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Ecologisch Kennis Centrum B.V.   ‟t Achterom 9a,   5491 XD Sint-Oedenrode     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 

Per fax 070-3651380 en  
Per e-mail: voorlichting@raadvanstate.nl  

        
Aan: Raad van State 
Afdeling bestuursrechtspraak, 

       t.a.v. Wrakingskamer 
       Postbus 20019, 
       2500 EA ‟s-Gravenhage. 
       
       Sint-Oedenrode, 9 mei  2011  
 
Ons kenmerk: PvD/HF/020910/HB  
Uw nummer: 201008727/3/H1 
 
 
Betreft: P.M. van Dijk en H. Fitters (appellanten)/ 
            Wraking van de behandelende staatsraden mr. C.H.M. van Altema en mr. H. Troostwijk in 
            opgemelde zaak een dag vóór de zitting op 10 mei 2011 om 14.00 uur.   
 
   
Geacht College, 
 
Namens de families P.M. van Dijk/J.H. van Dijk-Fitters, Scheidingstraat 5, 5154 AE te Elshout en  
H. Fitters, Norbertijnerstraat 43, 5154 ED te Elshout, hierna te noemen: appellanten, wraakt 
ondergetekende de behandelende staatsraden mr. C.H.M. van Altema en mr. H. Troostwijk in 
opgemelde zaak met als nummer: 201008727/3/H1 vóór de behandeling ter zitting op 10 mei 2011 om 
14.00 uur.  
  
Ingevolge artikel 8:15 Algemene wet bestuursrecht kan op verzoek van een partij elk van de rechters 
die een zaak behandelen, worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de 
rechtelijke onpartijdigheid schade zou kunnen leiden.  
 
Ingevolge artikel 8:16 Algemene wet bestuursrecht wordt een verzoek tot wraking gedaan zodra de 
feiten of omstandigheden aan verzoeker bekend zijn geworden. Het verzoek geschiedt schriftelijk en is 
gemotiveerd. 
 
De feiten en omstandigheden waarop ondergetekende de behandelende staatsraden mr. C.H.M. van 
Altema en mr. H. Troostwijk wraakt zijn als volgt:  

 

Wrakingsgronden    

Bij brief d.d. 2 oktober 2010 (moet zijn 2 mei 2011), hebben wij Voorzitter J.E.M. Polak, van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op grond van de volgende inhoudelijke 
motivering verzocht om de behandeling van opgemeld verzetschrift voor onbepaalde tijd op te 
schorten en ondergetekende dat per kerende e-mail schriftelijk te bevestigen:  

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
     Per Fax 070 365 13 80 en  
                                                                                  Per e-mail: voorlichting@raadvanstate.nl 
                           

Raad van State, 
       Afdeling bestuursrechtspraak, 
       t.a.v. Voorzitter Mr. J.E.M. Polak 
       Postbus 20019, 
       2500 EA ‟s-Gravenhage. 
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                 Sint-Oedenrode, 2 oktober 2010 
 
Ons kenmerk: PvD/HF/020910/HB  
Uw nummer: 201008727/3/H1 
 
Betreft: P.M. van Dijk en H. Fitters (appellanten)/ 
            Verzoek om uitstel van de behandeling van opgemeld verzet in hoger beroep.  
 
 

 
 
 
Geachte Voorzitter J.E.M. Polak, 
 
Namens de families P.M. van Dijk / J.H. van Dijk-Fitters, Scheidingstraat 5, 5154 AE te Elshout  
en H. Fitters, Norbertijnerstraat 43, 5154 ED te Elshout, hierna te noemen: appellanten, richten wij aan 
u het nadrukkelijke verzoek om de behandeling in opgemeld verzetschrift op 10 mei 2011 om 14.00 
uur niet te laten doorgaan en voor onbepaalde tijd op te schorten. Dit omdat vanuit België tegen de 
Nederlandse Raad van State een 2-tal strafrechtelijke onderzoeken lopen. Als feitelijk bewijs daarvoor 
vindt u bijgevoegd onze e-mail d.d. 1 mei 2011 18:30 uur, met bijbehorende deeplinks, aan Belgisch 
Federaal Procureur des Konings Johan Delmulle. Daarin staat letterlijk het volgende geschreven:   
 
=============================================================================   
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 1 mei 2011 18:30 
Onderwerp: Federaal Procureur des Konings Johan Delmulle heeft „sluipmoordende genocide‟ op 
miljoenen Belgen vanuit Nederland en miljarden wereldbewoners vanuit Nederland en België in 
onderzoek. 
Aan: federaal.parket@just.fgov.be 
 
Federaal Procureur des Konings Johan Delmulle heeft „sluipmoordende genocide‟ op 
miljoenen Belgen vanuit Nederland en miljarden wereldbewoners vanuit Nederland en België in 
onderzoek.  geleden 

http://www.sdnl.nl/groenen-heusden.htm
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=59
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Per e-mail: federaal.parket@just.fgov.be  
Aan federaal procureur Johan Delmulle  
Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel,  
 
Geachte heer Delmulle,  
 
Op 29 april 2011 heeft de magistraat van uw parket ons telefonisch bericht dat U de strafklacht d.d. 17 
februari 2011, aangevuld bij e-mail d.d. 23 februari 2011, van No Cancer Foundation onder 
dossiernummer FA3-6-11 in behandeling hebt genomen en dat het Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
op soortgelijke wijze als in de zaak met notitienummer FD66.99.2/11, zoals staat geschreven in uw 
brief d.d. 3 maart 2011, dat schriftelijk krijgt bevestigd. Mede namens NO CANCER 
FOUNDATION willen wij u daarvoor bedanken. U voorkomt daarmee dat miljoenen Belgen en 
miljarden wereldbewoners vroegtijdig zullen sterven aan kanker.  
 
Sluipmoordende genocide is het doelbewust vergiftigen van 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.  

De Verenigde Naties namen in 1948 het Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van 
genocide aan, waarin genocide wordt verboden. Deze conventie definieert in artikel 2 genocide als: 

 any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, 
racial or religious group, as such: 'Killing members of the group; Causing serious bodily or 
mental harm to members of the group; Deliberately inflicting on the group conditions of life 
calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; Imposing measures 
intended to prevent births within the group; and forcibly transferring children of the group to 
another group'. 
 
(elk van de volgende handelingen met als opzet het vernietigen, geheel dan wel gedeeltelijk, 
van een nationale, etnische, raciale of religieuze groepering als zodanig: 'Het vermoorden van 
leden van de groep; Het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de 
groep; Het welbewust aan de groep opleggen van levensomstandigheden, die bedoeld zijn om 
de groep geheel dan wel gedeeltelijk fysiek te vernietigen; Het opleggen van maatregelen om 
geboortes binnen de groep te verhinderen; En het met dwang overbrengen van kinderen uit de 
groep naar een andere groep') 
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
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http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
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://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Naties
http://nl.wikipedia.org/wiki/1948
http://nl.wikipedia.org/wiki/Genocideverdrag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Genocideverdrag
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Het veroorzakende land Nederland handelt al maar liefst vanaf 21 april 1962 op positief advies van de 
Raad van State met als Voorzitter Koningin Juliana en als Vice-President Louis Joseph Maria Beel 
(KVP) en goedkeuring van de Bestrijdingsmiddelenwet door  Nederlandse politieke partijen KVP, 
CHU, ARP (thans: CDA) en VVD vanaf 21 april 1962 in strijd met het door de Verenigde Naties in 
1948 ondertekende Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide. Nederland heeft 
België (met name Vlaanderen) daarin later meegetrokken.  
 
De gevolgen voor Nederland zijn catastrofaal als dit ooit aan het licht komt. Daarom wordt in 
Nederland onder politieke leiding van de opvolgende minister-presidenten Ruud Lubbers (CDA), Wim 
Kok (PvdA), Jan Peter Balkenende (CDA) en Marc Rutte (VVD) deze sluipmoordende genocide op de 
wereldbevolking vanuit Nederland al maar liefst 20 jaar lang doodgezwegen, hetgeen tot ECO-
terrorisme heeft geleid. De geheime Bilderberg Conferenties hebben daarbij een heel belangrijke rol 
gespeeld. Hiervan hebben No Cancer Foundation en Philips Safety Manager Ad van Rooij een feitelijk 
gedetailleerd onderbouwde strafaangifte gedaan bij mr. G.W. van der Brug, Hoofdofficier van Justitie, 
Posthumalaan 74, 3072 AG Rotterdam. Betreffende strafaangifte, met deeplinks aan feitelijke 
onderbouwing, vindt u hieronder in de volgende link bijgevoegd.  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf  
 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en volledig mee te nemen in uw strafrechtelijk onderzoek. Dit des te meer mr. G.W. van 
der Brug heden na maar liefst ruim twee maanden de ontvangst van deze strafaangifte aan No 
Cancer Foundation en Philips Safety Manager Ad van Rooij nog steeds niet schriftelijk heeft 
bevestigd. Dit omdat in die strafaangifte (strafklacht) de grensoverschrijdende, mens-, dier- en 
milieuvernietigende (door de Nederlandse media verzwijgende) terroristische misdrijven gepleegd 
door de 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 
feitelijk is bewezen. Dit omdat in die strafaangifte tevens feitelijk is bewezen dat alle Nederlandse 
bedrijven (waaronder Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode) en particulieren vanuit de Staat der 
Nederlanden worden verplicht tot het plegen van sluipmoordende genocide (eco-terrorisme) op 
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 om 
niet strafrechtelijk te worden vervolgd, hetgeen door de bekende Nederlandse Criminoloog Prof dr. F. 
Bovenkerk als “Corporate Crime” is beoordeeld: Voor bewijs bekijk de volgende links met deeplinks in 
Het Echte Nieuws:  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2008-07-06.php  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-03.php  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-17.php  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php  
(Bevat ook de lezing van Criminoloog Prof. dr. F. Bovenkerk)  
 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en volledig mee te nemen in uw strafrechtelijk onderzoek.   
 
Onder de dekmantels van ecologisch, milieuvriendelijk, biomassa, groene stroom, duurzaam, CO2-
reductie, milieubeton, secundaire brandstof, hergebruik, Rio de Janeiro protocol en Kyoto-protocol 
(waarmee de moord op Pim Fortuyn rechtstreeks samenhangt en waarover Ine Veen een boek heeft 
geschreven) 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 en Philips, waaronder het Koninklijk Huis en de Staat der Nederlanden, met 
miljarden euro‟s onrechtmatig te verrijken.  
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http://www.om.nl/
http://www.om.nl/organisatie/college_van/
http://www.om.nl/organisatie/college_van/
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/bezwaarschrift-tegen-de-weigering-te-beschikken-8-maart-2011-r1.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-benw-sint-oedenrode-einde-dwangsom-10-maart-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
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http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
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Dat de Staat der Nederlanden en de Nederlandse politiek onder de dekmantel van “duurzaamheid”  
doelbewust sluipmoordende genocide plegen op de gehele wereldbevolking maken de volgende 
artikelen in Het Echte Nieuws en bijgevoegde brieven d.d. 5 april 2011 en 8 april 2011 van de politieke 
partij “De Groenen” aan resp. verantwoordelijk minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en Voorzitter Raymond de Roon van de Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 
van de Tweede-Kamer der Staten-Generaal (en hun zwijgen daarover) glashelder:   
 
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php  
 
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  
 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van bovengenoemde artikelen in Het Echte Nieuws, 
en brieven d.d. 5 april 2011 en 8 april 2011 aan minister Piet Hein Donner en voorzitter Raymond de 
Roon, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en volledig mee te nemen in uw 
strafrechtelijk onderzoek.    
 
Omdat deze sluipmoordende genocide op miljarden wereldbewoners vanuit met name het Christen-
Democratisch Appèl (CDA) in strijd is met het katholieke geloof en haar 10 geboden wordt gepleegd 
dient dat in opdracht van Paus Benedictus XVI onmiddellijk te stoppen. Om die reden heeft No Cancer 
Foundation op 30 maart 2011 hiervan ook strafaangifte gedaan bij Paus Benedictus XVI via zijn 
Kardinaal Mgr. André Léonard. Deze strafaangifte is persoonlijk overhandigd bij kardinaal Mgr. André 
Léonard met ontvangstbevestiging.Toegezegd is dat ter afdoening ervan deze strafaangifte direct zou 
worden doorgezonden aan Paus Benedictus XVI. No Cancer Foundation verwacht om die reden elk 
moment de beslissing van Paus Benedictus XVI dat deze vorm van genocide vanuit Nederland en 
België op alle wereldbewoners onmiddellijk moet worden gestopt en alle onderdrukte middelen (als 
Flaraxin) en technologieën moeten worden benut om te redden wat nog te redden valt. Betreffend 
verzoek aan Paus Benedictus XVI om tot een strafrechtelijk onderzoek over te gaan vindt u hieronder 
bijgevoegd:       
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-paus-30-maart-2011.pdf  
 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en volledig mee te nemen in uw strafrechtelijk onderzoek. 

Ook het Europese Parlement, de NATO, de landen China, Rusland, Indonesië, Japan, Cuba, Kroatië, 
Servië maar ook Vietnam, waar Steve Stevaert als havenbaas voor Group Machiels vanuit België met 
grote winsten heel veel uiterst giftig kankerverwekkend afval kan dumpen in de materialen (hout, 
beton, asfalt, stenen, etc) in het havengebied van 1.200 hectare, zijn verzocht dit (strafrechtelijk) te 
onderzoeken. Betreffende verzoeken tot het doen van een (strafrechtelijk) onderzoek aan het 
Europees Parlement, de NATO en genoemde landen vindt u hieronder bijgevoegd.  
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/bart-staes-europees-parlement-24-maart-2011.pdf 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafrechtelijk-onderzoek-nato-24-maart-2011.pdf 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-ambassade-china-30-maart-2011.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-ambassade-rusland-30-maart-2011.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-ambassade-indonesie-30-maart-2011.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-ambassade-japan-30-maart-2011.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-ambassade-cuba-30-maart-2011.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-ambassade-kroatie-24-maart-2011.pdf  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzaam
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/waarom
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/bilderberg
http://publitiek.nl/!2GL
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/vj/samenstelling.jsp
http://www.tweedekamer.nl/
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.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/verzoek-tot-het-nemen-van-een-besluit-vaste-kamer-commissie-justitie-8-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://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/bilderberg
http://www.cda.nl/
http://www.cda.nl/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/wat-was-er-het-eerst-de-kip-of-het-ei
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Benedictus_XVI
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Benedictus_XVI
http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_L%C3%A9onard
http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_L%C3%A9onard
http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_L%C3%A9onard
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Benedictus_XVI
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Benedictus_XVI
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Benedictus_XVI
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-paus-30-maart-2011.pdf
http://www.gva.be/nieuws/geldzaken/aid923853/steve-stevaert-havenbaas-in-vietnam.aspx
http://www.machiels-group.be/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/bart-staes-europees-parlement-24-maart-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafrechtelijk-onderzoek-nato-24-maart-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-ambassade-china-30-maart-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-ambassade-rusland-30-maart-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-ambassade-indonesie-30-maart-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-ambassade-japan-30-maart-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-ambassade-cuba-30-maart-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-ambassade-kroatie-24-maart-2011.pdf
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-ambassade-servie-24-maart-2011.pdf  
 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en volledig mee te nemen in uw strafrechtelijk onderzoek.  
 
Het is hierbij goed te weten dat met instemming van Koning Albert II van België voormalig Vlaams 
minister Eric Van Rompuy (de broer van Europees President Herman Van Rompuy), met toestemming 
van Minister-President Luc Van den Brande, in 1997 maar liefst 50 miljoen frank overheidssteun heeft 
gegeven en daarna nog veel meer aan het bedrijf Group Machiels die onder de dekmantels van 
ecologisch, milieuvriendelijk, biomassa, groene stroom, duurzaam, CO2-reductie, milieubeton, 
secundaire brandstof, hergebruik, Rio de Janeiro protocol en Kyoto-protocol (waarmee de moord op 
Pim Fortuyn rechtstreeks samenhangt en waarover Ine Veen een boek heeft geschreven) mede deze 
sluipmoordende genocide pleegt op Belgen en vanuit België op wereldbewoners en daarboven op met 
uitkeringtrekkende werknemers en veel zwart geld de Belgische Staat voor miljoenen euro‟s heeft 
opgelicht. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd de brief d.d. 18 mei 1998 van Pier Byloos (voormalig 
werknemer bij Group Machiels) aan Koning Albert II, de reactiebrief d.d. 14 november 1997 van het 
Kabinet van de Koning daarop, de beslissingsbrief d.d. 17 november 1997 van Vlaams minister Eric 
Van Rompuy daarop en de goedkeuringsbrief  d.d. 10 december 1997 van Vlaams Minister-President 
Luc Van den Brande daarop. Voor bewijs lees hieronder:  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-aan-koning-albert-etc-pier-byloos.pdf.  

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en volledig mee te nemen in uw strafrechtelijk onderzoek.  
 
Op dezelde wijze wordt onder meer het Belgische bedrijf Unilin N.V. te Wielsbeke (België) ten minste 
al maar liefst 12 jaar lang gebruikt als dekmantelbedrijf om miljoenen kilogrammen valselijk 
geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) 
vanuit Nederland in spaanplaat te verwerken en over de gehele wereld te verkopen in strijd met de 
Nationale wetgeving, Europese richtlijnen, verordeningen en Internationale verdragen.  
Bij brief d.d. 7 september 2011 hebben wij daarvan de heer B. Dereymaeker van de Belgische 
ambassade op de hoogte gebracht echter zonder enig resultaat. Voor bewijs lees hieronder:  
 
http://www.sdnl.nl/embassy2.htm  
 
http://www.sdnl.nl/embassy3.htm   
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en volledig mee te nemen in uw strafrechtelijk onderzoek.  
 
Ook Philips Medical Systems Nederland B.V. (Philips Healthcare) te Best gaat in deze illegale 
transporten van en naar Unilin N.V.  niet vrijuit. Voor het wettelijke bewijs lees het 
verdiepingsonderzoek d.d. 10 maart 2007 van haar safety manager Ad van Rooij, en de gevolgen 
daarvan voor deze Philips safety manager Ad van Rooij hieronder:      
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verdiepingsonderzoek-dd-10-maart-2007-aan-het-het-bestuur-
van-philips-medical-systems.pdf  
 
http://www.sdnl.nl/ekc-philips-aangifte.htm  
 
http://www.sdnl.nl/ekc-persconferentie.htm  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2009-09-15.php  
 
http://www.mstsnl.net/video/ing-ad-van-rooij-over-de-philips-cultuur.wmv  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/zeer-hoge-urgentie-omdat-er-sprake-is-van-een-misdrijf-
waaruit.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/bezwaarschrift-cvz-zorgverzekeringpremie-3-maal-16-april-
2011.pdf  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-ambassade-servie-24-maart-2011.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_II_van_Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eric_Van_Rompuy
http://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_Van_Rompuy
http://www.lucvandenbrande.be/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-aan-koning-albert-etc-pier-byloos.pdf
http://www.machiels-group.be/
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.machiels-group.be/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_II_van_Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet_van_de_Koning
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eric_Van_Rompuy
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eric_Van_Rompuy
http://www.lucvandenbrande.be/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-aan-koning-albert-etc-pier-byloos.pdf
http://www.unilin.com/nl/Pages/default.aspx
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
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.sdnl.nl/embassy2.htm
http://www.sdnl.nl/embassy3.htm
http://www.healthcare.philips.com/nl/
http://www.unilin.com/nl/Pages/default.aspx
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/kam-point-philips-in-beeld-juli-2008.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/kam-point-philips-in-beeld-juli-2008.pdf
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/ekc-philips-aangifte.htm
http://www.sdnl.nl/ekc-persconferentie.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2009-09-15.php
http://www.mstsnl.net/video/ing-ad-van-rooij-over-de-philips-cultuur.wmv
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/zeer-hoge-urgentie-omdat-er-sprake-is-van-een-misdrijf-waaruit.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/zeer-hoge-urgentie-omdat-er-sprake-is-van-een-misdrijf-waaruit.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/bezwaarschrift-cvz-zorgverzekeringpremie-3-maal-16-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/bezwaarschrift-cvz-zorgverzekeringpremie-3-maal-16-april-2011.pdf
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Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en volledig mee te nemen in uw strafrechtelijk onderzoek.  
 
Hoe is het mogelijk dat in België Els Clottemans (zonder  materiële bewijzen of getuigenissen die haar 
schuld rechtstreeks aantoonden) voor de moord op slechts één persoon (een is te veel) door 
assisenvoorzitter Michel Jordens maar liefst tot 30 jaar gevangenisstraf is veroordeeld en dat alle 
hierboven vermelde bedrijven en personen waarvan feitelijk is bewezen dat zij sluipmoordende 
genocide plegen op miljoenen Belgen en miljarden wereldbewoners vrijuit gaan en daarvoor onder de 
dekmantel van “duurzaamhied” zelfs miljoenen euro‟s overheidssubsidie ontvangen?  
 
Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat onderzoeksrechter Davy Jordens (nota bene de zoon van 
assisenvoorzitter Michel Jordens) van het parket te Hasselt bij No Cancer Foundation binnenvalt, alle 
Flaraxin producten in beslag neemt en alle bankrekeningen van No Cancer Foundation heeft 
geblokkeerd en deze stichting ook nog beticht van fraude en bedrog. Dit terwijl Davy Jordens 
simpelweg het SCIENTIFIC & TREATMENT CENTER FOR CANCER CURING PHOENIX, Svobody 
sq. 7, office 378, 61022-Kharkiv in Ukraine, had kunnen raadplegen en daar alle gegevens had 
kunnen opvragen. Dat Hasselts onderzoeksrechter Davy Jordens met deze onaangekondigde aktie 
natuurproducten in beslag neemt welke de met overheidssteun vergiftigde kankerpatiënten kunnen 
helpen die zijn veroorzaakt door met name het Hasselts parket, dat bijna de helft van alle vastgestelde 
milieudelicten seponeert, maakt dit alles nog veel opmerkelijker. Daarbij dient nog te worden 
opgemerkt dat onderzoeksrechter Davy Jordens weigert dossiers te ontvangen van No Cancer 
Foundation voor haar verdediging en tijdens gesprekken daarover de telefoon op de haak gooit. Voor 
bewijs lees hieronder:  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verhoor-erik-verbeek-7-april-2011.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verhoor-ad-van-rooij-van-11-april-2011.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoek-beschikking-dossier-beslag-jordens-22-april-2011-
ev220411.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/ondertekend-verzoek-davy-jordens-22-april-2011.pdf 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/pv-erik-verbeek-politie-22-april-2011.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/de-groenen-aan-r-de-roon-benelux-parlement-25-april-2011.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verhoor-erik-verbeek-van-26-april-2011.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/persbericht-van-de-groenen-26-april-2011.pdf  
 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en volledig mee te nemen in uw strafrechtelijk onderzoek.  
  
Wij willen u vragen om de ontvangst van bovengenoemde aanvulling op de onder dossiernummer 
FA3-6-11 geregistreerde  strafklacht d.d. 17 februari 2011, aangevuld bij e-mail d.d. 23 februari 2011, 
van No Cancer Foundation schriftelijk te bevestigen en zorg te dragen voor een zeer spoedig 
onderzoek. U voorkomt daarmee dat miljoenen Belgen en miljarden wereldbewoners vroegtijdig zullen 
sterven aan kanker. U kunt daarbij rekenen op de maximale medewerking vanuit No Cancer 
Foundation en het Ecologisch Kennis Centrum B.V.   
 
Hoogachtend, 
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
Voor deze,  
  
Ad van Rooij  
Safety Manager 
Tel: 04 84749360 
 
CC 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Parachutemoord
http://nl.wikipedia.org/wiki/Parachutemoord
http://nl.wikipedia.org/wiki/Parachutemoord
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/limburg/1.888276
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/limburg/1.888276
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzaam
http://misdaadreporter.blogspot.com/2010/11/strafproces-tegen-nederlandse.html
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/limburg/1.888276
http://misdaadreporter.blogspot.com/2010/11/strafproces-tegen-nederlandse.html
http://sites.google.com/site/cancercuringcenterphoenix/
http://misdaadreporter.blogspot.com/2010/11/strafproces-tegen-nederlandse.html
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DB27V9H4
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DB27V9H4
http://misdaadreporter.blogspot.com/2010/11/strafproces-tegen-nederlandse.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verhoor-erik-verbeek-7-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verhoor-ad-van-rooij-van-11-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoek-beschikking-dossier-beslag-jordens-22-april-2011-ev220411.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoek-beschikking-dossier-beslag-jordens-22-april-2011-ev220411.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/ondertekend-verzoek-davy-jordens-22-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/pv-erik-verbeek-politie-22-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/de-groenen-aan-r-de-roon-benelux-parlement-25-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verhoor-erik-verbeek-van-26-april-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/persbericht-van-de-groenen-26-april-2011.pdf
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/17_februari_2011_strafaangifte_johan_delmulle_coonen_bral
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-johan-delmulle-coonen-bral-per-mail-17-02-2011.pdf
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
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- No Cancer Foundation 
- Paus Benedictus XVI. t.a.v. Mgr. André Léonard 
- Europees Parlement t.a.v. Bart Staes 
- NATO t.a.v. Luc Wyseur 
- Ambassade Vietnam t.a.v. VU TUAN HAI 
- Ambassade Servië t.a.v. Jelena JEVTOVIC 
- Ambassade China 
- Ambassade Rusland 
- Ambassade Indonesië 
- Ambassade Japan 
- Ambassade Cuba 
- Ambassade Kroatië 

 
=============================================================================   
 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud (ook die van bijbehorende deeplinks), die inhoud 
hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht.  
 
Met die inhoud is onmiskenbaar feitelijk komen vast te staan dat vanuit België tegen de 
Nederlandse Raad van State een 2-tal strafrechtelijke onderzoeken lopen.    
 
Wij richten aan u dan ook het nadrukkelijk verzoek, om lopende deze strafrechtelijke onderzoeken 
vanuit België tegen de Nederlandse Raad van State, de behandeling van opgemeld verzetschrift voor 
onbepaalde tijd op te schorten en ondergetekende dat per kerende e-mail schriftelijk te bevestigen.     
 
Hoogachtend, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze, 
Ing. A.M.L. van Rooij 
Directeur.       
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Bij brief d.d. 3 mei 2011 beslist staatsraad mr. C.H.M. van Altema, als plaatsvervangend voorzitter van 
Kamer 3, daarop letterlijk als volgt (zie bijlage): 
 

Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
 t.a.v. ing. A.M.L. van Rooij 
 ‟t Achterom 9a  
 549a XD Sint-Oedenrode 
 
 Datum                                  Ons nummer                        Uw kenmerk: 
 3 mei 2011                           201008727/3/H1                    Pvd/HF/020910/HB 
 
 Onderwerp                                                                        Behandelend ambtenaar 
 Van Dijk en anderen/ BW Heusden                                 E.M. Werner                
 Vrijstelling en bouwvergunning                                      070-4264709   
 

In uw aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak gerichte brief gedateerd 2 
oktober 2010, ingekomen op 2 mei 2011, wordt geen aanleiding gevonden de behandeling 
van het verzetschrift op te schorten en de zitting op 10 mei 2011 om 14.00 uur niet te 
laten doorgaan 

 
 Hoogachtend, 
 
 Namens de voorzitter van de zittingskamer, 
 Voor deze, 
 
 Mr. C.H.M. van Altena,  
 Plaatsvervangend voorzitteer van Kamer 3  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Benedictus_XVI
http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_L%C3%A9onard
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Parlement
http://www.bartstaes.be/bart.php
http://en.wikipedia.org/wiki/NATO
http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=77
http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=77
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Staatsraad mr. C.H.M. van Altema heeft de volgende loopbaan en huidige nevenfuncties:  
 
Mevrouw mr. C.H.M. van Altena 
Staatsraad 

Geboren in Soest op zaterdag 16 maart 1957 
 
Opleiding 
Rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam 
 
Loopbaan 
Medewerker Documentatiedienst Hof van Justitie van de EG Luxemburg 
RAIO-opleiding Haarlem en Amsterdam 
Gerechtsauditeur / rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 
Rechter rechtbank Haarlem 
Vice-president rechtbank Haarlem 
Raadsheer gerechtshof Amsterdam 
Staatsraad in buitengewone dienst, sinds 1 juli 2003 
(Door de wijziging van de Wet op de Raad van State op 1 september 2010, 
vanaf die datum: staatsraad) 
 
Huidige nevenfuncties 
Raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Amsterdam; 
Lid Commissie van Beroep Stichting Code Geneesmiddelenreclame; 
Lid van het bestuur van de Stichting Holland Symfonia; 
Lid-jurist van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg; 
Docent bij de Stichting Studiecentrum Rechtspleging.  

 

   
Het moge u duidelijk zijn dat staatsraad mr. C.H.M. van Altema, gezien de inhoud van ons 
bovenvermelde verzoek om de behandeling van opgemeld verzetschrift voor onbepaalde tijd op te 
schorten, vanwege haar loopbaan met de volgende huidige nevenfuncties:     

- Raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Amsterdam; 
- Lid Commissie van Beroep Stichting Code Geneesmiddelenreclame; 
- Lid van het bestuur van de Stichting Holland Symfonia; 
- Lid-jurist van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg; 
- Docent bij de Stichting Studiecentrum Rechtspleging. 

extreem partijdig is en om die reden die beslissing nooit had mogen nemen. Dit des te meer zij 
achteraf ook niet de behandelend rechter blijkt te zijn.  
 
Toen wij vandaag staatsraad mr. C.H.M. van Altema daarop wilde wraken en daarvoor bij de Raad 
van State op internet gingen kijken constateerden wij dat niet staatsraad mr. C.H.M. van Altema de 
behandelend rechter is maar dat dit mr. H. Troostwijk is. Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat 
staatsraad mr. C.H.M. van Altema, die wij op deze beslissing hadden willen wraken, zelf de andere  
staatsraad mr. H. Troostwijk heeft aangewezen als rechter om deze zaak op 10 mei 2011 om 16.00 
uur te behandelen. Staatraad mr. C.H.M. van Altema heeft dat gedaan met de wetenschap en 
voorkennis dat wettelijk alleen de behandelend rechter kan worden gewraakt.  
 
Hiermee hebben wij toch echt de interne samenspannende organisatiecriminaliteit, hetgeen door 
criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk als ”corporate crime” is beoodeeld, binnen de Raad van State 
feitelijk bewezen. Voor bewijs, lees: http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php  Om die reden 
zullen wij ook staatsraad mr. C.H.M. van Altema wraken zodat daarmee met een beslissing van de 
wrakingskamer onherroepelijke jurisprudentie ontstaat dat ook de als zodanig samenspannende 
staatsraden kunnen worden gewraakt.   
 
Op webpagina: http://www.raadvanstate.nl/agenda/zittingsagenda/ van de Raad van State staat 
letterlijk het volgende geschreven: 

 

  

http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=77
http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=77
http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=77
http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=77
http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=53
http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=77
http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=53
http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=77
http://www.professorfrankbovenkerk.nl/
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=77
http://www.raadvanstate.nl/agenda/zittingsagenda/
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 dinsdag 10 mei 2011 

 Zittingsagenda 

 
 Kamer 3 - Hoger Beroep 

 Unit H1: Staatsraad Troostwijk 
201008727/3, 201009775/1, 201010352/1, 201010480/1, 201010637/1, 201010674/1, 
201010712/1 

Hiermee hebben wij feitelijk bewezen dat staatraad mr. H. Troostwijk deze zaak gaat behandelen op 
10 mei 2011 om 14.00 uur.   
 
Staatsraad mr. H. Troostwijk heeft de volgende loopbaan en huidige nevenfuncties:  
            
Mevrouw mr. H. Troostwijk 
Staatsraad 

Geboren in Groningen op woensdag 22 december 1954 
 
Opleiding 
Rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam 
 
Loopbaan 
Juridisch medewerker Ruimtelijke ordening Provincie Noord-Holland  
Wetenschappelijk medewerker bestuursrecht aan de Universiteit van 
Amsterdam  
Rechter Arrondissementsrechtbank Amsterdam  
Staatsraad in buitengewone dienst, sinds 1 november 2000 
(Door de wijziging van de Wet op de Raad van State op 1 september 2010, 
vanaf die datum: staatsraad) 
 
Huidige nevenfuncties 
Plaatsvervangend lid Commissie voor de bezwaarschriften Joods 
Humanitair Fonds; 
Bestuurslid Stichting Afhandeling Maror gelden Overheid (SAMO); 
Lid van de Raad van Toezicht van het Prins Bernhard Cultuurfonds; 
Plaatsvervangend lid van het College van Beroep voor het Hoger 
Onderwijs;  
Vice-voorzitter Raad voor de Journalistiek; 
Voorzitter van de klachtencommissie van het Centrum voor Hyperthermie.  

 

 
Zij heeft dus als nevenfunctie: 

- Vice-voorzitter Raad voor de Journalistiek; 
 
Het Eindhovens Dagblad schrijft vanaf 7 juli 1989 over de vergiftiging met Wolmanzouten, het middel 
dat onze buurman Gebr. Van Aarle gebruikt, letterlijk de volgende leugens in haar krant en weigert 
dat tot op de dag van vandaag te corrigeren: Lees: http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php  
 

 
HOME | INFO | ARCHIEF | NIEUWSBRIEF | LINKS EDITIE 11 OKTOBER 2007  
 

 

<> 

 
 

 

 

http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=53
http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=53
http://www.ed.nl/
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.hetechtenieuws.org/index.php
http://www.hetechtenieuws.org/info.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.hetechtenieuws.org/0000-00-00-nieuwsbrief.php
http://www.nieuwemedianieuws.nl/
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BEWIJS: Eindhovens dagblad 

schrijft tegenstrijdig over 
kankerverwekkend Arseen 

 
Het Eindhovens Dagblad schreef meerdere keren over het grote gevaar van 
vergiftiging door kankerverwekkend Arseen in Bangladesh. 
Maar het Eindhovens Dagblad schreef ook over het Nederlandse 
houtimpregneerbedrijf Carl Tissen Import Export B.V., dat dit bedrijf zijn hout 
impregneert zonder het milieu te belasten. Dit klopt niet want directeur Carl 
Tissen van betreffend houtimpregneerbedrijf heeft in 1994 zelf kenbaar 
gemaakt dat hij grote hoeveelheden Arseen en Chroomtrioxide in het milieu 
bracht. 
 
 

 
1. In 1989 schrijft het Eindhovens Dagblad over houtimpregneerder Tissen die samen 
met de heer Mouwen een veilige impregneermethode heeft gevonden die het milieu 
niet zou belasten met o.a. Arseen en Chroom VI. 
De werkelijkheid is zoals hieronder beschreven in punt 2. Het Eindhovens Dagblad heeft 
nooit rectificatie geplaatst. 
 
 

 
2. In 1996 schrijft directeur Carl Tissen van houtimpregneerbedrijf Carl Tissen Import 
Export B.V. aan de Vaste Kamercommissie Milieubeheer van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal zelf dat zijn bedrijf jaarlijks ca. 16.000 kg. arseenzuur en 19.000 kg. 
chroomtrioxide (chroom VI) diffuus in de compartimenten water, bodem en lucht brengt. 
De gehele Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft deze brief van Carl Tissen nooit 
inhoudelijk beantwoord. 
 
 
 
 
 

 

 
Het Eindhovens Dagblad 
schrijft wel over het gevaar 
van arseen vergiftiging in 
Bangladesh. Maar arseen 
vergiftiging in Nederland kan 
blijkbaar geen kwaad  
 
 
INFO: Deze editie is 
geplaatst door redactie. 
D.m.v. afzonderlijke bewijzen 
betreffende carcinogene 
stoffen in en op 
geïmpregneerd hout wordt 
toegewerkt naar 1 duidelijk 
hoofdartikel. (Zie hier de 
bewijzen tot nu toe.) Elk 
bewijsstuk zal weer diverse 
andere vragen oproepen. 
Echter na verloop van tijd 
worden alle bewijzen achter 
elkaar gezet en zal het voor 
een ieder compleet en helder 
zijn. Meer info hier  

http://www.ed.nl/
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11-eindhovens-dagblad-1989.jpg
http://www.hetechtenieuws.org/info.php
http://www.hetechtenieuws.org/bewijzen-gif.php
http://www.hetechtenieuws.org/info.php
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3. In 2000 schrijft het Eindhovens Dagblad dat 80 miljoen mensen in Bangladesh via het 
grondwater bedreigd worden met kanker als gevolg van Arseen in grondwater. 
 
 

 
4. Ook in het jaar 2000 meldt het Eindhovens Dagblad dat de 
wereldgezondheidsorganisatie (WHO) alarm heeft geslagen over een dreigende ramp in 
Bangladesh. De helft van de bevolking dreigt besmet te raken door het drinken van met 
arseen verontreinigd grondwater. 
 
WAAROM LEEST U HIER NIETS OVER IN DE REGULIERE MEDIA? 
Omdat deze media niet (meer) onafhankelijk zijn en structueel onderwerpen negeren die de integriteit en imago van 
multinationals, overheid en koningshuis zouden kunnen schaden en een positieve verandering in gang zouden kunnen zetten. 
Zie het verschil tussen de oude (reguliere) media en de nieuwe media via: 
www.oudemedia-nieuwemedia.nl  

 

 

 
  
 
Hierover heb ik op 2 mei 2002 letterlijk de volgende aangetekende brief aan Pim Fortuyn verstuurd:  

Aantekenen met ontvangstbevestiging 

Aan: P. Fortuyn, 
G.W. Burgerplein 11, 
3021 AT Rotterdam.  

Sint Oedenrode, 3 mei 2002. 
 

Ons kenmerk: PF/03052/br.  

Geachte heer Fortuyn,  

Zeer geschokt ben ik over de wijze waarop Wim Kok, Frits Bolkestein, de Pv/dA, etc, u 
persoonlijk beschuldigen. U spreekt namelijk de waarheid.  

 

 

 

http://www.oudemedia-nieuwemedia.nl/
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Wim Kok (Pv/dA), Jan Pronk (Pv/dA), A. Kosto (Pv/dA), Tjeenk Willink (Pv/dA), etc. 
hebben met de hulp van dit paarse kabinet de gehele politiek, de gehele rechterlijke 
macht en het gehele O.M. corrupt gemaakt en ons gehele land vergiftigd met uiterst 
giftige kankerverwekkende stoffen. Dit alles met misbruik van grote bedragen aan 
gemeenschapsgeld (subsidie) onder de dekmantels als ecologisch, milieuvriendelijk, 
biomassa, groene stroom, duurzaam, CO2-reductie, KOMO-keur, milieubeton, 
secundaire brandstof, hergebruik, Rio de Janeiro protocol en Kyoto-protocol.  

Dit alles heeft zich in gang gezet vanuit kabinet Lubbers III, waarin Wim Kok minister 
van Financiën was, en Jan Pronk minister van Ontwikkelingssamenwerking. Het zijn 
juist zij, de Pv/dA, maar ook de gesettelde CDA in Brabant en Limburg, die een groot 
gevaar vormen voor onze maatschappij en het leefbaar houden van ons land. De 
volgende bijgevoegde stukken maken dat volstrekt duidelijk:  

I. Mijn brief van 22 april 2002, kenmerk VROM/22042/vz, aan de minister van 
VROM, J.P. Pronk (Pv/dA).  

II. Mijn wrakingsverzoek d.d. 28 januari 2002, kenmerk: Bes/28012/wra, van A. 
Kosto aan de Raad van State (Pv/dA).  

III. Mijn brief d.d. 13 april 2001, kenmerk: TEK/13041/vz, aan de Voorzitter van de 
Tweede Kamer mw. J. van Nieuwenhoven, en haar antwoord daarop (Pv/dA).  

IV. Mijn klacht d.d. 24 februari 2002 aan de Nationale Ombudsman over Wim Kok 
(Pv/dA) en de reactie daarop van die Nationale Ombudsman.  

V. Mijn brief/persbericht d.d. 2 mei 2002 aan milieuwethouder E.H.G.J.M. 
Huijbregts van Sint Oedenrode (Oorzaak Pv/dA en CDA).  

VI. Mijn aangifte van 10 april 2002 van het plegen van valsheid in geschrift van de 
staatsraden R. Cleton, dr. J.C.K.W. Bartel, mr. R.J. Hoekstra en mr. P. van Dijk, 
incl. krantenartikelen. (Oorzaak Tjeenk Willink Pv/dA en voorheen Scholten 
CDA). 

Ik wil u vragen deze stukken met bijlagen goed te bekijken.  

Hierbij geef ik u toestemming om alle stukken te gebruiken in uw strijd tegen de huidige 
criminele gesettelde politieke macht, polderdictatuur genaamd.  

Op mijn kennis en ervaring hierover kunt u rekenen, in geval u dat wenselijk acht.  

Gaarne ontvang ik uw reactie, Met vriendelijke groeten, Ecologisch Kennis Centrum 
B.V. 
voor deze,  

Ing. A.M.L. van Rooij, 
directeur.  

C.c. - René van den Oord (met dank aan hem).  

Op 3 mei 2002 zou hij die brief moeten hebben ontvangen. Dat gebeurde echter niet.                                    
Op 22 mei 2002 - 20 dagen na verzending - is deze brief pas aangeboden aan Fortuyn BV.                     
(zie het bewijs van verzending en ontvangst hieronder):  

 
 

Het bewijs van ontvangst 20 dagen na dato 
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Het is hierbij goed te weten dat ik deze e-mail, zonder de 2 kilogram aan bewijsstukken op 2 mei 2002 
ook per fax rechtstreeks aan Pim Fortuyn heb gestuurd en die fax op 2 mei 2002 door iemand anders 
Mat Herben? (ook bekend in de zaak Fred Spijker en de JSF) is ontvangen. Mat Herben? heeft er 
er vervolgens voor gezorgd dat de uitreiking ervan door de PTT-post 20 dagen later heeft 
plaatsgevonden, na het moment Pim Fortuyn was vermoord en was begraven.     

Onze verdenking naar Mat Herben? is zeer groot en wel op grond van de volgende feiten: 
 

1. In april 2002 publiceerde Pim Fortuyn in zijn laatste boek, De puinhopen van acht jaar paars, 
dat hij de inhoud van dat boek als verkiezingsprogramma van de Lijst Pim Fortuyn ging 
indienen. Dit zou hebben betekend geen Kyoto-Protocol (groene stroom maffia), geen JSF en 
einde Koninklijk Huis. 

 

http://wikiresear.ch/Mat_Herben
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/326/9-11-problematiek-wordt-politiek-issue.html#more-326
http://wikiresear.ch/Mat_Herben
http://wikiresear.ch/Mat_Herben
http://wikiresear.ch/Mat_Herben
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pim_Fortuyn
http://www.bol.com/nl/s/boeken/zoekresultaten/Ntt/De+puinhopen+van+acht+jaar+paars/search/true/searchType/qck/N/8299/Ntk/books_all/index.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verkiezingsprogramma
http://www.sdnl.nl/column30.htm
http://www.sdnl.nl/epon-3.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joint_Strike_Fighter-programma
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/donner-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-8-mei-2011.pdf
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2. Wanneer Pim Fortuyn mijn brief d.d. 3 mei 2002 (per fax verstuurd op 2 mei 2002), met 
bijbehorend 2 kilogram aan bewijzen zou hebben ontvangen dan zou dat hebben betekent, 
einde  Pim Fortuyn Kyoto-Protocol (groene stroom maffia), geen JSF en einde Koninklijk Huis. 

 
3. Daarom moest Pim Fortuyn in opdracht van “De Kroon” om redenen zoals u HIER, HIER,  

HIER, HIER en HIER kunt lezen door een Tweede Schutter Abu Fatah? worden vermoord. 
Voor bewijs lees de boeken “Moord namens de „Kroon‟?” en “Alarm… u wordt vergiftigd 
!! zal de wereld ten onder gaan aan gif, milieu en bedrog?” van Ine Veen. 

Direct daarna op zaterdag (25 mei 2002) werd ik op basis van leugens vanuit de gemeente Sint-
Oedenrode (CDA, VVD, PvdA)  in het Eindhovens Dagblad afgeschilderd als het Ecologisch Kennis 
Centrum, het bureau van milieuactivist Ad van Rooij in Sint-Oedenrode. Als bewijs daarvoor vindt u 
hieronder bijgevoegd artikel in het Eindhovens Dagblad: 

 
 
25 mei 2002  

Vertrouwelijke gegevens Rooi in openbaarheid  

SINT-OEDENRODE - De aanmeldingslijst voor de opkoopregeling van agrarische 
bedrijven is een vertrouwelijk stuk. Het gaat immers over financiële en ook vaak 
emotionele zaken van privépersonen. Bij een ingezonden brief van het Ecologisch 
Kenniscentrum, het bureau van milieuactivist Ad van Rooi uit Sint-Oedenrode, zat die 
lijst als bijlage. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?  

Het college van B en W van Rooi werd donderdag behoorlijk in verlegenheid gebracht 
door deze vraag van het nieuwe CDA-raadslid H. van den Berk. De lijst had 
vertrouwelijk ter inzage gelegen in de leeskamer van het gemeentehuis, waartoe alleen 
gemeenteraadsleden en bevoegde ambtenaren toegang hebben. Wethouder C. van 
Rossum kon het achterste van zijn tong niet laten zien. "De verleiding is natuurlijk groot 
om te gaan gissen, maar het enige antwoord dat ik kan geven is: we weten het niet." 

Dit zegt toch genoeg. Dit is journalistieke samenspanning van journalist Jan van Egmond van het 
Eindhovens Dagblad en de gemeente Sint-Oedenrode (CDA, VVD, PvdA) tegen mij en mijn 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. van de meest ernstige soort. Daarbij hebben voormalig CDA-raadslid 
H van den Berk (thans: Loco-burgemeester) en voormalig CDA-wethouder Cees van Rossum (die 
samen met voormalig burgemeester Piet Schriek de dictatoriale macht had over Pieter van Geel) een 
hoofdrol gespeeld. Ik moest op deze wijze gelijk gesteld worden aan Volkert van der Graaf de 
moordenaar van Pim Fortuyn. Dit liet ik er niet bij zitten. Ik heb iedereen laten weten dat ik op deze 
wijze door de gemeente Sint-Oedenrode (CDA, VVD, PvdA) absoluut niet als milieuactivist 
voorgesteld en daarmee gekoppeld wens te worden aan de moordenaar van Pim Fortuyn, ene Volkert 
van der Graaf. Het recht is op deze wijze ver te zoeken. Pamela Hemelrijk, columniste voor het 
Algemeen Dagblad, voorspelde in haar column van 10 mei 2002 dat men via de pers met de moord 
op Fortuyn daarmee tevens de milieubeweging in een kwaad daglicht kon stellen. Lees ook: 
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm   

Ad van Rooij en zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V. hebben bij brief d.d. 2 juni 2002 daarover een 
klacht ingediend tegen Jan Egmond (journalist) en Joep van der Hart (hoofdredacteur) van het 
Eindhovens Dagblad bij mevrouw mr. D.C. Koene,  Secretariaat van de Raad voor de Journalistiek. 
De inhoud van die klacht met bijbehorende pleitnotitie kunt u in de volgende links lezen: 

http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-rvdj.htm (klacht)  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pim_Fortuyn
http://www.sdnl.nl/column30.htm
http://www.sdnl.nl/epon-3.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joint_Strike_Fighter-programma
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/donner-s-werelds-grootste-criminele-organisatie-8-mei-2011.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pim_Fortuyn
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Kroon_(regering)
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/het-startpunt-en-de-oorzaak-van-de-globale-vergiftiging
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/bilderberg-1
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf
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.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.ineveen.nl/
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-rvdj.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-rvdj.htm
http://www.sdnl.nl/camping-dommeldal-open-brief.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-benw-sint-oedenrode-einde-dwangsom-10-maart-2011.pdf
http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-van-geel.htm
http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-van-geel.htm
http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-van-geel.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Volkert_van_der_Graaf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pim_Fortuyn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Volkert_van_der_Graaf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Volkert_van_der_Graaf
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/pamela-5.htm
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.lijst14.nl/kandidaten/rooijvan/rooijvan.html
http://www.dtb4u.nl/jan-egmond/index.html
http://www.ed.nl/regio/eindhovenstad/article1546523.ece
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/8403/raad-er-brandt-een-lichtje-uit-uit.html#more-8403
http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-rvdj.htm
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http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-rvdj2.htm (pleitnotitie)  

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud (ook die van bijbehorende deeplinks) 
hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan alle leden van de wrakingskamer van de 
Raad van State gericht.  

Het is niet te geloven maar waar. Deze door Ad van Rooij bij de Raad voor de Journalistiek 
ingediende klacht tegen het Eindhovens Dagblad heeft hij verloren. Het Eindhovens Dagblad 
behoefde om die reden daarover dan ook geen rectificatie in haar krant te schrijven. Waarom Ad van 
Rooij toen heeft verloren hebben wij nu volledig boven water, te weten:  

Deze klacht werd toen behandeld door: 

 Mr. D. Allewijn, voorzitter- coördinerend vice-president van de rechtbank Den Haag  

 Prof. Dr. Mr. B. de Gaay Fortman - hoogleraar Politieke economie van de rechten van de 
mens aan de Universiteit van Utrecht, Professor of Political Economy Institute of Social 
Studies  

 Mr. Drs. M.M.P.M. Kreyns - directiesecretaris Koninklijke Barneveldse Drukkerij/Uitgeverij  

 Mw. C.J.E.M. Joosten - opinieweekbladjournalist  

 Mw. Drs. J.W.M. Kok - correspondent Noord-Nederland voor Trouw  

Het is hierbij goed te weten dat tijdens deze zitting Prof. Dr. Mr. B. de Gaay Fortman hoofdzakelijk het 
woord heeft gevoerd en dat zijn vader  Wilhelm Friedrich de Gaay Fortman de informateur is geweest 
die heeft geleid tot het kabinet-De Quay.   

Het is juist dit kabinet-De Quay geweest met dr. L.J.M. Beel (KVP) als Vice-President van de Raad 
van State die positief advies (art. 73 Grondwet) heeft uitgebracht aan de Kroon (Ministerraad en HM 
Koningin als staatshoofd) waarop door de Tweede Kamer en Eerste Kamer op 21 april 1962 de 
Bestrijdingsmiddelenwet van kracht is geworden die geen rekening houdt met:   
- de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de 

afvalfase; 
- en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, 

bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven te worden vermeld: 
dat tot op heden ( 2011) in stand is gehouden.  
 
Dit door informateur Wilhelm Friedrich de Gaay Fortman gevormde kabinet-De Quay had de volgende 
samenstelling:  
- Minister-president, minister van Algemene Zaken, dr. Jan de Quay (KVP) 
- Viceminister-president, drs. Henk Korthals (VVD) 
- Minister van Buitenlandse Zaken, mr. Joseph Luns (KVP) 
- Minister van Justitie, mr. Albert Christiaan Willem Beerman (CHU) 
- Minister van Binnenlandse Zaken, mr. Edzo Toxopeus (VVD) 
- Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, mr. Jo Cals (KVP) 
- Minister van Financiën, prof. dr. Jelle Zijlstra (ARP) 
- Minister van Defensie ir. Simon Hendrik Visser (VVD),   
- Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, mr. Johannes van Aartsen (ARP) 
- Minister van Verkeer en Waterstaat, drs. Henk Korthals (VVD) 
- Minister van Economische Zaken, drs. Jan Willem de Pous (CHU) 
- Minister van Landbouw en Visserij, mr. Victor Marijnen (KVP) 
- Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid mr. V.G.M. (Victor) Marijnen (KVP),    
- Minister van Maatschappelijk Werk, mw. dr. Marga Klompé (KVP) 
- Minister voor coördinatie van aangelegenheden Suriname en de Nederlandse Antillen, Drs. H.A. 

Korthals (VVD); 
Dit betekent dat de politieke partijen KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en VVD bovengenoemde 
tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet hebben goedgekeurd.  
 
Dit betekent dat met behulp van deze ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet de 
Multinationale ondernemingen als Billiton, Shell, AKZO, Philips, Unilever, Corus (voorheen: 
Hoogovens), DSM, Dow Chemical, Hoechst, Dupont, Monsanto, elk soort levensgevaarlijk kunnen 
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omzetten tot het product bestrijdingsmiddel met toevoeging van de werkzame stof(fen). In geval van  
Roundup Evolution is dat 360 g/l glyfosaat, waaruit Monsanto de wereldmacht over genetische 
manipulatie en daarmee over de „met Roundup (onbekende zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke 
stoffen) vergiftigde’ voeding van de wereldbewoners in handen heeft gekregen.          
 
Het zijn daarmee onmiskenbaar de opvolgende Vice-Presidenten van de Raad van State,  Louis 
Joseph Maria Beel (KVP) 1959 – 1972; Marinus Ruppert (ARP) 1973 – 1980; Willem Scholten (CHU 
en CDA) 1980 – 1997; Herman Diederik Tjeenk Willink (PvdA) 1997 – heden en de politieke partijen 
CDA, VVD en PvdA die verantwoordelijk zijn voor sluipmoordende genocide op miljarden mensen met 
miljarden kilogrammen valselijk geëtiketteerd arseenzuur, chroomtrioxide e.d. en andere onbekende 
zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stoffen (de niet werkzame stoffen) via 
(hout)impregneerbedrijven, gemeentebedrijven, loonbedrijven e.d. als dekmantel. Dit heeft er ook 
ervoor gezorgd dat de door de Koningin vanaf 21 april 1962 tot op heden (2011) beëdigde en/of 
benoemde Ministers (op landelijk niveau), Commissarissen van de koningin (op provinciaal niveau) en 
Burgemeesters (op gemeentelijk niveau) aan de eisen van deze in  samenspanning werkende 
vergiftigingsmisdaad moesten voldoen, ten dienste van de onrechtmatige honderden miljarden euro‟s 
verrijking van het Koninklijk Huis, de Koninklijke adel en de Staat der Nederlanden vanuit hun 
aandelen bij multinationale bedrijven, zonder dat de hieronder genoemde opvolgende ministers van 
Justitie daartegen strafrechtelijk mogen optreden:  
- mr. Albert Christiaan Willem Beerman (CHU), Kabinet De Quay  
- mr. Y. Scholten (CHU), Kabinet Marijnen 
- dr. Ivo Samkalden (PvdA)¸ Kabinet-Cals 
- Minister van Justitie, mr. Carel Polak (VVD), Kabinet-De Jong 
- Minister van Justitie, Dries van Agt (KVP), Kabinet-Biesheuvel I 
- Minister van Justitie, Dries van Agt (KVP), Kabinet-Biesheuve II 
- minister van Justitie, Dries van Agt (KVP), Kabinet-Den Uyl   
- minister van Justitie, Wilhelm Friedrich de Gaay Fortman (ARP), Kabinet-Den Uyl   
- Minister van Justitie, Job de Ruiter (CDA), Kabinet-Van Agt I 
- Minister van Justitie, Job de Ruiter (CDA), Kabinet-Van Agt II  
- Minister van Justitie, Job de Ruiter (CDA), Kabinet-Van Agt III 
- Minister van Justitie, Frits Korthals Altes (VVD), Kabinet-Lubbers I 
- Minister van Justitie, Frits Korthals Altes (VVD), Kabinet-Lubbers II  
- 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 
Daarmee heeft ook het Nederlandse Openbaar Ministerie vanaf 21 april 1962 tot op heden, in 49 jaar 
tijd, kunnen uitgroeien tot ‟s-Werelds grootste criminele organisatie. 
 
Bovengenoemde voormalige ministers van justitie Piet Hein Donner, Aad Kosto, Ernst Hirsch Ballin 
zijn ook staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geweest. Voormalige 
minister van justitie Winnie Sorgdrager is op dit moment nog staatsraad bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit alles met als doel om daarmee hun eerder 
strafrechtelijk afdekken van bovengenoemde samenspannende sluipmoordende genocide op 
miljarden mensen ook bestuursrechtelijk met onherroepelijke uitspraken af te dekken.  
 
Daarmee hebben bovengenoemde opvolgende vier Vice-Presidenten van de Raad van State en hun 
politieke partijen CDA en PvdA positief advies uitgebracht op basis waarvan op 21 april 1962 door de 
politieke partijen CDA en VVD een Bestrijdingsmiddelenwet is goedgekeurd en tot op heden maar 
liefst 49 jaar lang in stand is gehouden, waarbij de multinationale ondernemingen als Billiton, Shell, 
AKZO, Philips, Unilever, Corus (voorheen: Hoogovens), DSM, Dow Chemical, Hoechst, Dupont, 
Monsanto met de hulp van de Raad van State, de Staat der Nederlanden en de landelijke, provinciale 
en gemeentelijke politiek hun hoogproblematisch gevaarlijk afval in bestrijdingsmiddelen kunnen 
dumpen en onder de dekmantel van “bestrijdingsmiddel” duur kunnen verkopen, terwijl andere 
bedrijven het tegen zeer hoge kosten moeten laten verwijderen en verwerken. Dit is in zeer ernstige in 
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strijd met de artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet. Daarin staat namelijk letterlijk het volgende 
wettelijk voorgeschreven:        
         

Artikel 1 Grondwet 
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht 
of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 

 
Artikel 21 Grondwet 
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de 
bescherming en verbetering van het leefmilieu. 

 
Artikel 22 Grondwet 
1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.  
2. Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.  
3. Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor 

vrijetijdsbesteding. 
 
De gevolgen hiervan zijn dat de Raad van State, samen met de Staat der Nederlanden en hun 
Openbaar Ministerie de landelijke, provinciale en gemeentelijke politiek daarmee hebben kunnen 
uitgroeien tot ‟s-Werelds grootste terroristische organisatie, die verantwoordelijk en aansprakelijk zijn 
voor het plegen van sluipmoordende genocide op haar eigen inwoners, die van België en die van de 
wereld, waaruit binnen nu en 15 jaar miljarden kankerdoden of andere vergiftigingsdoden zullen 
ontstaan. Dit kankerverkrijgende proces is reeds in volle gang.   
 
Het is juist deze ‟s-Werelds grootste terroristische organisatie die zich via de door Prins Bernhard in 
1954 opgerichte geheime Bilderbergconferenties heeft kunnen vormen. Met de hulp van de advocaten 
mr. D.A. Harff en mr. H.F.C. Kuijpers worden klokkenluiders die strijden tegen bovengenoemde                
‟s-Werelds grootste terroristische organisatie als Wim Sweers, Rob Brockhus, Wim Wolbrink, Barry 
Vroomen, Micha Kat, Gerard Kucharek, Karel de Werd, Andre Fleeré, Ad van Rooij, Paul Freriks en 
alle andere klokkenluiders die bij de Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl.) op internet worden 
gevonden als  Al Qaida terroristen weggezet met letterlijk de volgende lezing in hun pleitnota voor kort 
geding rechter Vice-President mw. Mr. B.C.W. Geurtsen- van Eden van de rechtbank Den Bosch, die 
nota bene zelf voorheen CDA-raadslid in de gemeente Houten is geweest.  
 

“Onder het masker van links activisme en sociaal engagement, belagen en terroriseren 
zij honderden –wat zeg ik ! duizenden personen, bedrijven en instellingen. Wat drijft 
Sweers, Brockhus, Wolbrink en Vroomen om met hunstichting Sociale Databank 
Nederland en –om hun eigen stopwoord maar een te gebruiken – “in collusie” –  
met hun geestverwanten dit extreme wangedrag te vertonen.”   
(Lees: http://www.hetechtenieuws.org/2008-07-06.php):       

 
Toen de Gebr. van Aarle in 1987 zijn houtbedrijf wilde uitbreiden met een houtimpregneerketel 
(hetgeen daarna 10 tot 20 impregneerketels moesten worden) in het natuurrijke Dommeldalgebied 
van Sint-Oedenrode (Olland) en A.M.L. van Rooij daartegen tot op de dag van vandaag bleef 
procederen werden de gevolgen daarvan voor hem, zijn gezin, zijn ouders en zijn werk pas echt 
duidelijk. Enkele van die gevolgen vindt u hieronder opgesomd:  
- In 1987 is uit bodemonderzoek komen vast te staan dat het gehele bedrijventerrein (0,8 hectare) 

van Gebr. van Aarle zeer ernstig was (en nog steeds is) verontreinigd met arseen, koper en zink 
tot een concentratie van maar liefst 14 maal de saneringswaarde. Dit als gevolg van de in het 
verleden opgebrachte zinkassen. Op de locatie waar de Gebr. van Aarle (aan de achterkant van 
het terrein) al die jaren illegaal hout hadden gedompeld in arseenhoudende wolmanzouten bleek 
ook het grondwater op 2,5 meter diepte ernstig verontreinigd te zijn met arseen tot boven de 
saneringswaarde.  

- Vanaf 1987 heeft de Gebr. van Aarle B.V. zijn putten en houtimpregneerketel kunnen bouwen en 
in gebruik kunnen nemen in strijd met het bestemmingsplan buitengebied van Sint-Oedenrode, 
zonder voorafgaande bouwvergunning, zonder voorafgaande sanering van zijn sterk 
verontreinigde bedrijventerrein en dus in strijd met de bouwverordening, zonder een daarvoor 
vereiste milieuvergunning, zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning, zonder een vereist 
extern veiligheidsrapport en rampenbestrijdingsplan die de omgeving moet beschermen tegen een 
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chemisch ramp tot op 500 meter van betreffende locatie. Als gevolg daarvan heeft  Gebr. van 
Aarle het grondwater in de omliggende gronden tot op 250 meter vanuit zijn bedrijf ernstig kunnen 
vergiftigen met ondermeer arseenzuur en geheel Sint-Oedenrode en omliggende gemeenten 
kunnen vergiftigen met honderdduizenden kilogrammen valselijk geëtiketteerd arseenzuur en 
chroomtrioxide (chroom VI). Als gevolg daarvan zullen enkel in Sint-Oedenrode en omliggende 
gemeenten (op termijn) al duizenden mensen sterven aan kanker. Voor deze massale vergiftiging 
van Sint-Oedenrode en omliggende gemeenten vanuit dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle heeft de 
gemeente Sint-Oedenrode miljoenen euro‟s aan gemeenschapsgeld uitgegeven. Voor al deze 
milieu- en gezondheidsschade, hetgeen miljarden euro‟s zal gaan belopen, is de gemeente Sint-
Oedenrode volledig verantwoordelijk en aansprakelijk. . De vele processen daartegen hebben Van 
Rooij miljoenen euro‟s gekost, terwijl de Gebr. van Aarle met behulp van de gemeente Sint-
Oedenrode zich al die jaren met misbruik van miljoenen euro‟s aan gemeenschapsgeld met 
miljoenen euro‟s onrechtmatig heeft kunnen verrijken. Niet de Gebr. van Aarle wordt in de krant 
als crimineel afgeschilderd maar Van Rooij want die heeft met al zijn procederen de gemeenschap 
veel geld gekost, zo wordt geschreven. Dit alles verhoogt de terreur op de familie Van Rooij in zijn 
eigen dorp in hoge mate.   

- vanaf 1990 krijgen Ad van Rooij, zijn kinderen en zijn ouders te maken met de ene na de andere 
(telefonische) bedreiging, terreur en vernieling. Dit alles in gang gezet door Mies en Robert van 
den Biggelaar, de andere buren van Van Rooij en familie van houtbedrijf Gebr. van Aarle. Dit heeft 
zelfs een 2-tal pogingen tot doodslag op Ad van Rooij en een poging tot doodslag op de moeder 
van Ad van Rooij tot gevolg gehad. De laatste poging tot doodslag op Ad van Rooij was daarbij zo 
heftig dat het een wonder is dat hij nog leeft. Van al die pogingen tot doodslag is steeds 
strafaangifte gedaan maar lijdt nooit tot strafrechtelijk onderzoek. Als waardering voor dit alles 
mag de familie van den Biggelaar een met het bestemmingsplan strijdige tweede woning maken 
op het adres ‟t Achterom 5a, en verhuren aan derden, ter plaatse een houtverwerkend bedrijf 
oprichten zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning in strijd met de bestemming, zonder dat 
daartegen handhavend wordt opgetreden door de gemeente Sint-Oedenrode. De vele processen 
daartegen hebben Van Rooij honderdduizenden euro‟s gekost, terwijl Van den Biggelaar met de 
hulp van de gemeente Sint-Oedenrode zich al die jaren met misbruik van grote bedragen aan 
gemeenschapsgeld met honderdduizenden euro‟s onrechtmatig heeft kunnen verrijken. Niet Van 
den Biggelaar wordt in de krant als crimineel afgeschilderd maar Van Rooij want die heeft met al 
zijn procederen de gemeenschap veel geld gekost, zo wordt geschreven. Dit alles verhoogt de 
terreur op de familie Van Rooij in zijn eigen dorp in hoge mate.          

- op 18 augustus 1992 is op initiatief van de milieuofficier van Justitie mr. G. Bos (een persoonlijke 
vriend van Frank Houben) op het paleis van justitie te ´s-Hertogenbosch in het diepste geheim de 
situatie rondom houtbewerkend bedrijf Gebr. van Aarle B.V. en buurman A.M.L. van Rooij 
besproken. In dat geheime overleg waren aanwezig dhr. G. Bos, officier van justitie (voorzitter), 
dhr. G. Broeren (parketsecretaris), dhr. H. de Vries (milieu-inspecteur Noord- Brabant), dhr. H. 
Artz (juridisch medewerker provincie Noord-Brabant), dhr. V. Ditters (hoofd algemene zaken 
waterschap De Dommel), mevr. I. Valk (wachtmeester rijkspolitie Sint-Oedenrode), dhr. M. Saris 
(wachtmeester rijkspolitie Sint-Oedenrode), dhr. P. Schriek (CDA)(burgemeester van Sint-
Oedenrode), mevr. H. van Dijk-Eerhart (CDA)(wethouder milieu van Sint-Oedenrode), dhr. C. 
Kerstholt (hoofd afdeling bouwen en milieu bij de gemeente Sint-Oedenrode) en dhr. G. van Aarle 
(milieu technisch medewerker bij de gemeente Sint-Oedenrode). In dat geheime overleg is 
besloten dat burgemeester P.Schriek (CDA) zonder voorafgaande aankondiging GGD-arts Henk 
Jans op A.M.L. van Rooij moest afsturen om hem te onderzoeken op zijn geestelijke gesteldheid. 
Daarbij is het goed te weten dat diezelfde GGD-arts Henk Jans eerder samenwerkte met 
burgemeester P. Schriek vanuit zijn vorige functie als wethouder in Oosterhout. Het is daarbij 
tevens goed te weten dat dezelfde GGD-arts Henk Jans vanuit zijn eigen bureau betaalde 
onderzoeken uitvoerde voor Hickson Garantor Nederland B.V. te Nijmegen, de leverancier van het 
bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-CO aan de Gebr. van Aarle waarvan R. Leegwater directeur 
was. Het is daarbij tevens goed te weten dat dezelfde R. Leegwater samen met D. Mouwen 
(werknemer bij Unilever) het adviesbureau Techmil B.V. en later Techmil Management B.V. 
hebben opgericht en van daaruit met grote bedragen aan overheidssubsidie het bedrijf Gebr. van 
Aarle adviseerden en daarna ondersteunden in de door mij vele aangespannen rechtszaken bij de 
Raad van State. Dankzij met name de hulp van Anton Nigten (Landelijk Milieu Oeverleg) en Jan 
Juffermans (Kleine Aarde) is het toen niet zover gekomen dat ik door deze actie in opdracht van 
voormalig minister Hans Alders (PvdA) van VROM  als agressief (geestesziek) in een gesticht ben 
opgenomen.  Als waardering voor zijn hierboven beschreven diensten kreeg GGD-arts Henk Jans 

http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-waarheid
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van Frank Houben, commissaris van de koningin van Noord- Brabant, in 1993 de milieuprijs van 
Noord Brabant uitgereikt.  

- vanaf 1993 wordt het agrarische bedrijf van Ad en Annelies van Rooij op een meest corrupte wijze 
geblokkeerd in haar groeimogelijkheden terwijl het toen van kracht zijnde bestemmingsplan 
buitengebied de gewenste uitbreiding met een overkapte losrijhal van 70 bij 32 meter, waarbinnen 
een binnenbak van 60 bij 20 meter en 60 paardenstallen met stro en hooiopslag zou worden 
gerealiseerd toeliet en krijgen Ad en Annelies van Rooij vanuit de gemeente Sint-Oedenrode 
(CDA), de gemeente Geldrop-Mierlo (CDA), de minister van VROM te maken met de ene na de 
andere torenhoge onrechtmatige dwangsommen en executoriale beslagleggingen op al hun 
eigendommen.  

- vanaf 1997 krijgt het agrarische bedrijf van Ad en Annelies van Rooij te maken met de ene na de 
andere onaangekondigde politie binnenval in opdracht van eerst burgemeester P. Schriek (CDA) 
en daarna burgemeester P.M. Maas (CDA); dit alles onder de dekmantel van het tellen van 
paartjes. Dit met de voorkennis en wetenschap dat de fam. Van Rooij vanaf 1989 een 
milieuvergunning heeft voor het houden van 78 paarden en alle aanwezige paarden overdag in de 
wei lopen waarbij ze vanuit de openbare weg geteld konden worden. Deze vooraf 
onaangekondigde binnenvallen waren bedoeld om de Ad en Annelies van Rooij door toedoen van 
de politieke partij de CDA voor de omgeving als meest crimineel naar omwonenden af te 
schilderen.  

- vanaf 24 september 2007 wordt Ad van Rooij als safety manager bij Philips Healthcare door zijn 
Arbo-collega bedrijfsarts Harry Mol op aandringen van Jan Oerlemans onder druk van directeur 
Roel Fonville en Philips President Gerard Kleisterlee voor 100% arbeidsongeschikt (geestesziek) 
verklaard, zonder tussenkomst van een psychiater en krijgt hij vanaf 25 oktober 2007 geen salaris 
doorbetaald tijdens ziekte ondanks het feit dat Philips dat op grond van de Ziektewet wettelijk 
verlicht is.              

- vanaf 11 oktober 2007 heeft burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode dictatoriaal 
besloten dat al het e-mail verkeer vanuit Ad van Rooij, zijn Ecologisch Kennis Centrum BV en later 
als lijsttrekker de gemeentelijke politieke partij De Groenen moet worden geblokkeerd, waarmee 
burgemeester P.M. Maas (CDA) zijn hier beschreven misdaadpraktijken op Ad van Rooij 
maximaal ongestoord kan blijven voortzetten en uitbreiden.  

- vanaf 2008 mag de andere buurman van Ad en Annelies van Rooij, zijnde Joan van Gorkum, op 
de locatie Ollandseweg 165, waarop een burgerlijke woonbestemming rust, van burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode een woonboerderij oprichten met paardenhotel met daarin een  
3-tal vakantiewoningen met een 2-tal grote ontspanningsruimten, een minicamping met 25 
kampeerplaatsen en een grote schuur waarin zo´n 20 paarden kunnen worden gehouden. Dit 
alles buiten het bouwvlak in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied 1997 zonder een 
daarvoor vereiste milieuvergunning. Om dit alles geregeld te krijgen is Joan van Gorkum door 
burgemeester P.M. Maas (CDA) dictatoriaal aangesteld als voorzitter van de (mini)campings in 
Sint-Oedenrode, zonder zelf over een (mini)camping te beschikken. Joan van Gorkum ziet hierin 
een onrechtmatige miljoenenverrijking zitten, hetgeen weer een nieuwe burenruzie tot gevolg 
heeft gehad. De vrouw van Joan van Gorkum is een volle nicht van Ad van Rooij waardoor ook 
ruzie is ontstaan tussen zijn directe familie in Sint-Oedenrode. Daarmee heeft burgemeester P.M. 
Maas (CDA) zijn beoogde doel weer bereikt. Ook dit heeft weer vele processen tot gevolg gehad, 
Van Rooij tienduizenden euro‟s gekost, terwijl Van Gorkum met de hulp van de gemeente Sint-
Oedenrode zich met misbruik van grote bedragen aan gemeenschapsgeld met miljoenen euro‟s 
onrechtmatig kan verrijken. Niet Van Gorkum wordt in de krant als crimineel afgeschilderd maar 
Van Rooij want die heeft met al zijn procederen de gemeenschap veel geld gekost. Dit alles 
verhoogt de terreur op de familie Van Rooij in zijn eigen dorp in hoge mate. Dit heeft een poging 
tot doodslag tot gevolg gehad tijdens een dorpsfeest in Olland , waarbij de bril van Ad van Rooij is 
vernield en hij zich vanwege de zware opgelopen kneuzingen heeft moeten laten behandelen in 
het ziekenhuis. Ook daarvan is strafaangifte gedaan bij de politie. Niet de dader maar het 
slachtoffer Ad van Rooij wordt door de politie daarvoor strafrechtelijk vervolgd.  

- op 1 augustus 2008 wordt Ad van Rooij tijdens ziekte, zonder dat re-integratie heeft 
plaatsgevonden waartoe Philips als werkgever wettelijk verplicht was, als werknemer  bij Philips 
ontslagen zonder hem eerst hersteld te hebben gemeld bij het UWV waardoor Ad van Rooij door 
toedoen van Philips Healthcare directeur Roel Fonville en directe leidinggevende Jan Oerlemans 
als natuurlijk persoon voor de rest van zijn leven arbeidsongeschikt (geestesziek) blijft. Ad van 
Rooij is om die reden wettelijk nog steeds als safety manager in dienst van Philips Healthcare.           

- vanaf 1 augustus 2008 heeft verantwoordelijk minister P.H. Donner (CDA) van Sociale Zaken en 
werkgelegenheid ervoor gezorgd dat vanuit zijn UWV werkgever Van Rooij Holding B.V. 
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(waarvoor Ad van Rooij als werknemer werkt vanuit het Ecologisch Kennis Centrum B.V.) een 
brief heeft toegestuurd gekregen dat Ad van Rooij als werknemer van het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. voor 100% arbeidsongeschikt (geestesziek) is en voor een WIA-uitkering niet in 
aanmerking komt, omdat werkgever Van Rooij Holding B.V. niets aan re-integratie heeft gedaan. 
Vanaf dat moment is Ad van Rooij door toedoen van Philips President Gerard Kleisterlee, Philips 
Healthcare directeur Roel Fonville, directe leidinggevende Jan Oerlemans en minister P.H. 
Donner (CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als werknemer van Van Rooij Holding B.V. 
voor de rest van zijn leven arbeidsongeschikt (geestesziek) zonder dat werkgever Van Rooij 
Holding B.V. haar werknemer Ad van Rooij ook maar ooit heeft laten onderzoeken door een arts 
en nooit heeft ziek gemeld bij het UWV en zelfs niet staat ingeschreven bij het UWV. Als gevolg 
daarvan hebben ook Van Rooij Holding B.V. en het Ecologisch Kennis Centrum B.V. door toedoen 
van verantwoordelijk minister J.P.H. Donner (CDA) in samenspanning met Philips President 
Gerard Kleisterlee, Philips Healthcare directeur Roel Fonville en directe leidinggevende Jan 
Oerlemans vanaf 1 augustus 2008 geen inkomen meer en blijft Ad van Rooij ook daarvoor voor de 
rest van zijn leven arbeidsongeschikt (geestesziek) en kan om die reden in Nederland nooit meer 
voor een andere werkgever betaald arbeid verrichten.    

- vanaf 1 augustus 2008 krijgt Ad van Rooij te maken met het ene na het andere 
deurwaardersexploot vanuit advocaat H.Th.L. Janssen van Advocatenkantoor Jacobs te Waarle in 
opdracht van F. Kraakman, algemeen directeur IAK-Verzekeringen, met daarboven op 
executoriale beslagleggingen omdat hij zijn ziektekostenpremie niet aan hen afdraagt, zonder dat 
Van Rooij Holding B.V. zijn door toedoen van Philips President Gerard Kleisterlee, Philips 
Healthcare directeur Roel Fonville, directe leidinggevende Jan Oerlemans en minister P.H. 
Donner (CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eeuwig ziek gehouden werknemer Ad van 
Rooij (waarvan ook de WIA-uitkering is gestolen) bij IAK-Verzekeringen heeft verzekerd.                 

- in 2009 is uit bodemonderzoek bij Joan van Gorkum, Ollandseweg 165, gebleken dat zijn 
grondwater sterk is verontreinigd met arseenzuur. Daarmee is feitelijk komen vast te staan dat 
houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle de omgeving tot op 250 meter vanuit zijn bedrijf sterk heeft 
verontreinigd met arseenzuur. De gronden van Ad van Rooij (aan de voorkant) liggen daartussen. 
Het kan dan ook niet anders zijn dan dat ook het grondwater in deze grond van Ad en Annelies 
van Rooij ernstig verontreinigd moet zijn met arseenzuur. De verontreinigingschade zal voor Van 
Rooij naar verwachting daarmee op honderdduizenden euro‟s uitkomen.  

- vanaf 22 april 2010 heeft Ad van Rooij naar België moeten vluchten en daar politiek asiel moeten 
aanvragen om door toedoen van burgemeester P.M. Maas (CDA) niet te worden vermoord onder 
een door hem gecreëerde dekmantel van burenruzie. Daarmee heeft Ad van Rooij tegen extreem 
hoge kosten door toedoen van burgemeester P. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode al bijna een jaar 
lang gescheiden moeten leven van zijn vrouw, gezin en 92 jaar oude moeder.     

- vanaf 22 juli 2010 zijn op camping en pensionstal “Dommeldal” zonder enige juridische titel in 
opdracht van burgemeester P.M. Maas (CDA) de pensionkamers en douches bij camping en 
pensionstal “Dommeldal” verzegeld, zodat ook daaruit geen enkele inkomsten meer 
binnenkomen.   

- vanaf  1 december 2010 is executoriaal beslag gelegd op alle eigendommen van Ad en Annelies 
van Rooij en Camping en pensionstal “Dommeldal” voor een bedrag van € 8.859,- in opdracht van 
burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode in samenspraak met de Rabobank van Sint-
Oedenrode-Schijndel, zonder enige juridische titel. Daarbij is het goed te weten dat de Rabobank 
in Sint-Oedenrode-Schijndel grote bedragen aan hypotheek heeft verstrekt aan 
houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle (buurman van Ad van Rooij) waardoor geheel Sint-
Oedenrode en omliggende gemeenten zijn vergiftigd met honderdduizenden kilogrammen valselijk 
geëtiketteerd arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI). Als gevolg daarvan zullen enkel in Sint-
Oedenrode en omliggende gemeenten (op termijn) al duizenden mensen sterven aan kanker. Dit 
kan de Rabobank Sint-Oedenrode-Schijndel nooit meer betalen. Daarmee is het gezamenlijke 
belang om Ad en Annelies van Rooij financieel te liquideren feitelijk bewezen.  

- vanaf 1 februari 2011 moet in opdracht van burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode 
Ad en Annelies van Rooij maar liefst  € 50.000,-  voor meest corrupte dwangsommen aan de 
gemeente Sint-Oedenrode hebben betaald, zonder enige juridische titel. 

- voor 13 februari 2011 moet in opdracht van burgemeester P.M. Maas (CDA)  “In Naam der 
Koningin” totaal maar liefst € 7013, - voor al het hierboven opgesomde levensgenot lopende de 
bezwarenprocedure aan de gemeente Sint-Oedenrode aan onroerendgoed belasting worden 
betaald, zo niet dan zal tot executie worden overgegaan.  

- vanaf  2 maart 2011 zal op vordering van huidig minister Melane Schultz van Haegen ( VVD) van 
Infrastructuur en Milieu met de hulp van deurwaarderskantoor Pruijn & van den Bergh te Delft en  

http://www.dommeldal.eu/
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-waarheid
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F.S.M. (Frans) Hofstede van de SNS bank te ‟s-Hertogenbosch de executieprocedure van alle 
eigendommen van Ad en Annelies van Rooij te Sint-Oedenrode worden opgestart op basis van de 
hierboven al vanaf 1987 beschreven samenspannende corruptie van wereldniveau, zonder te 
beschikken over een juridische titel.  

 
Het is zelfs zover gegaan dat mijn eigen advocaat Ellen Pasman (als voormalig advocaat van Willem 
Oltmans die van voormalig Minister-President Ruud Lubbers (CDA) acht 8 miljoen gulden aan 
schadevergoeding heeft gekregen) Ad van Rooij, Van Rooij Holding B.V. en het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. tot op heden voor miljoenen euro‟s heeft opgelicht zonder ook maar iets te hebben 
gedaan. Voor het feitelijke en wettelijke bewijs lees mijn bijgevoegde reactie e-mail van 29 april 2011 
(13:32 uur) aan mijn advocaat Ellen Pasman:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/reactie-e-mail-ellen-pasman-29-april-2011.pdf      

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud (ook die van bijbehorende deeplinks) 
hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan alle leden van de wrakingskamer van de 
Raad van State gericht.  

Omdat de gewraakte staatsraad mr. H. Troostwijk op dit moment ook Vice-voorzitter van de Raad voor 
de Journalistiek is, laten wij van dit wrakingsverzoek vergezeld met het volgende persbericht aan mr. 
H. Troostwijk, maar dan als Vice-voorzitter van de Raad voor de Journalistiek, uitgaan.        
 

Persbericht.  
 

Aan: mr. H. Troostwijk 
Vice-voorzitter van de Raad voor de Journalistiek 
e-mail: raad@rvdj.nl  

 
Geachte Mevrouw Troostwijk 

 
Bijgevoegd vindt u ons wrakingsverzoek d.d. 9 mei 2011 van de behandelende 
staatsraden mr. C.H.M. van Altema en mr. H. Troostwijk  in de zaak met als nummer: 
201008727/3/H1. Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als 
herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht. Naar aanleiding daarvan 
hebben wij aan u een drietal vragen, te weten:  

 
Vraag 1:         
Bent u het met ons eens dat u op grond van de inhoud van bijgevoegd wrakingsverzoek 
u zich in de wraking dient te berusten?         

 
Vraag 2:         
Bent u het met ons eens dat u op grond van de inhoud van bijgevoegd wrakingsverzoek 
onmiddellijk dient op te stappen als staatsraad?         

 
Vraag 3:         
Bent u het met ons eens dat u op grond van de inhoud van bijgevoegd wrakingsverzoek 
onmiddellijk dient op te stappen als Vice-voorzitter van de Raad voor de Journalistiek? 

 
Gezien het feit dat een Vice-voorzitter van de Raad voor de Journalistiek vanuit haar 
functie een dergelijk groot nieuws niet in de doofpot mag stoppen en houden, 
verzoeken wij u om dit persbericht door te sturen aan alle Nederlandse Kranten en 
Media en ondergetekende dat per direct schriftelijk te bevestigen.      

 
Dit wrakingsverzoek wordt ook per e-mail: voorlichting@raadvanstate.nl verstuurd aan de 
wrakingskamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, vergezeld met 
bovengenoemd persbericht, met de sommatie om ook de links en deeplinks in dit wrakingsverzoek 
volledig te betrekken in hun beslissing op dit wrakingsverzoek van de behandelende staatsraden mr. 
C.H.M. van Altema en mr. H. Troostwijk en dat in de uitspraak duidelijk te vermelden.      
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http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=53
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Op grond van bovengenoemde feiten kan de wrakingskamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State niet anders dan ons wrakingsverzoek van de behandelende staatsraden mr. 
C.H.M. van Altema en mr. H. Troostwijk daarop gegrond te verklaren. 
 
Wij richten aan de behandelende staatsraden van de wrakingskamer dan ook het nadrukkelijke 
verzoek om ons wrakingsverzoek hierop gegrond te verklaren. 
 
Alvorens u overgaat tot het doen van een uitspraak op dit wrakingsverzoek sommeren wij u om 
ondergetekende hierover in ieder geval te horen en de datum van de hoorzitting af te stemmen met 
zijn agenda.  
 
Tevens sommeren wij u om de te houden hoorzitting te laten plaatsvinden in België, daar ik in 
Nederland in navolging van Pim Fortuyn niet vermoord wens te worden.   
 
In afwachting van uw uitnodiging in België, voor de te houden hoorzitting, verblijven wij; 
 
Hoogachtend 
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze, 
 
 
 
 
Ing. A.M.L. van Rooij 
Directeur.       
 
 
Bijlage:  
Brief d.d. 3 mei 2011 van staatsraad mr. C.H.M. van Altema, als plaatsvervangend voorzitter van 
Kamer 3, van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (1 pagina) 
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