ing. A.M.L. van Rooij 
Safety Manager 
  
Tel: 0031(0)681090198 
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com  

 
Cc: infobzk@minbzk.nl, Halbe.Martens@minbzk.nl, postbusibi@minbzk.nl, topinkomens@minbzk.nl, 
Menno.alkemade@minbzk.nl, yvonne.werff@minbzk.nl, Annemieke.mulder@minbzk.nl, 
patrice.pater@minbzk.nl, annemarie.boonstra@minbzk.nl, info@premier.fed.be, 
contact@ckfin.minfin.be, info@laurette-onkelinx.be, steven.vanackere@diplobel.fed.be, 
milquet@milquet.belgium.be, info@vanhengel.info, michel.daerden@minsoc.fed.be, 
stefaan.declerck@just.fgov.be, info@laruelle.fgov.be, kabinet@mod.mil.be, info@magnette.fgov.be, 
charles.michel@diplobel.fed.be, info@vervotte.fed.be, info@quickonomie.be, 
min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, info@schouppe.fed.be, info@devlies.fed.be, 
kabinet.clerfayt@ckfin.minfin.be, kab.chastel@diplobel.fed.be, info@wathelet.fed.be, 

http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/sommatie-aan-pieter-neels
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxub2NhbmNlcmZvdW5kYXRpb25ubHxneDo0OGEyYTVmZjQ3ZGYwOTA5&pli=1
http://dertien.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=671
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/reactie-ellen-vader-28-10-2010-belfort-group
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/in-handen-van-een-27-tal-ambtenaren-een-per-land
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/oproep-aan-de-minister-van-justitie-mevrouw-w-sorgdrager
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/chemische-samenstelling-gardasil-vaccin-voor-baarmoederhalskanker-onbekend-en-wettelijk-verboden
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/chemische-samenstelling-gardasil-vaccin-voor-baarmoederhalskanker-onbekend-en-wettelijk-verboden
http://www.earth-matters.nl/20/1098/vaccinaties/europese-commissie-moet-gardasil-hpv-vaccin-verbieden.html
http://www.spraakloos.nl/?p=1559
http://madbello.nl/?p=63123#more-63123
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/overtreden-arbo-kaderrichtlijn-89-391-eeg
http://www.oudemedia-nieuwemedia.nl/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/overtreden-arbo-kaderrichtlijn-89-391-eeg
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/sommatie-aan-pieter-neels
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxub2NhbmNlcmZvdW5kYXRpb25ubHxneDo0OGEyYTVmZjQ3ZGYwOTA5&pli=1
http://dertien.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=671
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/reactie-ellen-vader-28-10-2010-belfort-group
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/in-handen-van-een-27-tal-ambtenaren-een-per-land
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/in-handen-van-een-27-tal-ambtenaren-een-per-land
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/oproep-aan-de-minister-van-justitie-mevrouw-w-sorgdrager
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com


© 37 

sec.delizee@minsoc.fed.be, courard@minsoc.fed.be, kabinet.smet@vlaanderen.be, 
kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be, kabinet.lieten@vlaanderen.be, 
kabinet.peeters@vlaanderen.be, kris@krispeeters.be, kabinet.bourgeois@vlaanderen.be, 
kabinet.crevits@vlaanderen.be, kabinet.schauvliege@vlaanderen.be, kab.bz@diplobel.fed.be, 
info@mod.mil.be, kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be, info@grouwels.irisnet.be, 
burgemeester@lokeren.be, erik.arckens@vlaamsparlement.be, robrecht.bothuyne@kruishoutem.be, 
boudewijn.bouckaert@ugent.be, karin.brouwers@vlaamsparlement.be, 
ann.brusseel@vlaamsparlement.be, agnes.bruyninckx@vlaamsparlement.be, 
karlos.callens@vlaamsparlement.be, ludwig@caluwe.be, bart.caron@vlaamsparlement.be, 
celisvera3@hotmail.com, patricia@ceysens.org, lode.ceyssens@vlaamsparlement.be, 
sonja.claes@vlaamsparlement.be, griet.coppe@vlaamsparlement.be, 
frank.creyelman@vlaamsparlement.be, john.crombez@vlaamsparlement.be, 
steve.dhulster@vlaamsparlement.be, carl.decaluwe@vlaamsparlement.be, 
johan.deckmyn@vlaamsparlement.be, kathleen.deckx@vlaamsparlement.be, 
philippe.decoene@vlaamsparlement.be, jjdegucht@gmail.com, tom.dehaene@vlaamsparlement.be, 
lieven.dehandschutter@n-va.be, irina.deknop@vlaamsparlement.be, 
dirk.dekort@vlaamsparlement.be, kurt.deloor@vlaamsparlement.be, 
paul.delva@vlaamsparlement.be, mark.demesmaeker@vlaamsparlement.be, 
marnic.demeulemeester@vlaamsparlement.be, jos.demeyer@vlaamsparlement.be, 
annick.deridder@vlaamsparlement.be, mia.devits@vlaamsparlement.be, 
gwenny.evroe@vlaamsparlement.be, else.dewachter@vlaamsparlement.be, 
patricia.dewaele@vlaamsparlement.be, bart.dewever@vlaamsparlement.be, 
filip.dewinter@vlaamsparlement.be, matthias.diependaele@n-va.be, 
marijke.dillen@vlaamsparlement.be, jan.durnez@vlaamsparlement.be, 
tine.eerlingen@vlaamsparlement.be, Martine.Fournier@vlaamsparlement.be, 
cindy.franssen@vlaamsparlement.be, sven.gatz@vlaamsparlement.be, danielle.godderis-
tjonck@vlaamsparlement.be, peter.gysbrechts@vlaamsparlement.be, 
veerle.heeren@vlaamsparlement.be, kathleen.helsen@vlaamsparlement.be, marc.hendrickx@n-
va.be, liesbeth.homans@vlaamsparlement.be, michele.hostekint@vlaamsparlement.be, 
pieter.huybrechts@vlaamsparlement.be, yamila.idrissi@vlaamsparlement.be, lies.jans@n-va.be, 
vera.jans@vlaamsparlement.be, chris.janssens@vlaamsparlement.be, 
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

Vanwege het ontbreken van de Material Safety Data Sheet (MSDS) wordt met 53 miljoen euro’s aan 
Belgische overheidssubsidie het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en de opslag ervan in 
magazijnen in zeer ernstige mate overtreden. Hiervan hebben wij verantwoordelijk Vlaams minister 
Joke Schauvliege bij e-mailbericht al op 8 december 2010 op de hoogte gebracht Deze e-mail aan 
verantwoordelijk Vlaams Minister Joke Schauvliege (met een kopie aan vele verantwoordelijken) vindt 
u hieronder ingelast bijgevoegd.      

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

  
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 8 december 2010 23:33 
Onderwerp: Minister Joke Schauvliege leefmilieu: Verzoek tot het nemen van een besluit om het 
vervoer en opslag van Gardasil HPV-vaccins (is gevaarlijke stof) vóór 10 december 2010 te 
laten stoppen en als gevaarlijk afval terug te sturen naar het afkomstige bedrijf MERCK 
Aan: kabinet.schauvliege@vlaanderen.be 
  
Aan: Joke Schauvliege 
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur 
(e-mail: kabinet.schauvliege@vlaanderen.be)  
  
Betreft:  
Verzoek tot het nemen van een besluit om binnen Vlaanderen het vervoer en de opslag van de 
Gardasil HPV-vaccins afkomstig van het Amerikaanse farmaceutische bedrijf MERCK & CO, INC voor 
het vaccineren van meisjes tegen baarmoederhalskanker vóór uiterlijk 10 december 2010 te laten 
stoppen en de opgeslagen Gardasil HPV-vaccins op kosten van wetsovertreder MERCK & CO, INC 
terug te sturen naar Amerika vanwaar ze afkomstig zijn.        
  
  
Geachte minister Schauvliege,   
  
Mede namens No Cancer Foundation richten wij aan u het nadrukkelijke verzoek tot het nemen van 
een besluit om binnen Vlaanderen het vervoer en de opslag van de Gardasil HPV-vaccins afkomstig 
van het Amerikaanse farmaceutische bedrijf MERCK & CO, INC voor het vaccineren van meisjes 
tegen baarmoederhalskanker vóór uiterlijk 10 december 2010 te laten stoppen. Dit omdat ten tijde van 
het vervoeren en de opslag van deze Gardasil HPV-vaccins geen sprake is van een geneesmiddel, 
maar van een gevaarlijke stof en bij vervoer en opslag ervan in zeer ernstige mate deze (lees hier) 
Belgische en Europese wet- en regelgeving wordt overtreden.   
  
Motivering verzoek tot het nemen van een besluit  
  
Voor enkel de meisjes die de Gardasil HPV-vaccins krijgen geïnjecteerd betreft het een geneesmiddel. 
Voor de vrachtwagenchauffeur die een volle vrachtwagen met Gardasil HPV-vaccins vervoert over de 
weg betreft het een gevaarlijke stof. In geval die vrachtauto met bijvoorbeeld een botsing in brand 
vliegt en er moet brandweer en andere hulpverleners bijkomen, dan is op grond van ondermeer deze 
(lees hier) Belgische en Europese wet- en regelgeving een material safety data sheets (MSDS) 
vereist die onlosmakelijk zit verbonden aan de in die vrachtauto geladen gevaarlijke stoffen (Gardasil 
HPV-vaccins). Dit omdat die material safety data sheets (MSDS) nodig zijn om de wettelijk verplichte 
risicoanalyse te kunnen opmaken voor vervoerders, hulpverleners en omwonenden. Hetzelfde geldt 
voor de opslag van deze Gardasil HPV-vaccins maar dan voor werknemers en omwonenden. 
Ondanks deze feiten lees ik over dit Gradasil HPV-vaccin het volgende in de Belgische krant:  
  

Bron: PH, 30.11.2007 
  

Brussel - Sinds 1 november wordt Gardasil® een zgn. kankervaccin dat ‘zou’ 
beschermen tegen baarmoederhalskanker, aan jongeren tussen 12 en 16 jaar 
aangeboden tegen sterk verminderde prijs. De Belgische overheid heeft daar 45 miljoen 
euro voor uitgetrokken. -------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
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Met Gardasil® schuift dezelfde firma ditmaal de verantwoordelijkheid van het vaccin 
rechtstreeks naar de regeringen, die de zgn. preventieve maatregel nemen. Hierdoor is 
Merck juridisch niet meer aansprakelijk. Dit gebeurt op grond van het manipuleren van 
de placebo met aluminium versus vaccin. De toxiciteit van het vaccin is duidelijk 
aangetoond. Realiseert de overheid zich dit? 
Meer informatie: 
www.kce.fgov.be (reports 64A) 
www.irdg.be 
Bron artikel:http://www.caxent.be/index.php?id_home=318   

  
In een door Geert Top opgestelde brief d.d. 13 oktober 2010 schrijft verantwoordelijk Minister Jo 
Vandeurzen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin dat Chris Vander Auwera gebruik heeft gemaakt 
van zijn mandaad en namens minister Jo Vandeurzen daarvoor een bedrag van 7.631.470 euro heeft 
gegeven voor de aankoop van het Gardasil-vaccin afkomstig van het Amerikaanse bedrijf MERCK & 
CO, INC. Betreffende brief d.d. 13 oktober 2010 van minister Jo Vandeurzen vindt u bijgevoegd (zie 
bijlage). Dit betekent dat door toedoen van de deskundigen Pieter Neels, Geert Top en Chris Vander 
Auwera Vlaams minister Jo Vandeurzen van Gezondheid heeft beslist dat verantwoordelijk minister 
 Joke Schauvliege van Leefmilieu met het vervoer en de opslag van betreffende Gradasil HPV-vaccins 
(is dan een gevaarlijke stof) in zeer ernstige mate deze (lees hier) Belgische en Europese wet- en 
regelgeving moet overtreden. Voor deze ernstige overtredingen hebben de Belgische overheid 
45.000.000 euro en de Vlaamse overheid 7.631.470 euro gemeenschapsgeld uitgegeven. Voor meer 
feitelijk onderbouw lees bijgevoegde “Uitnodiging bijeenkomst 'Alarm... U wordt vergiftigd!', zal de 
wereld ten onder gaan aan gif, milieu en bedrog?” op 12 december 2010 te Genk, België”  Wij 
verzoeken u kennis te nemen van de inhoud (ook van de deeplinks), die inhoud hier als herhaald en 
ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht.  
  
------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
       

Uitnodiging  
  
Hasselt, 8 december 2010  
  
Kanker bij kinderen tussen 2 en 12 jaar is doodsoorzaak No 1   
  
No Cancer Foundion nodigt alle Belgische en Nederlandse inwoners (waaronder huisartsen, 
homeopaten en andere deskundigen) uit voor de bijeenkomst op Zondag 12 december 2010 die (op 
termijn) niet willen overlijden aan kanker. Ook alle Belgische en Nederlandse politici zullen worden 
uitgenodigd.  
  
De volgende onderwerpen komen daar ter sprake: 

 Waar ligt de oorzaak van het krijgen van kanker? 
 Is het krijgen van kanker te voorkomen? 
 Is kanker te genezen? 
 Is vaccinatie tegen kanker de oplossing? 
 Heeft Chemo-behandeling of behandeling met natuurproducten de voorkeur?    

Laat U informeren tijdens de bijeenkomst: 
  

Op Zondag 12 december 2010. 
Lokatie ISW – Hortensiastraat 26B – Winterslag-Genk 
Van 15u30 – 20 uur (uitloop mogelijk afhankelijk van de vragen) 
Inkom GRATIS 

  
Aanmelden  
In de nabije omgeving zijn mogelijkheden voor een grotere zaal. Het is daarom belangrijk om te weten 
hoeveel mensen er komen. Wij willen u dan ook vragen om u aan te melden als u komt en aan te 
geven met hoeveel personen. Bij voorbaat onze dank daarvoor. U kunt de aanmelding per e-mail 
versturen naar No Cancer Foundion e-mail adres: nocancerfoundation@gmail.com    
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Waarom de bijeenkomst in Genk (België)?  
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) meet de kwaliteit van de omgevingslucht op een aantal 
plaatsen in Vlaanderen. Ze meten niet op elke locatie alle mogelijke stoffen. De keuze van locaties en 
stoffen gebeurt o.a. in functie van eventueel aanwezige bronnen. Sinds eind jaren ’80 worden er in 
Genk-Zuid zware metalen in de lucht gemeten. Het Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling 
Toezicht Volksgezondheid Team Milieugezondheidszorg Koningin Astridlaan 50 3500 Hasselt heeft 
hierover in juli 2007 een rapport uitgebracht (lees hier). Volgens safety manager Ad van Rooij zijn de 

 gevonden waarde aan kankerverwekkend Nikkel en Chroom in de vrije basisschool ‘De Sleutel’ zo 
extreem hoog dat de directeur van deze basisschool op grond van de Welzijnswet (ARAB) deze 
school in 2007 had moeten sluiten.      
  
Opening bijeenkomst 
Burgemeester Wim Dries van Genk is erg begaan met mensen die kanker hebben. Op 22 november 
2010 heeft Wim Dries (CD&V) in naam van alle medewerkers van de stad 1.709 euro aan De Kleine 
Prins-kinderkankerfonds geschonken. Deze vereniging ondersteunt gezinnen waarvan een van de 
kinderen getroffen is door kanker. Dit was voor ons reden hem te vragen om deze bijeenkomst te 
openen. Mocht hij ondanks dat toch verhinderd zijn dan zal eerste schepen Michaël Dhoore worden 
gevraagd om deze bijeenkomst te openen. 
  
Programma   
Het programma is in de maak en zal over enkele dagen op de website van No Cancer Foundion 
worden geplaatst.   
  
Deskungen panel  
Nadat deskundigen de lezingen hebben gegeven wordt er voor het laatste uur een panel gevormd 
waarin deze deskundigen deelnemen, aangevuld met andere deskundigen. De Belgische 
deskundigen Pieter Neels, Geert Top, Chris Vander Auwera en Inge van Trimpont en de Nederlandse 
deskundigen Barbara van Zwieten-Boot en Winnie Sorgdrager, die de Belgische en Nederlandse 
politici hebben geadviseerd dat het injecteren van meisjes/vrouwen van 9 tot 26 jaar met het Gardasil 
HPV-vaccin tegen baarmoederhalskanker wettelijk is toegestaan en goed is tegen het verkrijgen van 
kanker, worden door ons persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen aan het deskundigen panel 
waaraan vanuit de zaal vragen kunnen worden gesteld. Voor enige achtergrond informatie, lees hier 
en hier en hier en hier.      
  
Belgische en Nederlandse Media 
Zowel de Oude en Nieuwe Media in Nederland en België zal voor deze bijeenkomst worden 
uitgenodigd.   
  
Verspreiding uitnodiging 
Deze e-mail kunt u doorsturen naar uw vrienden en kennissen. Om een maximaal verspreiding te  
verkrijgen vindt u een afdrukbare uitnodiging aan bijlage bijgevoegd, zodat ook papiermatig deze 
uitnodiging kan worden verspreid.                 
  
Achtergrondinformatie 
Al in 2005 was bij kinderen in Nederland en België kanker doodsoorzaak No 1. Dit is zeer alarmerend 
te noemen omdat de exponentiële groei aan het verkrijgen van kanker pas begint vanaf 25 tot 40 jaar 
na de eerste blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. De massale blootstelling - met tientallen 
miljoenen kilogrammen arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) enkel in Nederland al – is 
begonnen omstreeks 1995. Volgens Safety manager Ad van Rooij kunt u er dan ook zeker van zijn 
dat over 10 tot 15 jaar miljoenen mensen in Nederland en België als gevolg daarvan kanker zullen 
hebben.  
  
Verzoek aan Vlaamse minister Philippe Muyters van Werkgelegenheid tot het nemen van een 
besluit om binnen Vlaanderen de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker vóór uiterlijk 9 
december 2010 te laten stoppen.   
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Geachte minister Muyters,  
 
Mede namens No Cancer Foundation richten wij aan u het nadrukkelijke verzoek tot het nemen van 
een besluit om binnen Vlaanderen het vaccineren van meisjes tegen baarmoederhalskanker, 
uitgevoerd in opdracht van de CLB-directeuren (werkgevers) door CLB-artsen en CLB-
verpleegkundigen (werknemers), vanwege het overtreden van de Welzijnswet (ARAB) en 
onderliggende Europese Arbo Kaderrichtlijn 89/391/EEG vóór uiterlijk 9 december 2010 te laten 
stoppen op grond van de volgende inhoudelijke motivering: LEES VERDER  
  
Voor meer achtergrondinformatie 
LEES HIER en HIER en HIER en HIER en HIER en HIER lees samen met DIT  
  
NO CANCER FOUNDATION is a humanitarian organisation that works international in the fight 
against cancer. 
Verbeek Erik. 
Tel: +32/485565975 
E-Mail: nocancerfoundation@gmail.com  
Website: www.nocancerfoundation.org  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
  
Met vorenstaande feiten is onmiskenbaar komen vast te staan dat door toedoen van de deskundigen 
Pieter Neels, Geert Top, Chris Vander Auwera de Belgisch Federaal minister Laurette Onkelinx en 
Vlaams minister Jo Vandeurzen van Gezondheid hebben beslist de Belgische overheid 45.000.000 
euro en de Vlaamse overheid 7.631.470 euro gemeenschapsgeld hebben uitgegeven om met het 
vervoer en de opslag van betreffende Gradasil HPV-vaccins (is dan een gevaarlijke stof) in zeer 
ernstige mate deze (lees hier) Belgische en Europese wet- en regelgeving te overtreden waarvoor u, 
zijnde Joke Schauvliege, de verantwoordelijke minister in Vlaanderen bent.  
  
Gezien bovengenoemde feiten richten wij mede namens No Cancer Foundation aan u als 
verantwoordelijk minister van Leefmilieu het nadrukkelijke verzoek om bij besluit vóór uiterlijk 10 
december 2010 het het vervoer van deze Gradasil HPV-vaccins over de weg, water of spoor 
onmiddellijk stil te laten leggen en de opslagen Gradasil HPV-vaccins vanuit alle opslaglocaties in 
Vlaanderen te laten verwijderen en als gevaarlijk afval terug te laten zenden naar het Amerikaanse 
farmaceutische bedrijf MERCK & CO, INC vanwaar deze gevaarlijke stoffen afkomstig zijn. Het is zeer 
nadrukkelijk het Amerikaanse farmaceutische bedrijf MERCK & CO, INC die met het vervoer en de 
opslag van deze Gradasil HPV-vaccins (is dan een gevaarlijke stof) zonder een onlosmakelijk daaraan 
verbonden material safety data sheets (MSDS) deze (lees hier) Belgische en Europese wet- en 
regelgeving heeft overtreden. Alle reeds geleden en nog te lijden schade als gevolg daarvan (ook die 
van de geïnjecteerde meisjes) kan dan ook op het farmaceutische bedrijf MERCK & CO, INC worden 
verhaald.       
  
In afwachting van uw besluit vóór uiterlijk 10 december 2010, verblijven wij;  
  
Hoogachtend; 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze, 
  
Ing. A.M.L. van Rooij 
Safety Manager 
  
Tel: 0031(0)681090198 
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com  
  
CC: No Cancer Foundation 

Cc: burgemeester@genk.be, michael.dhoore@genk.be, luc.Dullers@genk.be, 
Geert.Swartenbroekx@genk.be, Jeannine.Steyvers@genk.be, Annita.Laporte@genk.be, 
Anniek.Nagels@genk.be, Erik.Gerits@genk.be, guido.vandebrouck@genk.be, secretariaat@genk.be, 
Wim.Dries@genk.be, Ali.Caglar@genk.be, Vera.Withofs@genk.be, Fonny.Anthonissen@genk.be, 
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Josee.Vernijns@genk.be, Tom.Arts@genk.be, Nele.Beckers@genk.be, Fatma.Yildiz@genk.be, 
Kathleen.Parthoens@genk.be, Constantinus.Politis@genk.be, Ann.Baptist@genk.be, 
Inge.Paesen@genk.be, Carlo.Maurina@genk.be, Yves.Grouwels@genk.be, Havva.Duman@genk.be, 
Angelo.Bruno@genk.be, Houcine.Talmssou@genk.be, Livio.Rigali@genk.be, 
Patrick.Uminski@genk.be, Geert.Reyskens@genk.be, Chris.Vancraybex@genk.be, 
Sylvia.Brondel@genk.be, Ilse.Nijs@genk.be, luc.gieraerts@genk.be, Stijn.Vangeneugden@genk.be, 
Chris.Janssens@genk.be, Lydia.Werrebrouck@genk.be, Koen.Wijnen@genk.be, 
Jimmy.Wenmeekers@genk.be, Nancy.Dillen@genk.be, Harrie.Dewitte@genk.be, 
Michel.Driessen@genk.be, stadsbestuur@hasselt.be, burgemeester@hasselt.be, 
brigitte.smets@hasselt.be, toon.hermans@hasselt.be, jeugd@limburg.be, info@limburg.be, 
jbrouns@raadlimburg.be, jcleeren@raadlimburg.be, acuypers@raadlimburg.be, 
lfransen@raadlimburg.be, sgovaerts@raadlimburg.be, mhanssen@raadlimburg.be, 
mhoogmartens@raadlimburg.be, mjanssen@raadlimburg.be, clucas@raadlimburg.be, 
mmondelaers@raadlimburg.be, anagels@raadlimburg.be, bnijs@raadlimburg.be, 
lpollet@raadlimburg.be, mramaekers@raadlimburg.be, mreynders@raadlimburg.be, 
fsmeets@raadlimburg.be, fsmets@raadlimburg.be, bspreeuwers@raadlimburg.be, 
ethijs@raadlimburg.be, ktreunen@raadlimburg.be, rtruyens@raadlimburg.be, 
svanbaelen@raadlimburg.be, mvandeput@raadlimburg.be, dvossius@raadlimburg.be, 
vwithofs@raadlimburg.be, dakdemir@raadlimburg.be, abusselen@raadlimburg.be, 
wcremers@raadlimburg.be, ddeneuker@raadlimburg.be, fdirkx@raadlimburg.be, 
egraulus@raadlimburg.be, akenzeler@raadlimburg.be, fkeunen@raadlimburg.be, 
ikonings@raadlimburg.be, slieten@raadlimburg.be, klinsen@raadlimburg.be, 
sluyckx@raadlimburg.be, lmoonen@raadlimburg.be, cmoyaerts@raadlimburg.be, 
jpeuskens@raadlimburg.be, vschoenmaekers@raadlimburg.be, ssleypen@raadlimburg.be, 
tvandenhoudt@raadlimburg.be, ewagemans@raadlimburg.be, hbiets@raadlimburg.be, 
ebijnens@raadlimburg.be, jclaessens@raadlimburg.be, jdalemans@raadlimburg.be, 
nancy.dexters@pandora.be, eheleven@raadlimburg.be, jlavigne@raadlimburg.be, 
pnelissen@raadlimburg.be, iphiltjens@raadlimburg.be, mrenders@raadlimburg.be, 
lrutten@raadlimburg.be, gvanbaelen@raadlimburg.be, yvandooren@raadlimburg.be, 
cwillems@raadlimburg.be, kverheyen@raadlimburg.be, vbartels@raadlimburg.be, 
hbartolomivis@raadlimburg.be, rbeckers@raadlimburg.be, gcoenegrachts@raadlimburg.be, 
rdebecker@raadlimburg.be, wdemeester@raadlimburg.be, rkeunen@raadlimburg.be, 
gniesten@raadlimburg.be, kooms@raadlimburg.be, isimons@raadlimburg.be, 
svangeneugden@raadlimburg.be, evleghels@raadlimburg.be, abonne@raadlimburg.be, jd-
oultremont@raadlimburg.be, bdewispelaere@raadlimburg.be, info@ketnet.be, 
hugo.biets@stadtongeren.be, johnny.vrancken@stadtongeren.be, christiane.thys@stadtongeren.be, 
gerard.stassen@stadtongeren.be, julien.boulet@stadtongeren.be, guy.schiepers@stadtongeren.be, 
johnny.noirhomme@stadtongeren.be, marc.hoogmartens@telenet.be, schouterdenjos@skynet.be, 
georges.dirix@skynet.be, francis@bellefontaine.biz, a.fosse@nederheem.be, 
stijn.wissels@telenet.be, ingesimons1@telenet.be, christiaensan@hotmail.com, 
guido.roosen1@pandora.be, mariella.froidbise@telenet.be, cwillems@limburg.be, 
bertsimon885@msn.com, pascale.desplentere@yahoo.com, lauradewallef@hotmail.com, 
geert.landmeters@pandora.be, bleyweertluc@live.be, archief@stadtongeren.be, 
burgerzaken@stadtongeren.be, tongeren@bibliotheek.be, welzijn@stadtongeren.be, 
info@toerismetongeren.be, meldpunt@stadtongeren.be, sport@stadtongeren.be, 
info@stadtongeren.be, stedenbouw@stadtongeren.be, katrijn.libens@ocmwtongeren.be, 
dienstencentrum.tongeren@skynet.be, frank.smeets@ocmwtongeren.be, milieu@stadtongeren.be, 
economie@stadtongeren.be, financien@stadtongeren.be 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

Bij e-mail bericht van 25 augustus 2011 reageert verantwoordelijk Vlaams minister Joke Schauvliege 
daarop letterlijk als volgt:    

Van: SCHAUVLIEGE, kabinet <kabinet.schauvliege@vlaanderen.be> 
Datum: 25 augustus 2011 11:25 
Onderwerp: FW: Minister Joke Schauvliege leefmilieu: Verzoek tot het nemen van een 
besluit om het vervoer en opslag van Gardasil HPV-vaccins (is gevaarlijke stof) vóór 10 
december 2010 te laten stoppen en als gevaarlijk afval terug te sturen naar het 
afkomstig 
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Aan: "ekc.avanrooij@gmail.com" <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Cc: "VANDEURZEN, kabinet" <kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be> 

 
 

Geachte heer 
  

Vlaams minister Joke Schauvliege heeft uw vraag in goede orde ontvangen en met 
aandacht doorgenomen. Dit is echter geen bevoegdheid van de minister. 

  
Wij waren dan ook zo vrij om uw e-mailbericht voor passende opvolging over te maken 
aan de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

  
De minister dankt u voor de doorgestuurde informatie. 

  
Met vriendelijke groeten, 

  
Marnix Versprille 
Privésecretaris 

  
Kabinet van Joke SCHAUVLIEGE 
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur 

  Koolstraat 35, 1000 Brussel 
telefoon 02/552.63.64 

Heden na maar liefst 9 maanden heeft verantwoordelijk Vlaams minister Jo Vandeurzen van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin daarop nog niet gereageerd en is dan ook onmiskenbaar verantwoordelijk 
en aansprakelijk voor de hierboven feitelijk en wettelijk onderbouwde gepleegde zware misdrijven, 
waardoor vele met het Gardasil HPV-vaccin geïnjecteerde meisjes onvruchtbaar zullen worden en 
eerder zullen sterven aan kanker of andere vergiftigingsziekten, waarvoor maar liefst 53 miljoen euro’s 
aan Belgische overheidssubsidie is uitgegeven.   

Flaraxin: Erik Verbeek zag dan ook met leden ogen toe dat producten van plantaardige oorsprong, 
zoals Flaraxin, die in 90% van de gevallen effectief hun werk doen om tumoren te laten verdwijnen in 
Europa worden tegengewerkt. Hij begrijpt dat niet omdat Flaraxin 10 tot 20 maal goedkoper is dan de 
huidig voorgeschreven chemobehandeling, hetgeen in de tijd van grote overheidsbezuinigingen met 
open armen zou moeten worden ontvangen. Dit des te meer de bij een chemobehandeling gebruikte 
chemicaliën tegen kanker kankercellen moeten doden waarbij de patiënt zelf net niet dood gaat. 
Daarna mag de patiënt zich weer herstellen en volgt een nieuwe kuur. Op deze wijze gaat de 
kankerpatiënt met zijn chemokuur door een zeer diep dal met meestal enige kans op genezing.  
Het doden van alle kankercellen vindt met deze behandeling niet altijd volledig plaats waarna de kans 
op een recidief groot is. Meestal is deze kanker agressiever dan de eerste en overlijdt de patiënt 
alsnog aan zijn kanker. Met Flaraxin gebeurt dat niet. Flaraxin pakt de kanker op een geheel andere 
wijze aan. Flaraxin maakt de eigen interferon, stimuleert het eigen immuunsysteem en heeft de 
eigenschap dat daarna de kanker volledig afbreekt. Hierbij werkt Flaraxin snel en heeft het bijna geen 
tot geen bijwerkingen.  
  
No Cancer Foundation maakt het mogelijk dat SCIENTIFIC & TREATMENT CENTER 
FOR CANCER CURING PHOENIX vanuit de Oekraïne het daar toegelaten Flaraxin over 
de gehele wereld kan toepassen. Omdat de landen van de Europese Unie dat niet ondersteunen 
verloopt dit binnen Europa erg moeizaam. No Cancer Foundation hoopt dat deze bijeenkomst 
bijdraagt aan een politieke omwenteling waarbij niet langer miljarden euro’s aan subsidie worden 
uitgegeven aan producten en processen die ons massaal vergiftigen met kankerverwekkende stoffen 
als arseenzuur en chroom VI maar aan onderdrukte technologieën en producten van plantaardige 
oorsprong, zodat onze kinderen en kleinkinderen ook nog een leven hebben op onze aarde.  
 
Op grond van deze feiten spreken wij de hoop uit dat procureur des konings Marc Rubens en 
substituut procureur des konings H. Raskin  met ons gaan samenwerken om de algehele vergiftiging 
van België en uitroeiing van alle 11 miljoen Belgische inwoners vanuit Nederland met honderden 
miljoenen kilogrammen zeer giftig kankerverwekkend gif wordt gestopt. Uw uitnodiging voor een 
strategisch overleg daarover zien wij dan ook graag op zeer korte termijn tegemoet.  
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Gezien bovengenoemde feiten verzoeken wij u om onmiddellijke intrekking van uw bevel tot 
dagvaarding d.d. 28 maart 2012 van VERBEEK  Erik, Chris, Mathieu (Notitienummer: HA36.F1.5497-
11) op 10 mei 2012 te 10.30 uur en ondergetekenden dat  vóór uiterlijk 10 maart 2012 schriftelijk te 
bevestigen.        
 
Vertrouwende op een fijne samenwerking daarna met als doel onze kinderen en kleinkinderen ook 
nog een menswaardig leven te geven op onze aarde, verblijven wij. 
 
 
Hoogachtend 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze 
 

 
 

Ing. A.M.L. van Rooij                                                                                           
 
 

 
 
NO CANCER FOUNDATION is a humanitarian organisation that works international in the fight 
against cancer. 
Verbeek Erik. 
Tel: +32/485565975 
E-Mail: nocancerfoundation@gmail.com  
Website: www.nocancerfoundation.org  
 

 
Bijlage:  

1. (achter tab 1) Besluit d.d. 3 mei 2012 van OCMW Hasselt aan Verbeek Erik (3. blz.); 
2. (achter tab 2) Brief d.d. 26 april 2012 aan burgemeester Hilde Claes van Hasselt en aan de 

Vlaamse Belastingdienst met bijbehorende 2-tal bijlagen (25 blz.); 
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