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Afgegeven met ontvangstbevestiging. 
                                                                                         Mail: bart.staes-office@europarl.europa.eu    
        

Aan: Bart Staes  
Europees Parlement  
Kantoor ASP 7H145 Wiertzstraat 60  
1047 Brussel 

 
 
       Hasselt, 24 maart 2011 
 
 
Ons kenmerk: NCF/EKC/240311/VZ/BS  

  
Van: 

- Verbeek, Erik, Seovacki Put 43, KR-34550, Pakrac (Kroatie) 
- A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD, 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,  
- Philips Medical Systems Nederland B.V., namens deze safety manager A.M.L. van Rooij, 

Veenpluis 4-6, 5684 PC te Best: 
- 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, 
- No Cancer Foundation, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt (België),   

 
Betreft:  

- Verzoek tot het vragen van het doen van een onderzoek aan het Europees Parlement 
naar de hieronder beschreven feitelijk bewezen sluipmoordende genocide (eco-terrorisme) 
op miljarden wereldbewoners (waaronder alle Europeanen) vanuit Nederland en België met 
miljoenen/ miljarden kilogrammen valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende 
stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) in strijd met de Nationale wetgeving, 
Europese richtlijnen, verordeningen en Internationale verdragen.     

   
 
Geachte heer Staes,  
 
Op de massale bijensterfte als gevolg van het gebruik van pesticiden ontvangt Erik Verbeek de 
volgende reactie van U:       
  

Van: STAES Bart OFFICE <bart.staes-office@europarl.europa.eu> 
Datum: 16 maart 2011 17:26 
Onderwerp:  
Aan: nocancerfoundation@gmail.com 
Cc: STAES Bart <bart.staes@europarl.europa.eu> 

 
Beste meneer Verbeek, 

  
Recent mochten wij van u onderstaande vraag ontvangen i.v.m. de massale bijensterfte 
als gevolg van het gebruik van bepaalde pesticiden. Wij kunnen u meedelen dat binnen 
Europa grote bezorgdheid heerst over de bijensterfte en over dit thema al enorm veel 
vragen werden ingediend door parlementsleden. Met betrekking tot uw concrete vraag, 
is recent (31 januari 2011) nog een parlementaire vraag gesteld aan de Commissie door 
parlementslid Oriol Junqueras Vies over de tot de neonicotinen behorende 
insecticiden, geproduceerd door het Duitse bedrijf Bayer CropScience. De Commissie 
werd hierbij gevraagd:  
- of ze op de hoogte was van de wetenschappelijke studies m.b.t. de schadelijke 
effecten ervan 
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- of ze voornemens is een actieplan op te stellen om de bijensterfte in 2011 te bestrijden 
- of ze voornemens is aan te dringen op een verbod op het gebruik van dodelijke 
pesticiden en plantenbestrijdingsmiddelen 
- of ze het beloofde proefprogramma voor bijensurveillance zal opstarten 
- of ze kan aangeven of ze een project van Bayer CropScience m.b.t. pesticiden mede 
financiert. De link naar de parlementaire vraag: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2011-
000363&format=XML&language=NL  

  
Gisteren mochten wij het antwoord van de Commissie ontvangen op de parlementaire 
vraag ingediend door Oriol Junqueras Vies. U vindt deze in bijlage. Hierin verwijst de 
Commissie dus naar Commission Directive 2010/21/EU waarin strengere voorwaarden 
en een strenger toezicht wordt gekoppeld aan het op de markt brengen van producten 
die imidacloprid en andere pesticiden bevatten. Verder verwijst de Commissie naar 
door haar ondersteunde onderzoeken naar de oorzaken van bijensterfte. 

  
Ook in 2001 werd al een mondelinge vraag gesteld over het mogelijk verbieden van 
imidacloprid. De Commissie antwoordde hier dat het nog niet bewezen was dat het 
gebruik van imidacloprid op zonnebloemen schadelijk is. De Franse autoriteiten hebben 
het gebruik ervan voorlopig verboden omdat er nog geen uitsluitsel bestaat over de 
effecten ervan. In de volgende twee jaar zouden wel epidemologische studies worden 
uitgevoerd. Link naar deze vraag: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20010215&secon
dRef=ANN-01&language=NL&detail=H-2001-0082&query=QUESTION  

  
In 2008 werd nog een vraag gesteld naar de bijensterfte door neonicotinoide bevattende 
pesticiden. De Europese Commissie verwijst hier in haar antwoord naar de vraag van 
2001 en stelt dat deze kwestie nauw wordt opgevolgd. De link naar deze vraag:  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2008-
3733&language=NL  

 
Volgende link bevat nog een parlementaire vraag, met antwoord inbegrepen, over 
gevoerde onderzoeken naar de bijensterfte: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-
011038+0+DOC+XML+V0//NL&language=NL. 
  

  
De problematiek van de bijensterfte wordt zeer serieus genomen in het EP en in het 
bijzonder door de Groenen. Groene collega Rivasi organiseert een studiemoment over 
deze problematiek. Ik zet u de uitnodiging en affiche in bijlage. Indien u wenst deel te 
nemen, dient u rechtsreeks contact op te nemen met 
michele.rivasi@europarl.europa.eu   

  
Hopelijk hebt u op deze manier voldoende informatie en een beter zicht op de 
behandeling van de problematiek. 

  
  

Met vriendelijke groet, 
  

Tina Van den Sanden 
Stagiair voor Bart Staes 

 
De oorzaak van de massale bijensterfte zit hem in de hieronder beschreven feitelijk bewezen 
sluipmoordende genocide (eco-terrorisme) op miljarden wereldbewoners (waaronder alle Europeanen) 
vanuit Nederland en België met miljoenen/miljarden kilogrammen valselijk geëtiketteerd zeer giftige 
kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) in strijd met de Nationale 
wetgeving, Europese richtlijnen, verordeningen en Internationale verdragen. Aan feitelijke en wettelijke 
onderbouw vindt u bijgevoegd:   
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A. Bezwaarschrift/Sommatieverzoek d.d. 19 maart 2011 (kenmerk: EV/190311/VM/BZ) aan 
Federaal Secretaris Tony Coonen van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutaliteiten 
(NVSM), Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel (16 blz.) Dit bezwaarschrift/Sommatieverzoek 
met bijbehorende deeplinks aan feitelijke onderbouwing kunt u op internet vinden op het 
volgende adres: http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/uitblijven-wob-verzoek-aan-coonen-van-19-
maart-2011.pdf of op de website van No Cancer Foundation: www.nocancerfoundation.org.    

 
B. Bijbehorend sommatieverzoek tot het nemen van een besluit d.d. 14 maart 2010 (kenmerk: 

C&P/140311/VZ) aan de Staat der Nederlanden, namens deze verantwoordelijk minister 
Melanie Schultz van Haegen, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Postbus 20901, 2500 EX 
Den Haag, (8 blz.) Dit sommatieverzoek met bijbehorende deeplinks aan feitelijke 
onderbouwing kunt u op internet vinden op het volgende adres: 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-minister-vrom-einde-dwangsom-14-maart-
2011.pdf of op de website van No Cancer Foundation: www.nocancerfoundation.org.  

                
C. Bijbehorende 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.    

 
D. Bijbehorend 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.    

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen in tevens aan u gericht. 
 
Dit verzoek tot het vragen van het doen van een onderzoek aan het Europees Parlement wordt 
gepubliceerd bij No Cancer Foundation op internet (www.nocancerfoundation.org)       
 
In afwachting van uw beslissing op ons bovengenoemd verzoek, verblijven wij:  
 
Met vriendelijke groeten, 

- Verbeek, Erik, Seovacki Put 43, KR-34550, Pakrac (Kroatie) 
- A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD, 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,  
- Philips Medical Systems Nederland B.V., namens deze safety manager A.M.L. van Rooij, 

Veenpluis 4-6, 5684 PC te Best: 
- 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, 
- No Cancer Foundation, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt (België)   

Voor deze allen ondertekend; 
 
Ing. A.M.L van Rooij 
Europees erkend Safety Manager, 
 
 
Eric Verbeek. 
No Cancer Foundation, 
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