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DE GROENEN 

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

 
De kandidaten voor de gemeenten Sint-Oedenrode en Heusden 

Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 8 mei 2011 13:38 
Onderwerp: Maakt minister Piet Hein Donner zich schuldig aan sluipmoordende genocide op 
miljoenen Belgen en miljarden wereldbewoners? Wij vragen het hem zelf? 
 

Aan: Kamercommissie Binnenlandse Zaken <cie.biza@tweedekamer.nl>, 
voorlichting@raadvanstate.nl, "E. Pasman" <e.pasman@pvbs-advocaten.nl>, julius vischjager 
<julius601@hotmail.com>, drsmkat@yahoo.com 

Cc: orde@aova.nl, deken@aova.nl, info@advocatenorde.nl, castelijns@ckh-advocaten.nl, 
holsbrink@damste.nl, info@ordearnhem.nl, rvt@vrfh-advocaten.nl, 
bureau@ordevanadvocatenbreda.nl, bureau@haagseorde.nl, deken@raadvantoezichtdordrecht.nl, 
advocatenorde.groningen@balienet.nl, dams@ordehaarlem.nl, algemeen@ova-denbosch.nl, 
rvt@dommerholt.nl, eprickartz@hotmail.com, dieleman@flosdieleman.nl, deken-
roermond@ghadvocaten.nl, r.crince.le.roy@houthoff.com, deken@advocatenordeutrecht.nl, 
a.p.j.m.debruyn@nysingh.nl, pammanning@bentheim-gratama.nl, 

http://www.sdnl.nl/de-groenen.htm
http://www.sdnl.nl/groenen-sint-oedenrode.htm
http://www.sdnl.nl/groenen-heusden.htm
mailto:drsmkat@yahoo.com
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Aan: Piet Hein Donner, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

 

 
 
Geachte verantwoordelijk minister Donner, 
 

Op klokkenluideronline van Micha Kat (www.klokkenluideronline.nl) zijn wij op de hoogte gebracht 
over het volgende recente bericht over u persoonlijk als verantwoordelijk Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, LEES HIERONDER.  

================================================================== 

DONNER DEKT DEMMINK NIET 

Door: Micha Kat op 8 mei, 2011 in Algemeen, 6 Comments  

Vanaf 5:00 Donner over Demmink. Waarom zegt ook hij niet de hele affaire komt me mijn neus uit! Er 
is niets aan de hand en de beschuldigingen moeten stoppen? Nog niemand heeft gezegd: Demmink is 
onschuldig, hij is geen pedofiel! Opstelten niet, Hirsch Ballin niet, Teeven niet, Rutte niet, Cohen niet, 
Demmink zelf niet… Maar dat is ook logisch. Want Opstelten heeft ook gezegd: een minister liegt niet! 
Bovendien heeft Demmink zijn kindermisbruik zelf toegegeven. 

Bekijk en beluister de persvrijheidslezing 2011van minister Donner en laat weten van je van de hele 
toestand rond de „persvrijheid‟ in Nederland vindt! 

================================================================== 

De Groenen moeten constateren dat u tegenover 16,5 miljoen Nederlanders niet de waarheid hebt 
gezegd. De waarheid kunt u lezen in onze e-mail d.d. 5 april 2011 aan u persoonlijk, waarop u na 
maar liefst meer dan een maand niet hebt gereageerd. Om die reden laten De Groenen aan u 
nogmaals die e-mail toekomen: Voor de inhoud van betreffende e-mail met links en deeplinks aan 
feitelijke en wettelijke bewijzen vindt u hieronder nogmaals bijgevoegd:  

================================================================== 
 
From: A,M,L Van Rooij  
To: cie.biza@tweedekamer.nl  
Sent: Tuesday, April 05, 2011 10:51 PM 
Subject: Aan de Staat der Nederlanden mag door de 16,5 miljoen Nederlanders geen 
belasting/boete/geld meer worden betaald omdat zij dan geld betalen aan ’s-Werelds grootste 
criminele organisatie. 

http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/bilderberg
http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/8466/donner-dekt-demmink-niet.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/author/micha-kat
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/algemeen
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/8466/donner-dekt-demmink-niet.html#comments
http://www.youtube.com/watch?v=jy7d87oxdnw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=O-JHgilMZKI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=36jwlCeGnIE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jy7d87oxdnw&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=O-JHgilMZKI&feature=related
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1410/demmink-heeft-het-zelf-toegegeven.html
http://www.youtube.com/watch?v=L-VkLduSyO0&feature=related
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
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Aan: Piet Hein Donner, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

 

 
 
Geachte verantwoordelijk minister Donner, 

Aan de Staat der Nederlanden mag door de 16,5 miljoen Nederlanders geen belasting/boete/geld 
meer worden betaald omdat zij dan geld betalen aan ’s-Werelds grootste criminele organisatie. Voor 
het feitelijke en wettelijke bewijs LEES VERDER.  

================================================================== 

 
Minister Donner weigert al een maand lang te reageren met de wetenschap dat ondermeer het 
bedrijf Van der Galiën B.V. uit Wouterswoude (Friesland) al vanaf 1999 honderden miljoenen 
kilogrammen met arseenzuur en chroom VI vergiftigde houtspaanders transporteert naar het 
Belgische bedrijf Unilin te Wielsbeke (België) in strijd met de Europese Afvalstoffenlijst (Eural), 
Europese Verordening (EG) nr. 142/97 en de bindende uitspraak van de Raad van State d.d. 19 
augustus 1998 in de zaak met de nrs. F03.98.0171, F03.98.0179, F03.98.0180, F03.98.0181, 
F03.98.0182, F03.98.0183 en F03.98.0184. 
 
Het Belgische bedrijf Unilin verwerkt dit vanuit Wouterswoude (Friesland) kankerverwekkende 
arseenzuur en chroom VI (wolmanzouten) in spaanplaat dat wordt gebruikt voor keukenkastjes, 
meubelen, wanden, vensterbanken, dakbeschot, etc. welk in België en vanuit Belgie over de gehele 
wereld wordt verkocht. Dit betekent dat het bedrijf Van der Galiën B.V. uit Wouterswoude (Friesland)  
het Belgische bedrijf Unilin te Wielsbeke gebruikt als “dekmantel” om België en vanuit Belgie de 
gehele wereld te vergiftigen met miljoenen 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. Voor het wettelijke bewijs 
lees onze bij brieven d.d. 7 en 14 september 1999 gedane klacht hierover bij de heer B. Dereymaeker 
van de Belgische ambassade en mijn verdiepingsonderzoek d.d. 10 maart 2007 daarover vanuit mijn 
functie als safety manager bij Philips Healthcare te Best. Voor bewijs lees hieronder de volgende 
links en bijgevoegde krantenartikelen: 
 
http://www.sdnl.nl/embassy2.htm  
  
http://www.sdnl.nl/embassy3.htm   
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verdiepingsonderzoek-dd-10-maart-2007-aan-het-het-bestuur-
van-philips-medical-systems.pdf  
 
Met de inhoud van deze links met onderliggende deeplinks is feitelijk bewezen dat hier sprake is van 
uiterst zware grensoverschrijdende milieumisdrijven vanuit Nederland via België als “dekmantel” over 
de gehele wereld. Het gaat hier om miljardenfraude.  
 
De Groenen vinden het onbegrijpelijk dat verantwoordelijk minister Piet Hein Donner blijft zwijgen over 
de massale vergiftiging van de wereldbewoners vanuit Nederland met enorme hoeveelheden 
levensgevaarlijke kankerverwekkende stoffen als "arseenzuur" en “chroom VI” die wettelijk al vanaf 
1986 met de best bestaande techniek uit het leefmilieu hadden moeten worden geweerd. Dit des te 

http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/bilderberg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staat_der_Nederlanden
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/politieke-doofpot-kent-geen-grenzen
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/nederland-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-6-april-2011.pdf
http://www.vandergalien.nl/site/index.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wouterswoude
http://www.sdnl.nl/epon-3.htm
http://www.unilin.com/nl/Pages/default.aspx
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoek-tot-het-nemen-van-een-besluit-vaste-kamer-commissie-justitie-8-april-2011.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2007-04-20.php
http://www.libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/
http://www.sdnl.nl/uit-rs01.htm
http://www.sdnl.nl/uit-rs01.htm
../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5R47LAXX/nrs.%20F03.98.0171,%20F03.98.0179,%20F03.98.0180,%20F03.98.0181,%20F03.98.0182,%20F03.98.0183%20en%20F03.98.0184
../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5R47LAXX/nrs.%20F03.98.0171,%20F03.98.0179,%20F03.98.0180,%20F03.98.0181,%20F03.98.0182,%20F03.98.0183%20en%20F03.98.0184
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wouterswoude
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-24.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-14.php
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.vandergalien.nl/site/index.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wouterswoude
http://www.unilin.com/nl/Pages/default.aspx
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/let-op-voor-giftige-speeltoestellen
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/nederland-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-6-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/nederland-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-6-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.eu-milieubeleid.nl/ch13.html
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/kam-point-philips-in-beeld-juli-2008.pdf
http://www.sdnl.nl/embassy2.htm
http://www.sdnl.nl/embassy3.htm
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://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/bilderberg
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-rampzalige-gevolgen-van-geiempregneerd-hout
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-telegraaf.htm
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meer de bekende Nederlandse criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk hierover al op 21 juni 1993 een brief 
heeft gestuurd naar voormalig hoofdofficier van Justitie mr. Ficq met daarin letterlijk de volgende 
inhoud:  
 

Geachte heer Ficq.  
 

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

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

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

In de literatuur (zie o.a. A.A. Block & F. Scarpitti: Poisoning for Profit. 1985) blijkt dat dit 
proces altijd begint bij het hardnekkig drijven van nogal bijzondere eenlingen. Zij 
proberen medestanders voor hun standpunten te winnen, maar ondervinden geduchte 
weerstand van de bedrijven of de branche waarop zij zich richten. Ze worden 
genegeerd, voor ondeskundig uitgemaakt, hun motieven worden verdacht gemaakt en 
ze worden geïntimideerd. Uit zijn relaas maak ik op dat de heer van Rooij thans ook 
ruimschoots met het laatste te maken heeft. (LEES HIER en HIER en HIER en HIER en 
HIER en HIER en HIER en HIER en HIER en HIER en HIER en HIER en HIER dat minister 
Piet Hein Donner persoonlijk heeft veroorzaakt) (Ad van Rooij, Lijsttrekker van De 
Groenen in Sint-Oedenrode,  woont maar liefst al ruim een jaar lang gescheiden van zijn 
vrouw in België en heeft daar politiek asiel aangevraagd om door toedoen van minister 
Donner in Nederland niet te worden gedood. Minister Donner houdt dit groot politieke 
nieuws al meer dan een jaar uit alle kranten en durft dat nog persvrijheid te noemen?)   

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

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

Ik word in dat geloof gesterkt door de categorische afwijzing van eerst minister Alders 
en nu minister Hirsch Ballin om op van Rooij's brieven in te gaan en wel zonder 
argumenten. Begrijpen kan men het wel. Van Rooij is uiterst vasthoudend en komt 
steeds met nieuwe correspondentie. Naar de mate waarin hij meer gelijk heeft is dat 

http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
http://www.sdnl.nl/irm-24.htm
http://www.sdnl.nl/irm-24.htm
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/nadrukkelijk-verzoek-aan-minister-mr-j-p-h-donner-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties
http://www.hetechtenieuws.org/2010-08-27.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/bezwaarschrift-cvz-zorgverzekeringpremie-3-maal-16-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/reactie-e-mail-ellen-pasman-29-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-benw-sint-oedenrode-einde-dwangsom-10-maart-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-minister-vrom-einde-dwangsom-14-maart-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoek-tot-het-nemen-van-een-besluit-vaste-kamer-commissie-justitie-8-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/bezwaarschrift-tegen-de-weigering-te-beschikken-8-maart-2011-r1.pdf
http://www.sdnl.nl/ekc-sommatie-gezondheidsraad.htm
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-07-22.php
http://www.sdnl.nl/groenen-ad-van-rooij.htm
http://www.sdnl.nl/groenen-ad-van-rooij.htm
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php


 5 

voor degenen die zijn correspondentie beantwoorden des te vervelender. Een 
werkelijke uitweg komt pas in zicht wanneer de kwestie serieus wordt onderzocht.  

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

Hoogachtend,  

Prof. dr. F. Bovenkerk 
(criminoloog)  

C.c.  

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

Dit strafrechtelijk onderzoek is tegenhouden door de opvolgende ministers van Justitie waaronder 
Minister Piet Hein Donner zelf, voor bewijs lees hieronder:     

- Minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin (CDA), Kabinet-Lubbers III 
- Minister van Justitie, Aad Kosto (PvdA), Kabinet-Lubbers III 
- Minister van Justitie, Winnie Sorgdrager (D66), Kabinet-Kok I  
- Minister van Justitie, Benk Korthals (VVD), Kabinet-Kok II 
- Minister van Justitie, Piet Hein Donner (CDA), Kabinet-Balkenende I 
- Minister van Justitie, Piet Hein Donner (CDA), Kabinet-Balkenende II 
- Minister van Justitie, Piet Hein Donner (CDA), Kabinet-Balkenende III 
- Minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin (CDA), Kabinet-Balkenende IV 
- Minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten (VVD), Kabinet-Rutte 
 
Na het boek “Alarm… u wordt vergiftigd !! zal de wereld ten onder gaan aan gif, milieu en 
bedrog?“ te hebben gelezen dat Ine Veen over Ad van Rooij heeft geschreven en waarmee de moord 
op Pim Fortuyn samenhangt (LEES HIER en HIER en HIER) heeft criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk 
dit als “Corporate Crime” beoordeeld, is de meest ernstige vorm van corruptie: Voor bewijs lees 
hieronder de volgende links en deeplinks: 
 
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv      
 
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php  
 
Wij vinden het nog onbegrijpelijker dat daarbij met behulp van valse etikettering (arseenpentoxide op 
het etiket (video) / arseenzuur in het vat) Europese Verordeningen worden overtreden die 
voorschrijven dat “arseenzuur” vanwege haar uiterst hoge giftigheid geheel niet in water, bodem, lucht, 
voeding en producten mag worden gebracht en dat daartegen niet handhavend en/of strafrechtelijk 
wordt opgetreden. Voor wetenschappelijke achtergrondkennis lees ARCHIEF en bekijk de volgende 
(TV-uitzendingen) / Officieel Doc UN / populatiecontrol, (lees: Alarm ... U wordt vergiftigd!!! ) Pim 
Fortuyn werd op 2/05/02 door Ad van Rooij op de hoogte gebracht, de 2kg aan bewijzen werden 
onderschept en 4 dagen later op 06/05/02 werd Pim Fortuyn vermoord! ) 
 
Minister Donner dekt dit alles af met valselijk opgemaakte medische milieukundige adviezen van 
GGD-arts Henk Jans, waardoor vanuit Nederland geheel België en grote delen van de wereld zijn 
vergiftigd met valselijk geëtiketteerd uiterst giftig kankerverwekkend "arseenzuur" en “chroom VI”.  
GGD-arts Henk Jans heeft daarvoor uit handen van Frank Houben, voormalig commissaris van de 
koningin van Noord-Brabant en burgemeester van Luijksgestel, in 2003 de Brabantse Milieuprijs 
ontvangen en voor zijn landelijke inzet ter bevordering van de medische milieukunde in 2003 de 
NVMM-award. Daarnaast heeft hij vele opleidingen en cursussen georganiseerd voor artsen, die zich 
meer wilden oriënteren op deze foute medische milieukunde. Juist daarom heeft het zover kunnen 
komen.  
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ernst_Hirsch_Ballin
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Lubbers_III
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aad_Kosto
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Lubbers_III
http://nl.wikipedia.org/wiki/Winnie_Sorgdrager
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Lubbers_III
http://nl.wikipedia.org/wiki/Benk_Korthals
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Kok_II
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_Donner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Balkenende_I
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_Donner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Balkenende_II
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie_van_Justitie_(Nederland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_Donner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Balkenende_III
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie_van_Justitie_(Nederland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ernst_Hirsch_Ballin
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Balkenende_IV
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie_van_Veiligheid_en_Justitie_(Nederland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ivo_Opstelten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Volkspartij_voor_Vrijheid_en_Democratie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.ineveen.nl/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pim_Fortuyn
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-14.php
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-rampzalige-gevolgen-van-geiempregneerd-hout
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-17.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/alarm-u-word-vergiftigd
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/OfficieelDocUNpopulatiecontrol.pdf?attredirects=0
http://www.sdnl.nl/alarm.htm
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/BriefaanPimFortuyn001.bmp?attredirects=0
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/BriefaanPimFortuyn001.bmp?attredirects=0
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/BriefaanPimFortuyn2001.jpg?attredirects=0
http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-26.php
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-telegraaf.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-26-eindhovens-dagblad-15-sept-1992.jpg
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf
http://www.sdnl.nl/tissen-4.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-26-milieuprijs-jans-ggd.jpg
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Het is hierbij goed te weten dat de Nederlandse houtimpregneerbedrijven, zoals Gebr. van Aarle in 
Sint-Oedenrode, vanuit Nederland geheel België en grote delen van de wereld hebben vergiftigd met 
valselijk geëtiketteerd uiterst giftig kankerverwekkend "arseenzuur" en “chroom VI” en dit hebben 
kunnen doen vanwege ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet (LEES HIER en 
HIER) met investeringen vanuit de Nederlandse Coöperatieve Rabobanken. Zonder die investeringen 
vanuit de Rabobank was dat nooit gebeurd. Dit betekent dat de Rabobank feitelijk de gehele 
vergifiting van België en grote delen van de wereld zal moeten betalen.  

 
Ter onderbouwing van dit alles bekijk de volgende TV-uitzendingen:  
 
 

 

Ook Dat Nog uit 

1993 

 

   Slepende zaak 

v. Rooij 

 

Valse Hickson 

rapport 

 

Hout niet 

versnipperen 

 

Geïmpregneerd 

hout 

 

Discussie bij 

RTL-4 

 

Oplossing is 

NUL-optie . 

 

Vos zwijgt over 

kennis 

 

Oude stort niet 

erfbaar 

 

Pikmeer-arrest  

weg 

 
Ad van Rooij, Ecologisch Kennis 

Centrum, gaf 

persconferentie over conflict met 

werkgever Philips 

 
Micha Kat onthult het grote 

financiële schandaal 
Parmalat-zwendel in Italië waarover 

iedereen zwijgt 

  
Op grond van bovengenoemde wettelijk onderbouwde feitelijke bewijzen mag door de 16,5 miljoen 
Nederlanders aan de Staat der Nederlanden geen belasting/boete/geld meer worden betaald omdat 
zij dan geld betalen aan ’s-Werelds grootste criminele organisatie die verantwoordelijk en 
aansprakelijk is voor feitelijk bewezen gesubsidieerde sluipmoordende genocide (eco-terrorisme) op 
miljarden wereldbewoners vanuit Nederland en België.  
 
In hoeverre ligt hier een relatie met de verantwoordelijkheid van de World Health Organization (WHO) 
met betrekking tot het ingrijpen in de aangesloten landen, zoals dat gebeurde bij de vaccinaties tegen 
de Maxicaanse griep. Voor feitelijke onderbouw LEES HIER, HIER, HIER, HIER en HIER 

http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-telegraaf.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/nederland-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-6-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoek-tot-het-nemen-van-een-besluit-vaste-kamer-commissie-justitie-8-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/video/ook-dat-nog.wmv
http://www.mstsnl.net/video/ook-dat-nog.wmv
http://www.mstsnl.net/video/ook-dat-nog.wmv
http://www.mstsnl.net/video/ook-dat-nog.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.mstsnl.net/video/brabant-tv.wmv
http://www.mstsnl.net/video/brabant-tv.wmv
http://www.mstsnl.net/video/brabant-tv.wmv
http://www.mstsnl.net/video/brabant-tv.wmv
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rtl4-verbod-wolmanzouten.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rtl4-verbod-wolmanzouten.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rtl4-verbod-wolmanzouten.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rtl4-verbod-wolmanzouten.wmv
http://www.mstsnl.net/video/nuloptie.wmv
http://www.mstsnl.net/video/nuloptie.wmv
http://www.mstsnl.net/video/nuloptie.wmv
http://www.mstsnl.net/video/nuloptie.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/stortplaats.wmv
http://www.mstsnl.net/video/stortplaats.wmv
http://www.mstsnl.net/video/stortplaats.wmv
http://www.mstsnl.net/video/stortplaats.wmv
http://www.mstsnl.net/video/pikmeerarrest.wmv
http://www.mstsnl.net/video/pikmeerarrest.wmv
http://www.mstsnl.net/video/pikmeerarrest.wmv
http://www.mstsnl.net/video/pikmeerarrest.wmv
http://www.mstsnl.net/video/ing-ad-van-rooij-over-de-philips-cultuur.wmv
http://www.mstsnl.net/video/ing-ad-van-rooij-over-de-philips-cultuur.wmv
http://www.mstsnl.net/video/ing-ad-van-rooij-over-de-philips-cultuur.wmv
http://www.mstsnl.net/video/ing-ad-van-rooij-over-de-philips-cultuur.wmv
http://www.mstsnl.net/video/micha-kat-als-klokkenluider-online.wmv
http://www.mstsnl.net/video/micha-kat-als-klokkenluider-online.wmv
http://www.mstsnl.net/video/micha-kat-als-klokkenluider-online.wmv
http://www.mstsnl.net/video/micha-kat-als-klokkenluider-online.wmv
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staat_der_Nederlanden
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/politieke-doofpot-kent-geen-grenzen
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/waarom
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/acties-lezingen/arbeidsrechtbank-te-gent-officieel-op-de-hoogte-van-massa-vergiftiging-anonieme-rechter-wordt-gewraakt-vanwege-partijdigheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/zeer-hoge-urgentie-omdat-er-sprake-is-van-een-misdrijf-waaruit.pdf
http://www.sdnl.nl/ekc-sommatie-gezondheidsraad.htm
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm
http://www.sdnl.nl/ekc-mail-vaccinatie.htm
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/chemische-samenstelling-gardasil-vaccin-voor-baarmoederhalskanker-onbekend-en-wettelijk-verboden
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Ad van Rooij talks freely about the systematic poisoning for profit of the world as a safety manager 
with Royal Dutch Philips. He warns the World Health Organisation and all countries on the planet 
against poisoning by carcinogenic products which are impregnated containing heavy metals as arsenic 
and chromium-VI. Topics about this danger for our health, including poisoning of the environment  
and the globe with illegal substances:  (in English) - Ad van Rooij shows his concern, November 
2009 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13    
 
Gezien de ernst van dit alles, richten wij aan U verantwoordelijk Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, zijnde Piet Hein Donner, het nadrukkelijke verzoek om vóór uiterlijk woendag 
11 mei 2011 te beslissen dat een onderzoek wordt gestart naar de hierboven beschreven en feitelijk 
bewezen vanuit Nederland doelbewust plegende sluipmoordende genocide op miljoenen Belgen 
vanuit Nederland en miljarden wereldbewoners 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, waaraan miljoenen/ miljarden wereldbewoners, na eerst een lange 
lijdensweg te hebben gehad, vroegtijdig zullen sterven aan kanker.       
 
Kopie hiervan hebben wij verstuurd aan Micha Kat, Klokkenluideronline (www.klokkenluideronline.nl)     
 
In afwachting op uw beslissing, vóór uiterlijk 11 mei 2011, verblijven wij; 
 
Hoogachtend 

 
Lijsttrekker ing. Ad van Rooij voor De Groenen in Sint-Oedenrode  

http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/gerard-kleisterlee
http://www.who.int/en/
http://www.sdnl.nl/mexicaanse-griep.htm
http://www.sdnl.nl/wolmanzouten.htm
http://www.youtube.com/watch?v=OzuIXgjwGwE
http://www.youtube.com/watch?v=OzuIXgjwGwE
http://www.youtube.com/watch?v=Rdq2jGtVcE0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=X8CxYA1ESbw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3ly_RvKLWZY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5QKs9AwO-KM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=R3d0CHHpM9A&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QoqEPtBEfKc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=i-gapF9QBt8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=nwyO54M64VE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=EdJK0ugwRiM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=avugk7XZryE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0-Ymq6P_BK4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=fILgigXW0AA&feature=related
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/bilderberg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/let-op-voor-giftige-speeltoestellen
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/nederland-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-6-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.eu-milieubeleid.nl/ch13.html
http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.sdnl.nl/groenen-ad-van-rooij.htm
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/groenen-080311-bzwb-bezwaarschrift
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/maart-2011

