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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 april 2011 05:34 
Onderwerp: Verzoek tot het nemen van een Tweede Kamer besluit om alle Nederlandse gemeenten 
dwingend voor te schijven dat geïmpregneerd hout in de afvalfase moet worden verwijderd en 
verwerkt als gevaarlijk afval overeenkomstig de bouwverordening en EURAL. 
Aan: r.deroon@tweedekamer.nl, cie.vj@tweedekamer.nl 
Cc: r.vermeij@tweedekamer.nl, a.rouvoet@tweedekamer.nl, C.vdStaaij@tweedekamer.nl, 
k.arib@tweedekamer.nl, C.Coruz@tweedekamer.nl, G.Koopmans@tweedekamer.nl, 
H.Brinkman@tweedekamer.nl, T.Dibi@tweedekamer.nl, s.gesthuizen@tweedekamer.nl, 
rvraak@sp.nl, marianne.thieme@tweedekamer.nl, m.vtoorenburg@tweedekamer.nl, 
M.Peters@tweedekamer.nl, m.berndsen@tweedekamer.nl, l.helder@tweedekamer.nl, j.hennis-
plasschaert@tweedekamer.nl, a.marcouch@tweedekamer.nl, c.vnieuwenhuizen@tweedekamer.nl, 
j.recourt@tweedekamer.nl, g.schouw@tweedekamer.nl, secretariaat.vandersteur@tweedekamer.nl, 
joost.taverne@tweedekamer.nl, A.Slob@tweedekamer.nl, M.Sterk@tweedekamer.nl, 
B.vBochove@tweedekamer.nl, P.Smeets@tweedekamer.nl, M.Smilde@tweedekamer.nl, 
l.bouwmeester@tweedekamer.nl, brigitte.vdburg@tweedekamer.nl, 
esther.ouwehand@tweedekamer.nl, a.pechtold@tweedekamer.nl, h.spekman@tweedekamer.nl, 

http://www.sdnl.nl/de-groenen.htm
http://www.sdnl.nl/groenen-sint-oedenrode.htm
http://www.sdnl.nl/groenen-heusden.htm
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a.kuiken@tweedekamer.nl, j.sap@tweedekamer.nl, m.azmani@tweedekamer.nl, 
l.bontes@tweedekamer.nl, e.dijkgraaf@tweedekamer.nl, k.dijkhoff@tweedekamer.nl, 
p.dijkstra@tweedekamer.nl, w.dille@tweedekamer.nl, a.elissen@tweedekamer.nl, 
n.kooiman@tweedekamer.nl, l.voortman@tweedekamer.nl, bart.deliefde@tweedekamer.nl, 
e.roemer@tweedekamer.nl, "Agema, M." <m.agema@tweedekamer.nl>, 
 

 
Raymond de Roon  
Voorzitter Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie (r.deroon@tweedekamer.nl)   
Giffier D. Nava (cie.vj@tweedekamer.nl)  
 
Verzoek tot het nemen van een Tweede Kamer besluit om alle Nederlandse gemeenten 
dwingend voor te schijven dat geïmpregneerd hout in de afvalfase moet worden verwijderd en 
verwerkt als gevaarlijk afval overeenkomstig de bouwverordening en EURAL.   
 
Geachte Voorzitter Raymond de Roon  
 
Bijgevoegd vindt u ons verzoek tot het nemen van een besluit d.d. 6 april 2011 om geïmpregneerd 
hout in de afvalfase te verwijderen en te laten verwerken als gevaarlijk afval aan burgemeester Jozias 
van Aartsen en wethouders van de gemeente Den Haag. Daarin staat letterlijk het volgende 
geschreven:  
   
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 6 april 2011 20:25 
Onderwerp: Verzoek tot het nemen van een besluit om geïmpregneerd hout in de afvalfase te 
verwijderen en te laten verwerken als gevaarlijk afval waartoe uw college van B&W wettelijk verplicht 
is. 
Aan: burgemeester@denhaag.nl, M.Norder@denhaag.nl, secretariaat.wethoudersvi@denhaag.nl, 
s.dekker@denhaag.nl, margot.vanderhorst@denhaag.nl, karsten.klein@denhaag.nl, 
rabin.baldewsingh@denhaag.nl, p.w.m.smit@denhaag.nl, h.p.m.kool@denhaag.nl 
 
Aan burgemeester Jozias van Aartsen en wethouders van de gemeente Den Haag 
 
 

 Geacht college van burgemeester en wethouders van Den Haag.  

Hierbij richten wij aan u het nadrukkelijke verzoek tot het nemen van een besluit:   

1. Om bij het verlenen van bouw- en/of sloopvergunningen overeenkomstig de 
gemeentelijke bouwverordening het geïmpregneerde hout dat vrijkomt als bouw- en 
sloopafval aan de bron (op de bouw- of sloopplaats) te scheiden en gescheiden te 
houden en overeenkomstig de Eural als gevaarlijk afval af te voeren aan een erkende 
afvalverwerker die het ook daadwerkelijk laat verwerken als gevaarlijk afval met de 
daarbij behorende hoge kosten van gevaarlijk afval. Vooraf aan het scheiden dient een 

http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/roon_raymond/
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/vj/samenstelling.jsp
mailto:r.deroon@tweedekamer.nl
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/vj/samenstelling.jsp
mailto:cie.vj@tweedekamer.nl
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/roon_raymond/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jozias_van_Aartsen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jozias_van_Aartsen
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/de-gemeente-Den-Haag/college-van-B-en-W.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Haag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jozias_van_Aartsen
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/de-gemeente-Den-Haag/college-van-B-en-W.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Haag
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/de-gemeente-Den-Haag/college-van-B-en-W/to/Het-college-van-burgemeester-en-wethouders.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoek-tot-het-nemen-van-een-besluit-bw-den-haag-6-april-2011.pdf
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gecertificeerd bureau onderzoek te verrichten wat er allemaal geïmpregneerd hout is 
(ook onder de verflaag beoordelen dus). Dit onderzoeksrapport behoort onderdeel uit te 
maken van een bouw- en/of sloopvergunning aanvraag en als zodanig te zijn 
voorgeschreven in de voorschriften van de bouw- en/of sloopvergunning (vergelijkbaar 
met asbest).  
 
2. Om al het hout dat vrijkomt uit sloopafval, waarvoor geen sloopvergunning of 
melding is vereist te scheiden en gescheiden te houden en overeenkomstig de Eural als 
gevaarlijk afval af te voeren aan een erkende afvalverwerker die het ook daadwerkelijk 
laat verwerken als gevaarlijk afval met de daarbij behorende hoge kosten van gevaarlijk 
afval.   

En wel op grond van de volgende wettelijke onderbouwing:  
 
Op 26 april 2002 heeft de ministerraad het Landelijk Afvalbeheersplan 2002-2012 (hierna LAP) 
vastgesteld. Om dit LAP te handhaven is het team “Bestuurlijk Landelijk Overleg Milieuwethandhaving 
(BLOM)” opgericht dat bestaat uit: a) de minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (voorz.); b) de Minister van Justitie; c) de minister van Verkeer en Waterstaat; d) de 
minister van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit; e) twee met handhavingstaken belaste 
gedeputeerden namens het Interprovinciaal Overleg; f). twee bestuurders namens de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten; g) een lid van het bestuur van de Unie van Waterschappen; h) de 
portefeuillehouder milieu van het College van procureurs-generaal; I) de Inspecteur-Generaal VROM.  
 
Op 21 mei 2006 bestond het BLOM uit de volgende leden:  
- Mevr. S.M. Dekker, minister van VROM 
- Dhr. drs. P.L.B.A. van Geel, staatssecretaris van VROM 
- Dhr. mr. J.P.H. Donner, minister van Justitie; 
- Dhr. dr. C.P. Veerman, minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid; 
- Mevr. drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, staatssecretaris van verkeer en waterstaat; 
- Dhr. mr. G.J.R. Wolters, namens de VROM-Inspectie;  
- Dhr. drs. P.H. Schoute, namens de Unie van Waterschappen;  
- Dhr. B. Koelewijn, burgemeester Rijssen-Holten, namens VNG; 
- Dhr. C.H.J. Lamers, burgemeester van Houten, namens VNG; 
- Dhr. mr. H.A.E. Uniken Venema, namens het OM, College van Procureurs-generaal; 
- Dhr. A. Moens, gedeputeerde provincie Noord-Holland, namens IPO; 
- Mevr. Drs. J.M.P. Moons, gedeputeerde provincie Noord Brabant, namens IPO; 
 
Op 3 september 2008 bestond het BLOM uit de volgende leden: 
- Mevr. Dr. J.M. Cramer, minister van VROM 
- Dhr. dr. E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie; 
- Mevr. G. Verburg, minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid; 
- Mevr. J.C. Huizinga-Heringa, staatssecretaris van verkeer en waterstaat; 
- Dhr. dr. Ir. H. Paul (wnd.), als voorzitter namens het ALOM; 
- Dhr. ir. G. Verwolf, namens de Unie van Waterschappen; 
- Dhr. B. Koelewijn, burgemeester Rijssen-Holten; 
- Dhr. C.H.J. Lamers, burgemeester van Houten; 
- Dhr. mr. H. J. Moraal, namens het OM, College van Procureurs-generaal; 
- Dhr. mr. F.D. van Heijningen, gedeputeerde provincie Zuid-Holland; 
- Dhr. G.J.H. Ranter, gedeputeerde provincie Overijssel; 
 
In het LAP (Landelijk afvalbeheerplan) staat letterlijk het volgende geschreven: 

De minimumstandaard voor onbehandeld (A-hout), geverfd, en 
verlijmd hout (B-hout) is nuttige toepassing. Voor CC-hout en 
gewolmaniseerd CCA-hout is de minimumstandaard storten.  

 

Deze voorschriften zijn geen minimum standaard en kunnen onmogelijk worden nageleefd op grond 
van de volgende feiten:  
- A-hout (is onbehandeld hout) 

http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/wetenschapsjournalist-ir-s-rozendaal-van
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-03.php
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- B-hout (is geverfd, gelakt of verlijmd hout) 
- C-hout (is verduurzaamd CCA-hout en CC-hout) 
 
Het 4-tal feiten waarop het LAP onmogelijk kan worden nageleefd zijn:  
 
1) CCA-hout bevat tussen de 2000 en 2600 mg/kg arseen, tussen de 1300 en 4800 mg/kg chroom VI 
en tussen de 800 en 2600 mg/kg koper en moet ingevolge de Europese afvalstoffenlijst (EURAL) als 
gevaarlijk afval worden verwijderd en verwerkt (voor bewijs, lees: http://www.sdnl.nl/epon-3.htm)     
2) In de afvalfase is zo‟n 50-80 % van het CCA-hout overgeverfd of gelakt, waarmee door een verf- of 
laklaag betreffend C-hout is omgetoverd tot B-hout.  
3) In de afvalfase heeft het overige CCA-hout dat niet is overgeverfd of gelakt, als gevolg van 
verwering, een gelijke grijze kleur als onbehandeld hout, waarmee door verwering het C-hout is 
omgetoverd tot A-hout.  
4) Met het niet gescheiden binnenkrijgen van afvalhout uit bouw- en sloopafval wordt het onzichtbare 
gevaarlijk afvalgedeelte (CCA-hout en CC-hout) verdund met het eveneens onzichtbare niet gevaarlijk 
afvalgedeelte (onbehandeld hout). Het op deze wijze verdunnen van enorme grote hoeveelheden 
gevaarlijk afval tot (mogelijk) onder de grens van gevaarlijk afval is wettelijk verboden.  
 
Op grond van bovengenoemd 4-tal feiten heeft de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State hierover bij 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 op 19 augustus 1998 letterlijk het volgende beslist, kijk op 
internet webpagina: http://www.sdnl.nl/uit-rs01.htm en http://www.sdnl.nl/poppe-1.htm  

“Uit het door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak 
uitgebrachte deskundigenbericht is gebleken dat verduurzaamd hout 
niet visueel valt te onderscheiden van onbehandeld hout”.  

 

Deze uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is wetenschappelijk 
onderbouwd met een, in een deskundigenrapport vastgelegd, onderzoek van de Stichting Advisering 
Bestuursrechtspraak.  
 
Met het opnemen van een dergelijke minimumstandaard in het LAP en het uitvoering geven van het 
LAP door lagere overheden (gemeenten) schrijven gemeenten het verdunnen van gevaarlijk afval 
voor, ondanks de wetenschap dat een anti-mengclausule in het derde lid van artikel 4 van de Regeling 
Europese afvalstoffenlijst (Eural; Stcr. 17 augustus 2001, nr. 158, blz 9) het mengen van gevaarlijk 
afval met ander afval (zgn. verdunnen) verbiedt.  
 
Dat op de bouw- en sloopplaats het visueel niet te scheiden verduurzaamde bouw- en sloophout 
onder de codenummers: 170204* of 200137* ingevolge de Europese Eural als gevaarlijk afval moet 
worden verwijderd en verwerkt heeft het ministerie van VROM nota bene zelf berekend. Het feitelijk 
bewijs daarvoor vindt in de Handreiking Eural van augustus 2001 van het ministerie van VROM dat 
reeds in uw bezit is. Als conclusie staat daarin letterlijk het volgende geschreven:  

“Op basis van de beschikbare informatie wordt 

geconcludeerd dat de afvalstof „CCA-afvalhout‟” als 

gevaarlijk afval moet worden ingedeeld conform de Eural 

afhankelijk van de herkomst van deze afvalstof kan de 

stroom worden gecodeerd als 170204* of 200137*”.  

 
Deze Eural is in Nederland in werking getreden per 1 januari 2002 waarbij aan betrokken bedrijven 
een overgangsperiode is vergund tot 1 januari 2003. Als feitelijk bewijs vindt u de brief van minister 
J.P. Pronk van VROM, inzake inwerkingtreding Eural-regelgeving, met als nummer SAS/2001144547, 
aan de Colleges van gedeputeerde staten van de provincies en aan de colleges van burgemeester en 
wethouders van de gemeenten. Die brief is ook in uw bezit.  
 
In de gemeentelijke bouwverordening van de gemeente Rotterdam vindt u op de volgende webpagina:  
http://www.bds.rotterdam.nl/Gemeentebladen_Rotterdamse_regelgeving:115806/Geldende_reg
elgeving/Bouwverordening/Bouwverordening_Rotterdam_2010_Geconsolideerde_tekst  

http://www.sdnl.nl/epon-3.htm
http://www.sdnl.nl/uit-rs01.htm
http://www.sdnl.nl/poppe-1.htm
http://raadvanstate.nl/
http://www.stab.nl/cms400/public/stab/generic/home/home.aspx
http://www.stab.nl/cms400/public/stab/generic/home/home.aspx
http://www.senternovem.nl/mmfiles/Handreiking%20EURAL_tcm24-344866.pdf
http://www.bds.rotterdam.nl/Gemeentebladen_Rotterdamse_regelgeving:115806/Geldende_regelgeving/Bouwverordening/Bouwverordening_Rotterdam_2010_Geconsolideerde_tekst
http://www.bds.rotterdam.nl/Gemeentebladen_Rotterdamse_regelgeving:115806/Geldende_regelgeving/Bouwverordening/Bouwverordening_Rotterdam_2010_Geconsolideerde_tekst
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Onder artikel 4.11 en artikel 8.4.1 van betreffende bouwverordening staat letterlijk het volgende 
voorgeschreven:  

Artikel 4.11 Bouwafval 

1 Het bouwafval moet op de bouwplaats ten minste worden 
gescheiden in de volgende fracties:  

1 de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 van de 
Afvalstoffenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst 
(EURAL; Stcr. 17 augustus 2001, nr. 158, blz. 9.); 

 

Artikel 8.4.1 Sloopafval algemeen 

1 Afval dat ontstaat door sloopwerkzaamheden waarvoor geen 
vergunning krachtens artikel 8.1.1, noch een melding krachtens 
artikel 8.2.1 is vereist, dient ten minste te worden gescheiden in de 
navolgende fracties: 

1 de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 van de 
afvalstoffenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst 
(EURAL stcr. 17 augustus 2001, nr. 158, blz. 9); 

 

 
Met het niet opnemen van voorschriften hierover in de te verlenen bouw- en sloopvergunningen 
overtreden alle betrokken gemeenten hun eigen bouwverordening en de daarin opgenomen Regeling 
Europese afvalstoffenlijst (EURAL; Stcr. 17 augustus 2001, nr. 158. blz.9).  
 
Voor extra onderbouwende informatie lees de artikelen “BEWIJS: Geïmpregneerd hout is gevaarlijk 
afval” uit het Echte Nieuws van 31 mei 2008 (zie: www.hetechtenieuws.org/2008-05-31.php ) en 
“BEWIJS: Omrin verwerkt gifhout voor energiecentrales en nieuwe producten” van 2 juni 2008 (zie: 
www.hetechtenieuws.org/2008-06-02.php )  
 
Op grond van bovengenoemde wettelijke en feitelijke onderbouwing zijn alle colleges van 
burgemeesters en wethouders in alle Nederlandse gemeenten en alle betrokken ambtenaren in al die  
Nederlandse gemeenten wettelijk verplicht:  

 

1. Om bij het verlenen van bouw- en/of sloopvergunningen overeenkomstig 
de gemeentelijke bouwverordening het geïmpregneerde hout dat vrijkomt 
als bouw- en sloopafval aan de bron (op de bouw- of sloopplaats) te 
scheiden en gescheiden te houden en overeenkomstig de Eural als 
gevaarlijk afval af te voeren aan een erkende afvalverwerker die het ook 
daadwerkelijk laat verwerken als gevaarlijk afval met de daarbij behorende 
hoge kosten van gevaarlijk afval. Vooraf aan het scheiden dient een 
gecertificeerd bureau onderzoek te verrichten wat er allemaal 
geïmpregneerd hout is (ook onder de verflaag beoordelen dus). Dit 
onderzoeksrapport behoort onderdeel uit te maken van een bouw- en/of 
sloopvergunning aanvraag en als zodanig te zijn voorgeschreven in de 
voorschriften van de bouw- en/of sloopvergunning (vergelijkbaar met 
asbest).  
 
2. Om al het hout dat vrijkomt uit sloopafval, waarvoor geen 
sloopvergunning of melding is vereist te scheiden en gescheiden te houden 
en overeenkomstig de Eural als gevaarlijk afval af te voeren aan een erkende 
afvalverwerker die het ook daadwerkelijk laat verwerken als gevaarlijk afval 
met de daarbij behorende hoge kosten van gevaarlijk afval.   

 

Voor de verdere wettelijke onderbouw lees de volgende deeplink:  
 

http://www.hetechtenieuws.org/2008-05-31.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-05-31.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-05-31.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-02.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-02.php
http://www.mstsnl.net/ekc/doc/nederland-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-6-april-2011.doc
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http://www.mstsnl.net/ekc/doc/nederland-s-werelds-grootste-criminele-
organisatie-6-april-2011.doc   

Een wethouder moet op grond van artikel 41a van de Gemeentewet de volgende eed afleggen: 

Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen leggen de wethouders, in de vergadering 
van de raad, in handen van de voorzitter, de volgende eed (verklaring en belofte) af:  
Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch 
middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven 
of beloofd.  
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks 
noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.  
Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen 
en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen.  
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!  
(Dat verklaar en beloof ik!)  

Dit betekent dat u op grond van uw afgelegde eed wettelijk verplicht bent een positief besluit te nemen 
op dit verzoek tot het nemen van een besluit.   

Een gemeenteraadslid moet op grond van artikel 14 van de Gemeentewet de volgende eed afleggen: 

Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de leden van de raad in de 
vergadering, in handen van de voorzitter, de volgende eed (verklaring en belofte) af:  
Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch 
middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven 
of beloofd.  
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks 
noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.  
Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen 
en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.  
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!"  
(Dat verklaar en beloof ik!")  

Dit betekent dat alle gemeenteraadsleden van Den Haag wettelijk verplicht zijn om erop toe te zien dat 
het college van buregemeester en wethouders op grond van hun afgelegde eed wettelijk een positief 
besluit nemen op dit verzoek tot het nemen van een besluit.   

In afwachting van uw positief besluit op ons bovengenoemd verzoek tot het nemen van een besluit 
(gezien de urgentie in de volgende B&W vergadering), verblijven wij,   

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

Ter onderbouwing hiervan bekijk de volgende TV-uitzendingen:  

 

Ook Dat Nog uit 

1993 

 

   Slepende zaak 

v. Rooij 

 

Valse Hickson 

rapport 

 

Hout niet 

versnipperen 

 

Geïmpregneerd 

hout 

http://www.mstsnl.net/ekc/doc/nederland-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-6-april-2011.doc
http://www.mstsnl.net/ekc/doc/nederland-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-6-april-2011.doc
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wethouder
http://www.wetboek-online.nl/wet/Gmnt.html#247
http://www.wetboek-online.nl/wet/Gemeentewet/41a.html
http://www.wetboek-online.nl/wet/Gemeentewet/41a.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeenteraadslid
http://www.wetboek-online.nl/wet/Gmnt.html#87
http://www.wetboek-online.nl/wet/Gemeentewet/14.html
http://www.wetboek-online.nl/wet/Gemeentewet/14.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoek-tot-het-nemen-van-een-besluit-bw-den-haag-6-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoek-tot-het-nemen-van-een-besluit-bw-den-haag-6-april-2011.pdf
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De gevolgen van het overtreden van de gemeentelijke bouwverordening en de Europese 
afvalstoffenlijst (EURAL) zijn dat alle Nederlandse gemeentebesturen (Staat der Nederlanden) onder 
aansturing van de opvolgende ministers van Justitie Piet Hein Donner (CDA), Ernst Hirsch Ballin 
(CDA) en Ivo Opstelten (VVD) samen met de Raad van State, de Hoge Raad, de Nederlandse 
Rechtbanken, het Openbaar Ministerie, het College van Procureurs-generaal, de Eerste en Tweede 
Kamer, de landelijke, provinciale en gemeentelijke bestuursorganen een grote criminele organisatie 
vormen die alle Nederlandse bedrijven en particulieren verplichten tot het plegen van sluipmoordende 
genocide (eco-terrorisme) op miljarden wereldbewoners vanuit Nederland 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. Onder de dekmantel van “duurzaamheid” wordt het plegen van deze 
sluipmoordende genocide op miljarden wereldbewoners door de Nederlandse Staat met vele miljarden 
euro‟s gesubsidieerd. Dit alles om de groot aandeelhouders van Shell/Billiton/Budelco, waaronder het 
Koninklijk Huis en de Staat der Nederlanden, met miljarden euro‟s onrechtmatig te verrijken: 

  
- 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)  

 
hebben heden de centrale 'regering' van de rooms-katholieke Kerk (Heilige Stoel), NATO; Europees 
Parlement; Kroatië; Servië; China; Cuba; Indonesië; Japan en Rusland verzocht tot het starten van 
een strafrechtelijk onderzoek naar deze feitelijk bewezen gesubsidieerde sluipmoordende genocide 
(eco-terrorisme) op miljarden wereldbewoners vanuit Nederland en België. Voor de inhoud van 
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betreffende strafaangiftes (met deeplinks aan wettelijke en feitelijke onderbouw) in de Nederlandse 
taal lees hieronder: https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/request-to-start-a-
criminal-investigation-from-the-central-government  
 
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 
  
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    
 
Kopie hiervan hebben wij verstuurd aan: 
- alle leden en plaatsvervangend leden van de  Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie   
 
Om te voorkomen dat niet nog langer miljarden wereldbewoners vanuit Nederland aan 
miljoenen/ miljarden kilogrammen valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende 
stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) in strijd met de gemeentelijke 
bouwverordeningen, Europese afvalstoffenlijst (EURAL), overige Europese richtlijnen, 
verordeningen en Internationale verdragen worden blootgesteld richten wij aan alle leden en 
plaatsvervangend leden van de  Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie het nadrukkelijke 
verzoek tot het nemen van een Tweede Kamer besluit om alle Nederlandse gemeenten 
dwingend voor te schijven dat geïmpregneerd hout in de afvalfase moet worden verwijderd en 
verwerkt als gevaarlijk afval overeenkomstig de gemeentelijke bouwverordening en Europese 
afvalstoffenlijst (EURAL).   
 
In afwachting van uw zo spoedig mogelijk besluit daarop, verblijven wij 

Hoogachtend; 

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