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per e-mail: ocmw@ocmw-merchtem.be    
 
Aan: Luc Asselman  

als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vlaamse 
Maatschappij voor Watervoorziening.  
maar ook als voorzitter van de OCMW in Merchtem  

Mieregemstraat 60/A 
1785 Merchtem  (tel: 052/37.10.53)  
     

  
       België: 9 oktober 2012 
 

 
Betreft 

 Voormalig Nederlands secretaris-generaal Johan de Leeuw (CDA) van het ministerie van 

SZW verleent aan Belgisch bedrijf SOLVAY CHEMIE B.V. vergunning om het drinkwater te 
vergiftigen met kankerverwekkende stoffen als arseenzuur, chroomtrioxide (Chroom VI), 
Cyanide, etc. Is Luc Asselman, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vlaamse 

Maatschappij voor Watervoorziening daarvan op de hoogte? Wij vragen het aan hemzelf.  
    
 

Geachte heer Asselman,  
 
Namens No Cancer Foundation te Hasselt en vanuit deze ‘vzw’ alle Belgen, willen wij u het volgende 

onder uw aandacht brengen: 
 
Nederland en met name de familie Donner, te weten: Jan Donner, André Donner en Piet Hein Donner 

(thans: vice-president van Nederlandse Raad van State) zijn (met de hulp van o.a. burgemeester 
Peter Maas van Sint-Oedenrode en Tony Coonen van De Voorzorg te Hasselt) verantwoordelijk voor 
chemische genocide op 11 miljoen Belgen en mede vanuit België (lees Philips onderzoekrapport) op 

miljarden wereldbewoners. Voor bewijs lees in de volgende ‘link’ onze hieronder ingelaste 
aanvullende memorie d.d. 3 oktober 2012 aan het Belgisch Grondwettelijk Hof (rolnummer: 5464) met 
deeplinks aan feitelijke en wettelijke onderbouwing.   

 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-oktober-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-
belgie.pdf  

 
Voor bewijs lees ook de sollicitatie van Ad van Rooij naar vice-president van de Nederlandse Raad 
van State in het Echte Nieuws (http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php) en bekijk met name 

de vier video’s. 
 

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

samen met een zekere baron B.Ph van Harinxma thoe Slooten.  
 

Deze baron mr. B.Ph. Baron van Harinxma thoe Slooten was in Londen lid van het “London 

Committee of the Netherland Red Cross Society”, een stichting die op 16 september 1940 door 

Prinses Juliana en jonkheer van Lidth de Jeude is opgericht en welke op 17 april 1946 is opgeheven.  

Op 3 februari 1958 werd het “Benelux-verdrag” van kracht en ondertekend door: 

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

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

Nederland. 
 Joseph Bech, Minister-President, en minister van Buitenlandse Zaken namens Luxemburg.  
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De politieke partijen die zich met het ondertekenen van dit verdrag hebben gebonden zijn:  

- in België, de Socialisten (BSP en PSB), want Achille Van Acker en Victor Joseph Larock 
evenals Paul-Henri Spaak als Secretaris-Generaal van de NAVO waren allemaal lid van de 
Belgische Socialistische partij;  

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

- in Nederland, de Socialisten (PvdA) en de Katholieken Katholieke Volkspartij (thans: 

CDA), want Joseph Luns was toen verantwoordelijk minister van Buitenlandse Zaken van 
Nederland;  

 

Dit “Benelux-Verdrag” is ondertekend door Nederland, België en Luxemburg, met de voorkennis dat 
het is gebaseerd op het op 5 september 1944 te Londen door Paul-Henri Spaak namens België en 
Luxemburg en door Mr. B.Ph. Baron van Harinxma thoe Slooten namens Nederland valselijk 

opgemaakte Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst, zonder het te hebben laten 
toetsen aan de Belgische Grondwet door het Belgische Grondwettelijk Hof,      waarmee België en 
Luxemburg vanaf dat moment onderdeel zijn geworden van het vanuit Nederland voortgezette Nazi-

Duitsland onder leiding van de opvolgende Nederlandse Staatshoofden Wilhelmina, Juliana en 
Beatrix. Daarmee is groen licht gegeven voor het vrij vervoer en vrij dumpen van hoog problematisch 
gevaarlijk afval in Belgische grindgaten, zandafgravingen, cementovens, groene stroom centrales 

(Machiels) en ook in Belgisch spaanplaat (Unilin), cement, beton, stenen maar ook op Belgisch 
groenten en fruit (loonwerkbedrijven), via sproeivliegtuigen vanuit de lucht (NAVO), in vaccins, in 
cosmetica producten, medicijnen en zelf rechtstreeks in ons drinkwater (Solvay Chemicals 

International SA).  
 
Met het ondertekenen van dit “Benelux-Verdrag” is tevens groen licht gegeven om vanuit de Benelux 

met de hulp van de Verenigde Naties en de NATO geheel de wereld te vergiftigen met miljarden 
kilogrammen kankerverwekkend hoog problematisch gevaarlijk afval afkomstig van multinationale 
bedrijven als Philips, Billiton, SHELL, Unilever, AKZO, DSM, Dupont de Nemours, Hoechst, 

Hoogovens, Dow Chemical, Machiels, Essers, Unilin, Solvay, etc. onder de dekmantels van,  
ecologisch, milieuvriendelijk, biomassa, groene stroom, duurzaam, CO2-reductie, KOMO-keur, KEMA-
Keur, milieubeton, secundaire brandstof, hergebruik, Rio de Janeiro protocol en Kyoto-protocol, 

agenda 21, etc. met miljarden euro’s aan overheidssubsidie (gemeenschapsgeld). Deze al vanaf 1958 
massaal ingezette vergiftiging vanuit de Benelux heeft na 54 jaar wereldwijd zodanig ernstige vormen 
aangenomen, dat ook als nu daarmee onmiddellijk wordt gestopt, als gevolg daarvan miljarden 

wereldbewoners daardoor eerder zullen overlijden aan kanker of andere ernstige vergiftigingsziekten 
wat met hun eigen belastinggeld is betaald.  
 

Koning Leopold III is gedurende de Tweede Wereldoorlog juist in België gebleven om dit te 
voorkomen. Hij voelde dit aankomen en heeft daarom in januari 1944 een "politiek testament" 
geschreven, dat gepubliceerd moest worden in het geval hij niet in België zou zijn als de geallieerde 

troepen het land zouden bevrijden (zelf schreef hij "bezetten"). In het testament eiste hij excuses van 
de regering in ballingschap voor de gebeurtenissen van 1940 en verwierp hij de verdragen die zij in 
Londen gesloten had. Op 16 juli 1951 tekende Leopold III zijn troonsafstand, en de volgende dag 

werd Boudewijn beëdigd als vijfde koning der Belgen.  
 
Hiermee heeft Belgisch Staatshoofd koning Leopold III in zijn in januari 1944 achtergelaten "politiek  

testament" de verdragen die in Londen zijn gesloten verworpen en daarmee ook de door Paul-Henri 
Spaak namens België en Luxemburg valselijk ondertekende Nederlands-Belgische-Luxemburgse 
Douane-overeenkomst. Het Belgische Grondwettelijke Hof dient aan deze beslissing van Koning 

Leopold III dan ook uitvoering te geven en het Benelux-Verdrag daarop te vernietigen. Daarmee is 
tevens het Verdrag van Lissabon (Europese Grondwet) vernietigd omdat in artikel 350 van dat verdrag 
staat geschreven dat het Benelux-Verdrag tussen Nederland, België en Luxemburg geen beletsel 

vormt. 
 
Door toedoen van Paul Henri Spaak wordt vanaf 3 februari 1958 België aangestuurd door het 

volgende vanuit Nederland voortgezette Nazi-Regime 
 
Voor de Tweede Wereldoorlog:  

 
Jan Donner was vanaf 8 maart 1926 tot 26 mei 1933 minister van justitie 
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Jan Donner was vanaf 31 juli 1933 tot 13 maart 1944 raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden. 
Hij nam op 13 maart 1944 ontslag als raadsheer, zonder afstand te nemen van het beleid van de 
Hoge Raad tijdens de bezetting, waarna hij na de bezetting op 5 mei 1945 weer kon terugkeren als 

raadsheer bij de Hoge Raad voor de voortzetting van het Hitler-Kabinet onder aansturing vanuit de 
geheime Bilderberg Conferenties. In deze periode zijn de volgende gegevens van belang:  

- vanaf 1933 nam Hitler de macht in Duitsland; 

- in 1933 werd Prins Bernhard lid van de Sturmabteilung (SA), van de NSDAP en eveneens van de 
Reiter-SS; 

- in 1935 gaat Prins Bernhard werken bij het chemiebedrijf IG Farben    

- in 1936 ontmoette prinses Juliana voor het eerst Prins Bernhard tijdens een skivakantie in het 
Duitse Garmisch-Partenkirchen. De relatie was al eerder tijdens een geheime ontmoeting in 
Amsterdam gearrangeerd; 

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

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

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

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

- op 12 en 13 mei 1940 begeleide koningin Wilhelmina en zijn gezin bij hun overtocht naar 

Engeland. Dit met de voorkennis dat ingevolge artikel 21 van de Nederlandse Grondwet de 
Nederlandse regering daarmee zichzelf heeft opgeheven en Nederland onderdeel van Duitsland 
is geworden wat werd aangestuurd vanuit het Hitler-Kabinet;   

 
Niemand beter als Jan Donner was dan ook op de hoogte van het feit dat door het vluchten van de  
Nederlandse regering en staatshoofd Koningin Wilhelmina naar Londen ingevolge artikel 21 van de 

Nederlandse Grondwet de Nederlandse regering zichzelf daarmee vanaf 13 mei 1940 heeft 
opgeheven en Nederland onderdeel van Duitsland is geworden wat werd aangestuurd vanuit het 
Hitler-Kabinet. Seyss-Inquart kon op die manier als Rijksstadhouder de plaats van Wilhelmina 

overnemen. Dat er sprake was van opzet werd bevestigd met het feit dat diezelfde dag nog de Britse 
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken bezoek kreeg van de Franse ambassadeur die hem vertelde 
dat de Franse regering erg verontrust was door de brief die Koningin Wilhelmina naar de Franse 

President had gezonden. Volgens de ambassadeur bleek uit Wilhelmina's schrijven dat de 
Nederlandse regering wellicht van plan was om met de Duitsers te gaan onderhandelen. Dit des te 
meer zes dagen daarvoor, op 8 mei 1940, de Nederlandse pers nog uit de mond van prinses Juliana 

had vernomen dat het Huis van Orange zijn post nooit verlaat (bron: Gerard's WOII blog).    
 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog:  

 
Door de onwettige 'zetelverplaatsing' naar Engeland kreeg Nederland dus naast een militaire bezetting 
tevens een Duits burgerlijk bestuur onder Seyss-Inquart dat extra noodlottig is geworden voor het 

joodse deel van de Nederlandse bevolking. In België en Denemarken - waar de vorsten wel op hun 
post zijn gebleven - heeft het overgrote deel van de joden de oorlog overleefd. In België was dit 90% 
van de Belgische- en 60% van de buitenlandse joden (meest afkomstig uit Duitsland en Centraal 

Europa). Mede door toedoen van de Deense koning heeft in Denemarken zelfs 99% van de joden de 
oorlog overleefd. Dit in tegenstelling tot Nederland, waar maar 20% van de joden de oorlog heeft 
overleefd. België en Denemarken kenden dan ook geen 'Westerbork'. (Bronnen: I. Gutman, 

'Encyclopedia of the Holocaust' en Nanda van der Zee, De Groene Amsterdammer, 14 mei 1997.) 
(bron: Gerard's WOII blog)  
 

Op 18 mei 1940 bracht Adolf Hitler decreet no. 1 uit over de regeringsbevoegdheden in Nederland.  
 
Op 25 mei 1940 laat Rijkscommissaris Seyss-Inquart voor het bezette Nederlandsche gebied aan het 

Nederlandsche volk een oproep uitgaan dat hij met intrede van den dag het hoogste regeringsgezag 
in het civiele ressort in Nederland heeft overgenomen. Bij verordening van 29 mei 1940 heeft 
Rijkscommissaris Seyss-Inquart alle bevoegdheden in Nederland, die door de Grondwet en de wetten 

aan de koning en de regering zijn toegekend, overgenomen. 
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Rijkscommissaris Seyss-Inquart benoemt en ontslaat: 

1. de leden van den Hoge Raad; 
2. de procureur-generaal en de advocaten-generaal bij den Hoge Raad; 
3. de presidenten der Gerechtshoven; 

4. de procureurs-generaal bij de Gerechtshoven.  
5. De overige rechterlijke ambtenaren worden benoemd en ontslagen door den secretaris-

generaal van justitie (thans Joris Demmink), tenzij de rijkscommissaris de benoeming 

of het ontslag aan zich houdt 
 
Op 5 juni 1940 maakt Rijkscommissaris Seyss-Inquart in overeenstemming met het decreet van Hilter 

en zijn verordening de volgende benoemingen bekend:  
1. voor Bestuur en Justitie, Dr. Friedrich Wimmer; 
2. voor Openbare Veiligheid, SS-Brigadeführer Hanns Rauter (Hoogere SS- en Politieleider); 

3. voor Financiën en Economische Zaken, Dr. Hans Fischboeck; 
4. voor Bijzondere Aangelegenheden, Reichsamtsleiter Fritz Schmidt.  
5. tot Vertegenwoordiger van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken, Gezant Otto Bene;  

6. tot Gevolmachtigde voor de Nederlandsche Bank den Ministerialdirektor voor bijzondere 
aangelegenheden, Staatsrat H.C.H. Wohlthat.  

7. tot chef van de Hoofdafdeling op het bureau van den Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, Ministerialrat Dr. Hans Piesbergen.  
 
Achtergrond: Het bezette Nederland werd in mei 1940 onderworpen aan een Duits burgerbestuur 

onder leiding van Reichskommissar für die besetzten Niederlande (rijkscommissaris voor het bezette 
Nederland) Arthur Seyss-Inquart. Rauter was als HSSPF ondergeschikt aan Himmler, maar 
tegelijkertijd was hij als Generalkommissar für das Sicherheitswesen (commissaris-generaal voor 

veiligheid) de ondergeschikte van Seyss-Inquart.  
 
De bovenbouw van de Nederlandse regering (centrale macht) werd daarmee gevormd door:  

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

(voor Openbare Veiligheid den SS-Brigadeführer), Dr. Hans Fischboeck (Financiën en 

Economische Zaken), Fritz Schmidt (Bijzondere Aangelegenheden den Reichsamtsleiter) 
3. de gevolmachtigden van den rijkscommissaris voor de provinciën: de commissarissen der  

koningin tijdens de Tweede Wereldoorlog al dan niet voorzien van een speciale 

gevolmachtigde commissaris, zoals Kreisleiter Schmidt dat was in Limburg. 
4. de vertegenwoordiger van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken Otto Bene 
5. de Duitse gevolmachtigde voor de Nederlandse Bank Dr. Hans Piesbergen.       

 
Vanaf dit moment benoemt en ontslaat de rijkscommissaris:   

1. de leden van den hoogen raad (de Hoge Raad);  

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

De overige rechterlijke ambtenaren worden benoemd en ontslagen door den secretaris -generaal van 
justitie, tenzij de rijkscommissaris de benoeming of het ontslag aan zich houdt. (bron: Staatsrecht 
sedert 10 mei 1940, bibliotheek Gemeente Amsterdam 24 augustus 1946). Hiermee heeft de 

secretaris-generaal van justitie een dictatoriale macht over alle rechtelijke ambtenaren.  
 
Dit geeft een verklaring voor het feit dat huidig secretaris-generaal Joris Demmink (VVD) door huidig 

verantwoordelijk minister Ivo Opstelten (VVD) van Veiligheid en Justitie niet uit zijn functie kan worden 
ontzet en ook niet strafrechtelijk kan worden vervolgd voor het misbruik van minderjarige kinderen 
waarvan vele bewijzen zijn (bron: boek ‘De Demmink doofpot’). 

Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart heeft aan de secretarissen-generaal van de verschillende 
departementen onder meer de volgende gedelegeerde bevoegdheden gegeven:  

- dat ze mogen sub-delegeren aan anderen; 

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

grondwet kunnen afwijken;  
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Daarmee hebben de secretarissen-generaal van de verschillende departementen een dictatoriale 

macht verkregen (bron: Staatsrecht sedert 10 mei 1940, bibliotheek Gemeente Amsterdam 24 
augustus 1946).  
 

Provinciaal Recht: is op 1 september 1941 in werking getreden.  
Vanaf dit moment zijn de beginselen van het nieuwe provinciaal recht:  

1. dat de Commissaris der provincie de wetgevende en de uitvoerende macht heeft;  

2. dat de Commissaris der provincie de aanwijzingen van het centrale gezag moet opvlogen;  
De provincie is daarmee nog slechts een administratief onderdeel van de Staat (bron: Staatsrecht 
sedert 10 mei 1940, bibliotheek Gemeente Amsterdam 24 augustus 1946).  

         
Gemeenterecht: is op 1 september 1941 in werking getreden.  
Vanaf dit moment zijn de beginselen van het nieuwe gemeenterecht:  

1. dat de gehele bestuursmacht der gemeente in handen van één persoon, zijnde de 
burgemeester, is gelegd; dat de raad en het college van burgemeester en wethouders zijn 
uitgeschakeld en dat de burgemeester alleen de regelende en uitvoerende macht in de 

gemeente heeft. Hieruit volgt dat de burgemeester alléén verantwoordelijk is voor het  door 
hem gevoerde bestuursbeleid. 

2. dat de gemeente slechts een administratief onderdeel is van de Staat. De gemeente kan zich 

tegenover hogere organen (de provincie, het rijk) niet meer beroepen op haar zelfstandigheid, 
doch is gebonden aan de aanwijzingen van de hogere organen. Met andere woorden: het is 
gedaan met de z.g. autonomie der gemeente. 

De gemeente is daarmee nog slechts een administratief onderdeel van de Staat dat onder toezicht 
staat van de Commissaris der provincie en het rijk (bron: Staatsrecht sedert 10 mei 1940, bibliotheek 
Gemeente Amsterdam 24 augustus 1946 

 
Welke eed (belofte) leggen de rechterlijke ambtenaren af? 
De rechterlijke ambtenaren zweren (beloven), dat zij het in het bezette Nederlandsche gebied 

geldende recht getrouw zullen toepassen en naleven. Daarom heeft de Hoge Raad van het 
voortgezette Hitler-kabinet vanuit de geheime Bilderberg conferenties met haar Pikmeer arresten op 
23 april 1996 en 6 januari 1998 ambtenaren strafrechtelijk immuun en daarmee boven de wet 

verklaard. 
 
Hoe staat het met de beide kamers der staten-generaal? 

Verkiezingen voor de kamers worden niet meer gehouden. De kamers zijn niet afgeschaft, doch haar 
werkzaamheden blijven tot nader order rusten. De leden der staten-generaal zijn van de 
verplichtingen ontheven, die uit het lidmaatschap voortvloeien. De uit het lidmaatschap 

voortspruitende bevoegdheden en aanspraken komen hun niet meer toe. Om die reden heeft 
Wilhelmina (die geen koningin meer was) op 24 juni 1945 de minister-president en de ministers in het 
eerste naoorlogse kabinet ‘Schermerhom-Drees ’ zelf benoemd. Als het eerste kabinet na de Tweede 

Wereldoorlog niet democratisch is gekozen maar is benoemd door Wilhelmina (die geen koningin 
meer was) dan zijn daarmee alle opvolgende kabinetten per definit ie niet democratisch gekozen en 
zijn alle kabinetten daarna (vanaf kabinet Beel I) niet bestaande kabinetten die uitvoering hebben 

gegeven aan het voorgezette Hitler-Kabinet vanuit voormalig Nederlands Grondgebied.     
(bron: Staatsrecht sedert 10 mei 1940, bibliotheek Gemeente Amsterdam 24 augustus 1946) 
 

Na de Tweede Wereldoorlog:  

Op 5 mei 1945 wordt in Nederland gevierd dat Duitsland op 5 mei capituleerde in West-Nederland. Op 

die datum zou in Hotel De Wereld te Wageningen de capitulatie zijn getekend tussen de Duitse 
generaal Johannes Blaskowitz en de Canadese generaal Charles Foulkes, in het bijzijn van Prins 

Bernhard. De overeenkomst werd op 6 mei getekend in de naast Hotel de Wereld gelegen Aula van 
de toenmalige Landbouwhogeschool. Prins Bernhard was daarbij niet aanwezig. De akte zelf, 
aanwezig in het Gemeentearchief Wageningen, is gedateerd Wageningen 5 mei 1945.  

In werkelijkheid betrof het slechts een overeenkomst over de technische uitwerking voor Duitse 

troepen in Nederland van de capitulatie op 4 mei van Duitse troepen in noordwest -Europa. (bron: 
Wik ipedia). Hiermee is het bewijs geleverd dat door toedoen van Prins Bernhard niemand namens het 
Nederlands Staatshoofd en/of Regering de capitulatie van Duitsland (het Hitler-kabinet) heeft 

ondertekend en ook niemand bij de ondertekening door de niet gemachtigde Duitse generaal 

http://resources21.kb.nl/gvn/EVDO02/pdf/EVDO02_NIOD05_8695.pdf
http://resources21.kb.nl/gvn/EVDO02/pdf/EVDO02_NIOD05_8695.pdf
http://resources21.kb.nl/gvn/EVDO02/pdf/EVDO02_NIOD05_8695.pdf
http://resources21.kb.nl/gvn/EVDO02/pdf/EVDO02_NIOD05_8695.pdf
http://resources21.kb.nl/gvn/EVDO02/pdf/EVDO02_NIOD05_8695.pdf
http://resources21.kb.nl/gvn/EVDO02/pdf/EVDO02_NIOD05_8695.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pikmeerarrest
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Schermerhorn-Drees
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Beel_I
http://resources21.kb.nl/gvn/EVDO02/pdf/EVDO02_NIOD05_8695.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Capitulatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bernhard_van_Lippe-Biesterfeld
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Johannes Blaskowitz en de Canadese generaal Charles Foulkes aanwezig is geweest.   

Grondwettelijk betekent dit dat Nederland vanaf 5 mei 1945 volwaardig onderdeel uitmaakt van 
Duitsland. Nu ondertekening ervan niet heeft plaatsgevonden betekent dat Nederland vanaf 18 
mei 1940 Grondwettelijk niet meer bestaat en de bezetting vanuit het Hitler-kabinet op het 
voormalige grondgebied van Nederland na 5 mei 1945 is doorgegaan. 

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

Op 7 mei 1945 om 2:41 uur tekende generaal Alfred Jodl in Reims de documenten voor 
onvoorwaardelijke overgave van alle Duitse strijdkrachten aan de geallieerden. De volgende dag, kort 
voor middernacht, tekenden Duitse vertegenwoordigers onder aanvoering van generaal Wilhelm Keitel 

in Berlijn een gelijksoortig document, expliciet capitulerend aan de Sovjet strijdkrachten in 
aanwezigheid van generaal Georgi Zjoekov. Nieuws van de overgave bereikte de media in het Westen 
op 8 mei 1945 en er ontsprongen spontane feesten door geheel Europa. Dat het Hitler-kabinet vanaf 

die tijd vanuit Nederland onder aansturing van de opvolgende Nederlandse Staatshoofden 
Wilhelmina, Juliana en Beatrix gewoon zou doorgaan werd voor iedereen verzwegen.   

Met deze voorkennis heeft Jan Donner als raadsheer van de Hoge Raad, zonder afstand te nemen 
van het beleid van de Hoge Raad tijdens de bezetting, op 5 mei 1945 tot 8 november 1946 weer 

kunnen terugkeren als raadsheer bij de Hoge Raad voor de voortzetting van het Hitler-Kabinet onder 
voorzitterschap van de opvolgende koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix, vanaf 1954 
aangestuurd vanuit de geheime Bilderberg Conferenties onder aansturing van de opvolgende 

voorzitters Prins Bernhard, Koningin Beatrix en Étienne Davignon.   
 
Omdat op 5 mei 1945 in Nederland het Hitler-kabinet niet is beëindigd en koningin Wilhelmina geen 

staatshoofd meer was kon ook niet worden overgegaan tot het uitschrijven van democratische 
verkiezingen voor het vormen van het naoorlogse kabinet. Om die reden heeft Wilhelmina (die geen 
koningin meer was) op 24 juni 1945 de minister-president en de ministers in het eerste naoorlogse 

kabinet ‘Schermerhom-Drees’ zelf benoemd. Dit door koningin Wilhelmina benoemde illegale kabinet 
heeft in november 1945 Jan Donner aangesteld als voorzitter Centrale Raad voor de zuivering van 
het bedrijfsleven wat hij tot 1949 is gebleven.  

 
Dit door Wilhelmina eerste benoemde naoorlogse kabinet ‘Schermerhom-Drees ’ kabinet is op 3 juli 
1946 door Wilhelmina (die geen koningin meer was) ontslagen nadat er in mei 1946 Tweede 

Kamerverkiezingen hadden plaatsgevonden, waaruit het zogenaamde democratisch gekozen 
PvdA/KVP ‘kabinet-Beel I’ is gevormd. Kabinet Beel I en de daarop volgende kabinetten, tot en met 
het huidige kabinet Rutte, zijn daardoor geen democratisch gekozen kabinetten en daarmee illegaal.  

 
Als het eerste kabinet na de Tweede Wereldoorlog niet democratisch is gekozen maar is benoemd 
door Wilhelmina (die geen koningin meer was) dan zijn daarmee alle opvolgende kabinetten per 

definitie niet democratisch met de koning(in) als staatshoofd. Daarom worden in Nederland onder druk 
van de deze illegale kabinetten de minister-president, de ministers, de staatssecretarissen, de 
commissarissen van de koningin en de burgemeesters niet gekozen maar door het staatshoofd 

beëdigd of benoemd. Daarom blokkeert Koningin Beatrix onder druk van de deze illegale kabinetten 
het plan van de Tweede Kamer om de beëdiging van nieuwe ministers openbaar te maken, in plaats 
van achter gesloten deuren. Ze wil er geen camera’s bij hebben. Dat heeft ze premier Rutte laten 

weten, melden betrouwbare bronnen aan RTL Nieuws (LEES VERDER).  
 
Hoever België ondergeschikt is aan dit vanuit Nederland voortgezette Nazi-Regime onder aansturing 

van Piet Hein Donner (thans: vice-president van de Nederlandse Raad van State) maken de volgende 
feiten glashelder:  
 

Minister Piet Hein Donner van SZW benoemd zijn CDA-partijgenoot ir. J.F. (Johan) de Leeuw vanaf 1 
september 2008 tot secretaris-generaal bij zijn ministerie van SZW, wat hij tot 1 september 2012 is 
gebleven, lees hieronder: 

 
11 juli 2008                                                                                  Nr. 08/020 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower
http://nl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Jodl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Reims
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Keitel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Berlijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Georgi_Zjoekov
http://www.europa-nu.nl/id/vg09llj6bbt8/j_jan_donner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoge_Raad_der_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelmina_der_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Juliana_der_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_der_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bilderbergconferentie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bernhard_van_Lippe-Biesterfeld
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_der_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Davignon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Hitler
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Schermerhorn-Drees
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Schermerhorn-Drees
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Beel_I
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-oktober-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/tweede-kamer-in-nederland-compleet-gevuld-met-nazi-s
http://www.europa-nu.nl/id/vg09lloazsxw/j_f_johan_de_leeuw
http://www.internetwerkt.nl/forum/topic/7370-benoeming-secretaris-generaal-bij-het-ministerie-van-szw/
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Benoeming secretaris-generaal bij het ministerie van SZW 

De ministerraad heeft besloten de heer ir. J.F. (Johan) de Leeuw voor te dragen voor 

benoeming tot secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (SZW). De voordracht wordt gedaan door minister Ter Horst van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met minister Donner 
van SZW. De benoeming gaat in op 1 september 2008. 

Johan de Leeuw studeerde aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen. Hij volgt de 
heer drs. M.A. (Maarten) Ruys op die per 1 april jl. het ministerie heeft verlaten. 

De benoeming van de heer De Leeuw is tot stand gekomen via de procedure voor de 
topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.  
 
RVD, 11.07.2008 

Het UWV is een zelfstandig bestuursorgaan en valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van 
SZW en zijn secretaris-generaal ir. J.F. de Leeuw. Het is deze secretaris-generaal ir. J.F. de Leeuw 
(CDA) geweest die als hoogste ambtenaar bij het ministerie van SZW in onderlinge samenspanning 

met Philips HR manager Benelux Hans Dijkman haar Philips safety Manager A.M.L. van Rooij en zijn 
gezin het volgende heeft aangedaan:  

Bijgevoegd vindt u een kopie van het op 6 maart 1998 ondertekende parttime arbeidscontract dat 
Philips werknemer A.M.L. van Rooij (BSN 0933.91.225) op 6 maart 1998 met Philips Medical Systems 

Nederland B.V. (hierna: PMSN) heeft afgesloten (zie bijlage A). Daarin kunt u lezen dat A.M.L. van 
Rooij BSN 0933.91.225) vanaf 1 februari 1998 voor 60% van zijn tijd werkzaam is voor PMSN en voor 
40% (als directeur van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.) voor werkgever Van Rooij Holding B.V.     

Bijgevoegd vindt u een gedeelte uit het medische dossier van A.M.L. van Rooij waarin u kunt lezen 

dat Philips bedrijfsarts Harry Mol haar safety manager A.M.L. van Rooij vanaf 24 september 2007 voor 
100% geestesziek heeft verklaard met de volgende vermelding “Subjectief: het komt door VG 87 
iets met arseen en chroomtrioxide Objectief: blijft terugkomen op achterdochtige wijze soort 

complotten”(zie bijlage B) 
 
Bijgevoegd vindt u de brief d.d. 5 oktober 2007 van Philips bedrijfsarts H. Mol van Achmea-Arbo 

waarin hij A.M.L. van Rooij voor 100% arbeidsongeschikt (geestesziek) heeft verklaard. (zie bijlage C)  
             
Bijgevoegd vindt u de brief d.d. 4 augustus 2008 van het UWV Amsterdam aan A.M.L. van Rooij met 

de mededeling dat werkgever Philips Medical Systems Nederland B.V. hen heeft gemeld dat A.M.L. 
van Rooij (BSN: 093.391.225) op 24 september 2007 ziek is geworden en het afgelopen jaar niet 
heeft kunnen werken (zie bijlage D).  

 
Bijgevoegd vindt u het gewaarmerkt stuk d.d. 28 december 2009 van Gert Vonk uit de UWV 
computer. Daarin kunt u lezen dat als gevolg van de ziekmelding bij het UWV door werkgever Philips 

Medical Systems Nederland A.M.L. van Rooij op 28 december 2009 nog steeds ziek is (zie bijlage E) 
 
Bijgevoegd vindt u artikel 19 in de Philips CAO uit die tijd. Daarin staat geschreven dat Philips Medical 

Systems Nederland B.V. overeenkomstig haar eigen Collectieve Arbeidsovereenkomst aan haar 
safety manager A.M.L. van Rooij ten minste twee jaar lang (104 weken) salaris tijdens ziekte moet  
doorbetalen (zie bijlage F).    

 
Bijgevoegd vindt u de mutatiebrief van 1 november 2007 die P.E.J. Wertelaers (HRM) onder 
verantwoordelijkheid van Philips HR manager Benelux Hans Dijkman heeft laten uitgaan aan de 

Philips salaris-administratie dat de doorbetaling van salaris aan A.M.L. van Rooij vanaf 25 
oktober 2007 moet stoppen (zie bijlage G). Daarmee heeft Philips Medical Systems Nederland B.V. 
in zeer ernstige mate haar Collectieve Arbeidsovereenkomst met haar safety manager A.M.L. van 

Rooij overtreden, waarin onder artikel 19 staat geschreven dat Philips ten minste twee jaar lang (tot 24 
september 2009) aan haar safety manager A.M.L. van Rooij salaris tijdens ziekte had moeten 

http://nl.linkedin.com/pub/dir/Hans/Dijkman
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/PartimewerkovereenkomstPhilips6maart2008.pdf?attredirects=0
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/ZiekmeldingH.Mol5oktober2007medischdossierAdvanRooij.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/5oktober2007briefH.Mol100arbeidsongeschiktVanRooij.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/4augustus2008briefUWVVanRooij100arbeidsongeschikt.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/28december2009computerUWV100arbeidsongeschiktVanRooij.pdf?attredirects=0
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2008-philips-cao.pdf
http://nl.linkedin.com/pub/dir/Hans/Dijkman
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/1november2007WertelaersinhoudensalarisbijVanRooij.pdf?attredirects=0
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doorbetalen. Daarmee heeft Philips Medical Systems Nederland B.V. niet alleen haar eigen CAO 

maar ook in zeer ernstige mate de Ziektewet overtreden. Met deze mutatiebrief heeft Philips HR 
manager Benelux Hans Dijkman ook I.A.K. Verzekeringen B.V. bewust valselijk geïnformeerd. Wat 
daarvan de gevolgen zijn voor A.M.L. van Rooij en zijn gezin LEES VERDER. 

  
Bijgevoegd vindt u de brief van 7 mei 2008 (voor het eerst verkregen op 19 juli 2010) van Anja 
Trienekens (Randstad) aan Mw. L. Oosterdorp, werkzaam voor HRM bij Philips Medical Systems 

Nederland B.V. waarin wordt gemeld dat werkgever J. Oerlemans verplicht is om tot reïntegratie over 
te gaan van zijn werknemer A.M.L. van Rooij met ondersteuning van de arbeidskundigen Berry 
Brekelmans en René Vooght (zie bijlage H). Onder verantwoordelijkheid van Philips HR manager 

Benelux Hans Dijkman heeft Philips Medical Systems Nederland B.V. de reïntegratie verplichtingen 
van haar safety manager A.M.L. van Rooij niet nagekomen. Daarmee heeft Philips Medical Systems 
Nederland B.V. ook nog in zeer ernstige mate de Wet Verbetering Poortwachter overtreden. 

 
Ondanks de vele verzoeken daarom aan verantwoordelijkheid Philips HR manager Benelux Hans 
Dijkman weigert hij tot op de dag vandaag (5 jaar lang) haar safety manager A.M.L. van Rooij door 

een Philips bedrijfsarts weer 100% arbeidsgeschikt te verklaren, waarmee Philips Medical Systems 
Nederland B.V. haar safety manager A.M.L. van Rooij bewust voor de rest van zijn leven voor 100% 
arbeidsongeschikt (geestesziek) houdt zonder Philips salaris en zonder enig inkomen voor het 

Ecologisch Kennis Centrum B.V. met het vooropgezette doel om het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
daarmee te liquideren en zijn roerende en onroerende goederen, waaronder camping en pensionstal 
‘Dommeldal’ (www.dommeldal.eu), voor een appel en een ei te kunnen laten uitkopen door de SNS-

bank als hypotheekverstrekker LEES VERDER.  
 
De werkelijke reden waarom Philips in samenspanning met het UWV jegens haar safety manager als 

zodanig al maar liefst 5 jaar lang heeft gehandeld en dat voor de rest van zijn leven zo wil houden is 
tweeërlei, te weten: 
 

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

http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php); 
 

2. Op 10 maart 2007 heeft uw safety manager A.M.L. van Rooij zijn verdiepingsonderzoek (ref: 

XB 895.3-07018 AvR) geschreven en aan W. Vuisting van het PMSN-Bestuur uitgereikt. 
Betreffend verdiepingsonderzoek d.d. 10 maart 2007 vindt u bijgevoegd (zie bijlage I). Wij 
verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud  hier als herhaald en ingelast te 

beschouwen. Met die inhoud is feitelijk komen vast te staan dat Philips Medical Systems 
Nederland B.V. in zeer ernstige mate de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet Milieubeheer en 
haar eigen vergunningsvoorschriften overtreedt om daarmee naar België op zeer grote schaal 

grensoverschrijdende misdrijven te plegen om niet alleen geheel Nederland maar vanuit 
Nederland ook geheel België, en vanuit België door o.a. de bedrijven Unilin (Wielsbeke) en 
Machiels (Hasselt) grote delen van de wereld te vergiftigen met o.a. miljarden kilogrammen 

valselijk geëtiketteerd arseenzuur en chroomtrioxide. Als gevolg daarvan zullen vele miljoenen 
wereldbewoners, waaronder duizenden Philips werknemers eerder overlijden aan kanker of 
andere ernstige vergiftigingsziekten.  

 
Met de hierboven feitelijk bewezen grensoverschrijdende misdaad vanuit Philips hangt de moord op 
Pim Fortuyn zeer nauw samen. Al bewijs daarvoor lees de volgende met link aanklikbare stukken (zie 

stuk 1, stuk 2, stuk 3, stuk 4, stuk 5 en stuk 6). Na het lezen van het boek “Alarm..., u wordt vergiftigd 
!” dat Ine Veen over Ad van Rooij en Pim Fortuyn heeft geschreven heeft Nederlands bekende 
criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk dit beoordeeld als ‘corporate crime’. Als bewijs daarvoor lees het 

volgende artikel in het Echte Nieuws (http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php). 
 
Dezelfde ir. J.F. (Johan) de Leeuw (CDA) is vanaf 1 april 2012 voorzitter van het Nederlandse College 

toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en heeft buiten de volgende Belgische 
verantwoordelijke ministers om:  

- Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen;  
- Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ziektewet
http://nl.linkedin.com/pub/dir/Hans/Dijkman
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-oktober-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/7mei2008briefrandstadre-integratieVanRooij.pdf?attredirects=0
http://nl.linkedin.com/pub/dir/Hans/Dijkman
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_verbetering_poortwachter
http://nl.linkedin.com/pub/dir/Hans/Dijkman
http://nl.linkedin.com/pub/dir/Hans/Dijkman
http://www.dommeldal.eu/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-oktober-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.lijst14.nl/kandidaten/rooijvan/rooijvan.html
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verdiepingsonderzoek-dd-10-maart-2007-aan-het-het-bestuur-van-philips-medical-systems.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pim_Fortuyn
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.hbvl.be/limburg/zonhoven/nederlander-59-leeft-ondergedoken-in-zonhoven.aspx
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
http://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_overheid/federale_regering/samenstelling_regering/index_laurette_onkelinx.jsp
http://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_overheid/federale_regering/samenstelling_regering/index_joelle_milquet.jsp
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aan het Belgische bedrijf SOLVAY CHEMIE B.V., Prins Albertstraat 44, 1050 Brussel op 11 mei 2012 

vergunning verleend voor ongelimiteerde toevoeging van het kankerverwekkende en mutagene 
natriumhypochloriet en andere onbekende zeer gift ige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) (dat 
kan dus zijn Arseenzuur, Chroom VI, Cyanide, etc.) aan drinkwater. Voor bewijs lees de volgende 

link met deeplinks aan feitelijke onderbouw:  

 
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/tweede-kamer-in-nederland-compleet-gevuld-met-
nazi-s  
 
Bij e-mail van 8 oktober 2012 hebben wij aan Kathleen de Schepper van de Vlaamse 
Maatschappij voor Watervoorziening daarover letterlijk de volgende vragen gesteld:  
 

Gezien de ernst van dit alles verzoeken wij u ons vóór uiterlijk 10 oktober 2012 te 
berichten: 
 

1.     Of dit bij de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening bekend is? 
 
2.     Of dit voorgelegd is geweest aan de Raad van Bestuur onder voorzitterschap van 

Luc Asselman, de echtgenoot van Staatssecretaris Maggie De Block voor Asiel en 
Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de 
Minister van Justitie?   

 
3.     Welke stappen de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening gaat ondernemen 
om de toelating van dit bestrijdingsmiddel (toelatingsnummer 13692 N), buiten de 

Belgische regering  om, te laten beëindigen? 
 
Als bewijs daarvoor lees de volgende link met deeplinks aan feitelijke onderbouw:  

 
http://ad-van-rooij.weebly.com/luchtwater-vervuiling.html  

 
Tot op heden heeft Kathleen de Schepper deze vragen nog steeds niet beantwoord. Dit met de 
wetenschap dat voorzitter Luc Asselman van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor 

Watervoorziening de echtgenoot is van Staatssecretaris Maggie De Block voor Asiel en Migratie, 
Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, die werkt onder verantwoordelijkheid van Minister 
Annemie Turtelboom van Justitie maakt dit alles nog veel ernstiger.  

 
Aan Luc Asselman, als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening, richten wij dan ook het nadrukkelijke verzoek om de volgende drie vragen te 

beantwoorden:  
     
1.     Is dit bij de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening bekend ? 

 
2.     Is dit voorgelegd is geweest aan de Raad van Bestuur onder uw voorzitterschap? 
  

3.     Welke stappen gaat de Raad van Bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening ondernemen om de toelating van dit bestrijdingsmiddel 
(toelatingsnummer 13692 N), buiten de verantwoordelijke ministers  Laurette Onkelinx  

en Joëlle Milquet om, te laten beëindigen? 
 
In afwachting van uw antwoord op bovengenoemd 3-tal vragen vóór uiterlijk 11 oktober 2012, 

verblijven wij; 
 
Hoogachtend,  

 
No Cancer Foundation vzw 
Namens deze 

 

 

https://sites.google.com/site/ncfaktueel/tweede-kamer-in-nederland-compleet-gevuld-met-nazi-s
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/tweede-kamer-in-nederland-compleet-gevuld-met-nazi-s
http://ad-van-rooij.weebly.com/luchtwater-vervuiling.html
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GUD3JF6A7
http://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_overheid/federale_regering/samenstelling_regering/index_maggie_de_block.jsp
http://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_overheid/federale_regering/samenstelling_regering/index_annemie_turtelboom.jsp
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GUD3JF6A7
http://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_overheid/federale_regering/samenstelling_regering/index_laurette_onkelinx.jsp
http://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_overheid/federale_regering/samenstelling_regering/index_joelle_milquet.jsp
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/de-belgische-koning-leopold-iii/handtekening Verbeek Erik.jpg?attredirects=0
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Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze  
 

 
 
Ing. A.M.L. van Rooij 
Europees Erkend Safety Manager. 

 
CC: 

- Elio Di Rupo, Belgisch Eerste Minister (info@premier.fed.be); 

- Joëlle Milquet, Belgisch Minister van Binnenlandse Zaken (milquet@ibz.fgov.be); 
- Laurette Onkelinx, Belgisch Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (info@laurette-

onkelinx.be);   

- Annemie Turtelboom,Belgisch Minister van Justitie (min.annemie.turtelboom@just.fgov.be); 
- Maggie De Block, Belgisch Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding (info.maggiedeblock@ibz.fgov.be); 

- Kris Peeters, Vlaams minister President (kabinet.peeters@vlaanderen.be);  
- Ingrid Lieten, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en 

Armoedebestrijding (kabinet.lieten@vlaanderen.be): 

- Rik Palmans, Deken Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren (rik.palmans@skynet.be);   
- Annelies van Rooij, de echtgenote van Ad van Rooij (a.vanrooij1@chello.nl); 
- Erik Verbeek, No Cancer Foundation te Hasselt (nocancerfoundation@gmail.com); 

- Aart Liberty te Thailand (aartliberty@me.com);   
- Micha Kat, Klokkenluideronline (drsmkat@yahoo.com); 
- Arend Zeevat, Argusoog (arend@argusoog.org) ;  

- Rob Brockhus, Sociale Databank Nederland (rob.brockhus@gmail.com);  
- Henk Rijkers, Katholiek Nieuwsblad (henk@katholieknieuwsblad.nl);  
- Henk Niggebrugge, Het Echte Nieuws (henkn@hetechtenieuws.org);   

- Gertjan van Beijnum, Kleintje Muurkrant (kleintje@stelling.nl);  
- Julius Vischjager, The Daily Invisible (julius601@hotmail.com); 
- Johan Delmulle, federaal procureur des konings België (federaal.parket@just.fgov.be);    

 

http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_overheid/federale_regering/samenstelling_regering/index_elio_di_rupo.jsp
mailto:info@premier.fed.be
http://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_overheid/federale_regering/samenstelling_regering/index_joelle_milquet.jsp
mailto:milquet@ibz.fgov.be
http://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_overheid/federale_regering/samenstelling_regering/index_laurette_onkelinx.jsp
mailto:info@laurette-onkelinx.be
mailto:info@laurette-onkelinx.be
http://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_overheid/federale_regering/samenstelling_regering/index_annemie_turtelboom.jsp
mailto:min.annemie.turtelboom@just.fgov.be
http://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_overheid/federale_regering/samenstelling_regering/index_maggie_de_block.jsp
mailto:info.maggiedeblock@ibz.fgov.be
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kris_Peeters
mailto:kabinet.peeters@vlaanderen.be
http://www.ingridlieten.be/
mailto:kabinet.lieten@vlaanderen.be
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
mailto:rik.palmans@skynet.be
http://www.dommeldal.eu/
mailto:a.vanrooij1@chello.nl
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/tweede-kamer-in-nederland-compleet-gevuld-met-nazi-s
mailto:nocancerfoundation@gmail.com
http://ad-van-rooij.weebly.com/index.html
mailto:aartliberty@me.com
http://www.klokkenluideronline.net/
mailto:drsmkat@yahoo.com
http://www.argusoog.org/
mailto:arend@argusoog.org
http://www.sdnl.nl/index1024.html
mailto:rob.brockhus@gmail.com
http://www.katholieknieuwsblad.nl/
mailto:henk@katholieknieuwsblad.nl
http://www.hetechtenieuws.org/
mailto:henkn@hetechtenieuws.org
http://www.stelling.nl/kleintje/
mailto:kleintje@stelling.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Julius_Vischjager
mailto:julius601@hotmail.com
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-september-2012-aangifte-spies-en-europese-hof.pdf
mailto:federaal.parket@just.fgov.be
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/de-belgische-koning-leopold-iii/handtekening ad van rooij.png?attredirects=0

