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DE GROENEN 

 
 
Datum: 15  januari 2012                                                            Afgegeven met ontvangstbevestiging 
 
Uw kenmerk: 840000-12 
 
Aan Arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch  
Leeghwaterlaan 8, 5223 BA ’s-Hertogenbosch 
t.a.v. zaakcoördinator Mw. C. Bergman  
 
 
Betreft: 
Aanvullende strafaangifte op de door burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode gedane 
strafaangifte van smaad tegen de Politieke partij De Groenen en A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van 
de Groenen     
 
Geachte mevrouw  
 
Overeenkomstig hetgeen ik met mevrouw L. van der Heijden heb afgesproken laat ik u hierbij onze 
aanvullende strafaangifte op de door burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode gedane 
strafaangifte van smaad tegen de Politieke partij De Groenen en A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van 
de Groenen toekomen.  
 
Voor de inhoud van deze aanvullende strafaangifte verwijzen wij u naar de inhoud van ons 
verzoekschrift d.d. 11 januari 2011 tot opschorting van de behandeling ter zitting op 27 januari 2012 
aan het college van beroep voor het besdrijfsleven te Den Haag in de zaak met als procedurenummer: 
AWB 11/443 S2, bestaande uit 83 pagina’s met de volgende 20-tal bijlagen aan bewijsstukken:  

1. brief d.d. 28 december 2009 van Philips advocaat Dries Duynstee aan UWV Amsterdam 
waarin hij over de arbeidsongeschiktheid van A.M.L. van Rooij valsheid in geschrift heeft 
gepleegd (2 blz);  

2. Parttime arbeidscontract d.d. 6 maart 1998 van Philips Medical Systems Nederland B.V. met 
A.M.L. van Rooij (2 blz);    

3. inschrijving KvK Van Rooij Holding B.V. dossiernummer: 17102683 (2 blz);  
4. inschrijving KvK Ecologisch Kennis Centrum B.V. dossiernummer: 16090111 (2 blz); 
5. brief d.d. 5 oktober 2007 van Philips bedrijfsarts H. Mol van Achmea-Arbo waarin hij A.M.L. 

van Rooij voor 100% arbeidsongeschikt heeft verklaard (2 blz); 
6. brief van Philips werkgever J. Oerlemans dat A.M.L. van Rooij door Philips bedrijfsarts H. Mol 

voor 100% arbeidsongeschikt is verklaard (1 blz);   
7. brief van 7 mei 2008 (voor het eerst verkregen op 19 juli 2010) van Anja Trienekens 

(Randstad) aan Mw. L. Oosterdorp, werkzaam voor HRM bij Philips Medical Systems 
Nederland B.V. waarin wordt gemeld dat werkgever J. Oerlemans verplicht is om tot  
reïntegratie over te gaan van zijn werknemer A.M.L. van Rooij met ondersteuning van de  
arbeidskundigen Berry Brekelmans en René Vooght. Dit is echter nooit gebeurd (3 blz); 

8. Artikel 19 t/m 21 uit de Collectieve Arbeidsovereenkomst B (2008) van Philips ( 5 blz); 
9. Mutatiebrief van 1 november 2007 van P.E.J. Wertelaers (HRM bij Philips Medical Systems 

Nederland B.V.) aan de Philips salaris-administratie dat de doorbetaling van salaris aan 
A.M.L. van Rooij vanaf 25 oktober 2007 moet stoppen; dit in strijd met de Philips CAO, 
Ziektewet en  Wet verbetering poortwachter (1 blz); 
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10. brief d.d. 4 augustus 2008 van het UWV Amsterdam aan A.M.L. van Rooij met de mededeling 
dat werkgever Philips Medical Systems Nederland B.V. hen heeft gemeld dat A.M.L. van 
(BSN: 093.391.225) op 24 september 2007 ziek is geworden en het afgelopen jaar niet heeft 
kunnen werken. Ondanks deze wetenschap heeft A.M.L van Rooij van werkgever Philips 
Medical Systems Nederland B.V. vanaf 25 oktober 2007 geen doorbetaling van salaris tijdens 
ziekte ontvangen, waartoe Philips op grond van haar eigen CAO wettelijk verplicht is (1 blz);  

11. gewaarmerkt stuk d.d. 28 december 2009 van Gert Vonk uit de UWV computer. Daarin kunt u 
lezen dat als gevolg van de ziekmelding bij het UWV door werkgever Philips Medical Systems 
Nederland A.M.L. van Rooij op 28 december 2009 nog steeds ziek is, zonder dat Philips haar 
wettelijk opgelegde reïntegratie verplichtingen is nagekomen en zonder dat Philips vanaf 25 
oktober 2007 salaris tijdens ziekte heeft doorbetaald, waarmee zij in zeer ernstige mate 
hebben gehandeld in strijd met de Philips CAO, Ziektewet en Wet verbetering poortwachter (3 
blz); 

12. brief d.d. 28 december 2009 van Philips advocaat Dries Duynstee aan UWV Amsterdam 
waarin hij over de arbeidsongeschiktheid van A.M.L. van Rooij met bovengenoemde 
voorkennis en wetenschap letterlijk het volgende heeft geschreven “Door onze bedrijfsarts 
is derhalve bij de heer Van Rooij geen ziekte geconstateerd, niet op 5 oktober 2007 en 
ook daarna niet” Daarmee heeft Philips advocaat Dries Duynstee onmiskenbaar valsheid in 
geschrift gepleegd (2 blz);   

13. brief d.d. 13 januari 2010 van W. Bruystens (UWV) aan Philips Medical Systems Nederland 
B.V., waarin letterlijk het volgende staat geschreven “Naar aanleiding van de brief van 
Philips Medical Systems van 28 december 2009 en het telefonisch overleg met Anja 
Trienekens van vandaag deel ik u mee dat wij de ziekmeldingen in onze systemen 
hebben verwijderd”. W. Bruystens (UWV) heeft dat gedaan zonder bij A.M.L. van Rooij, 
zonder bij Philips bedrijfsarts H. Mol en zonder bij de andere werkgever Van Rooij Holding 
B.V. daarover navraag te hebben gedaan, waardoor A.M.L. van Rooij voor de rest van zijn 
leven arbeidsongeschikt is, geen recht heeft op een WIA uitkering en geen recht meer heeft 
op doorbetaling van salaris tijdens ziekte vanaf 5 oktober 2007 tot op heden. Dit alles in strijd 
met de Philips CAO, Ziektewet en Wet verbetering poortwachter (1 blz);  

14. brief d.d. 28 juli 2008 (kenmerk: Philips/Klei/MP/28078/VZ) aan minister president Jan Peter 
Balkenende (CDA) die ik vanuit mijn functie als safety manager bij Philips Medical Sytems 
Nederland B.V. op 28 juli 2008 persoonlijk heb afgegeven bij de postontvangst in het torentje 
in Den Haag. Daarin heeft A.M.L. van Rooij vanuit zijn functie als safety manager bij Philips 
Medical Sytems Nederland B.V. aan Minister- President me. Dr. J.P. Balkenende zeer 
nadrukkelijk verzocht “Om bij ministerieel besluit de 100% gestesziekverklaring door 
Philips bedrijfsarts H. Mol van Achmea-arbo binnen 48 uur na ontvangst van dit 
schrijven te vernietigen”  (39 blz); 

15. brief d.d. 6 augustus 2008 (ref: 211043/TG/lw) van advocaat A.A.B. Gaalman (AKD Prinsen 
Van Wijmen N.V.) namens de besloten vennootschap Philips Medical Systems Nederland 
B.V. alsook – voor zich zowel als namens alle tot haar organisatie behorende Philips 
Bedrijven – de naamloze vennootschap Koninklijke Philips Electronics N.V. – met daarin 
letterlijk de volgende sommatie aan Philips safety manager A.M.L. van Rooij “Namens 
cliënten verzoek – en voor zoveel nodig sommeer- ik u bij deze, per onmiddellijk iedere 
gebruikmaking van briefpapier, businesscards en/of andere legitimatie-/identificatie 
middelen (op naam van) van mijn cliënten te staken en gestaakt te houden, bij gebreke 
waarvan zonder nadere aankondiging door middel van een kort geding een verbod op 
straffe van een dwangsom zal worden gevorderd” (2 blz).  

16. Sommatieverzoek d.d. 6 april 2010 (kenmerk: C&P/060410/HM) aan Hare Majesteit Koningin 
Beatrix als Staatshoofd van Nederland en als voorzitter van de Raad van State. Daarin heb ik 
aan Hare Majesteit Beatrix ondermeer de letterlijke sommaties laten uitgaan “3) dat Philips 
President G. J. Kleisterlee (uw collega in de Bilderberggroep) door u hierover wordt 
aangesproken met als uitkomst dat A.M.L. van Rooij door Philips bedrijfsarts H. Mol wordt 
uitgenodigd voor een consult, waarbij hij weer voor 100% arbeidsgeschikt wordt verklaard en 
waarbij door Philips Healhtcare het achterstallige salaris vanaf 25 oktober 2007 alsnog aan 
A.M.L. van Rooij zal worden betaald” en “4) dat minister J.P.H. Donner van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (door u beëdigd) hierover door u wordt aangesproken met de mededeling 
dat hij als verantwoordelijk minister erop moet toezien dat Philips President G. J. Kleisterlee 
(uw collega in de Bilderberggroep), hetgeen wat onder “Punt 3” staat geschreven, ook 
daadwerkelijk ten uitvoer brengt (7 blz).  

http://www.sdnl.nl/ekc-philips-aangifte.htm
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17. Uitdraai van de niet opgegeven nevenfuncties bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch door 
raadsheer mr. P.C.E van Wijmen (1blz.)  

18. Mijn strafaangifte d.d. 28 december 1994 aan de officier van justitie mr. G.C.M. Bos (8 blz);  
19. De beslissing van Mr. G. Bos d.d. 13 januari 1995 (kenmerk: 1/0010/95), onder 

verantwoordelijkheid van minister Winnie Sorgdrager van Justitie (D66), op mijn strafaangifte 
d.d. 28 december 1994 (1 blz);. 

20. De eerste drie pagina’s van mijn bezwaarschrift tevens sommatieverzoek tot het nemen van 
een 12-tal besluiten d.d. 25 december 2011(kenmerk: C&P/251211/BZ) vindt u bijgevoegd. 
Het gehele ondertekende bezwaarschrift/verzoekschrift (60 blz.) kunt u opvragen bij de 
gemeente Sint-Oedenrode (3 blz);  

 
Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen 
en tevens aan de behandelend officier van justitie gericht.     
 
Aanvullend daarop vindt u hieronder ingelast mijn e-mailbericht d.d. 14 januari 2012 (16:20 uur) aan:   

- Het Echte Nieuws (www.hetechtenieuws.org) 
- Klokkenluideronline (www.klokkenluideronline.nl) 
- Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl) 
- Argusoog (www.argusoog.org) 
- No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org)  

Met als titel “Yvone Bleeker (UWV) pleegt politieke coup op Ad van Rooij, De Groenen, Camping 
en pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Cenrum B.V. en haar cliënten en de Nieuwe 
Media” Daarin staat letterlijk het volgende geschreven:      
 

   

 

DE GROENEN 

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

 
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 14 januari 2012 16:20 
Onderwerp: Yvone Bleeker (UWV) pleegt politieke coup op Ad van Rooij, De Groenen, Camping en 
pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Cenrum B.V. en haar cliënten en de Nieuwe Media. 
Aan: ericdonk@hotmail.com, micha kat <drsmkat@yahoo.com>, arend@argusoog.org, Redactie 
Argusoog <redactie@argusoog.org>, SDN <sdn@planet.nl>, No cancer Foundation 
<nocancerfoundation@gmail.com>, Henk Niggebrugge <henkn@hetechtenieuws.org>, nieuws 
hetechtenieuws <nieuws@hetechtenieuws.org> 
 
Yvone Bleeker (UWV) pleegt politieke coup op Ad van Rooij, De Groenen, Camping en 
pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Cenrum B.V. en haar cliënten en de Nieuwe 
Media.  
 
Geachte redacties van de volgende Nieuwe Media,  

- Het Echte Nieuws (www.hetechtenieuws.org) 
- Klokkenluideronline (www.klokkenluideronline.nl) 
- Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl) 
- Argusoog (www.argusoog.org) 
- No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org)  

http://www.hetechtenieuws.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.sdnl.nl/
http://www.argusoog.org/
http://www.nocancerfoundation.org/
http://www.sdnl.nl/de-groenen.htm
http://www.hetechtenieuws.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.sdnl.nl/
http://www.argusoog.org/
http://www.nocancerfoundation.org/
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Juridisch adviseur Yvonne Bleeker van het UWV, onder verantwoordelijkheid van de opvolgende 
ministers van Sociale Zaken en Werkgeklegenheid Piet Hein Donner (CDA) en Henk Kamp (VVD) 
heeft in samenspanning met de Philips advocaten Dries Duynstee (Weergeven Downloaden), 
A.A.B. Gaalman (AKD) en mijn eigen advocaat Ellen Pasman (waarvoor ik € 26.352,13 euro heb 
moeten betalen) Philips Medical Systems Nederland B.V. niet verplicht (onder oplegging van een last 
onder dwangsom) tot doorbetaling van salaris tijdens ziekte aan Philips safety manager Ad van Rooij 
en tot re-integratie waartoe Philips wettelijk verplicht is. Dit omdat Philips bedrijfsarts Harry Mol 
(Achmea-Vitale) om politieke redenen (CDA / VVD) voor 100% arbeidsongeschikt (geestesziek) heeft 
verklaard. Daarmee heeft Yvonne Bleeker (UWV) al vanaf 25 oktober 2007 (4,5 jaar lang) in zeer 
ernstige mate gehandeld in strijd met de Ziektewet, Philips CAO, Wet verbetering poortwachter, Wet 
op de onderneminhsraden en Arbeidsomstandighedenwet. Wat daarvan de gevolgen zijn voor Ad van 
Rooij, zijn gezin, Van Rooij Holding B.V., Ecologisch Kennis Centrum B.V., alle cliënten van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., Camping en Pensionstal Dommeldal en de politieke partij De 
Groenen, en wie daarvan de daadwerkelijke veroorzakers zijn, kunt u hieronder lezen: 

Degene die voor dit alles verantwoordelijk en aansprakelijk is, is voormalig minister van Justitie 
Winnie Sorgdrager en al haar opvolgende ministers van justitie, waaronder Benk Korthals (thans 
voorzitter van de VVD), E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin (CDA), Piet Hein Donner (CDA) en Ivo Opstelten 
(VVD). Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd: 

16. Mijn strafaangifte d.d. 28 december 1994 aan de officier van justitie mr. G.C.M. Bos (8 blz);   
Weergeven Downloaden 

17.  De beslissing van Mr. G. Bos d.d. 13 januari 1995 (kenmerk: 1/0010/95), onder 
verantwoordelijkheid van minister Winnie Sorgdrager van Justitie (D66), op mijn strafaangifte 
d.d. 28 december 1994 (1 blz); Weergeven Downloaden        

 
Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen 
en tevens aan Yvonne Bleeker (UWV) gericht. In mijn strafaangifte d.d. 28 december 1994 aan de 
officier van justitie mr. G.C.M. Bos heb ik letterlijk het volgende geschreven:  
 

Met bewijs van ontvangst 
 

Ing. A.M.L. van Rooij 
’t Achterom 9a, 
5491 XD Sint Oedenrode. 

 
Sint-Oedenrode, 28 december 1994. 

 
Betreft:  
Aangifte van het plegen van strafbare feiten door zowel Burgemeester en Wethouders 
alswel de Gebr. van Aarle B.V. uit Sint Oedenrode. 

 
Aan: Mr. G.C.M. Bos, 
Officier van Justitie 

http://nl.linkedin.com/pub/yvonne-bleeker/33/b37/431
http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2011/12/donner-vicepresident-raad-van-state
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9341/mariko-in-kabul-license-to-kill.html/comment-page-1
http://www.legal50.nl/advocaat/awj-duynstee/
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmNoaWVmZGVncm9lbmVufGd4OjI1NjBiYTE0MTIwNTc4MTU
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/13-januari-2012-ns-coll-beroep-bedrijfsleven.pdf?attredirects=0
http://www.sdnl.nl/ekc-philips-aangifte.htm
http://www.groene.nl/1998/51/ellen-pasman-advocaat-van-journalist-willem-oltmans
http://www.healthcare.philips.com/nl_nl/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/waarom
http://www.achmeavitale.nl/werkgever/
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.dommeldal.eu/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=92
http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2011/12/donner-vicepresident-raad-van-state
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmNoaWVmZGVncm9lbmVufGd4OjRjNDFlZWY2ODlkNWY4M2U
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/28december1994aangifteVanAarleengemeentebijG.Bos.pdf?attredirects=0
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmNoaWVmZGVncm9lbmVufGd4OjJlZGZiZWYwNzZhMTczNWY
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/13januari1995seponerenopopportuniteitmisdrijfVanAarleenGemeente.pdf?attredirects=0
http://nl.linkedin.com/pub/yvonne-bleeker/33/b37/431
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
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Postbus 90155, 
5200 MG ’s-Hertogenbosch, 

 
Edelachtbare, 

 
Hierbij doe ik schriftelijk aangifte van de gepleegde strafbare feiten door burgemeester 
en wethouders van Sint-Oedenrode en de Gebr. van Aarle B.V.    

 
Bijgevoegd heb ik voor u een afschrift van mijn brief d.d. 16 november 1994 aan de 
Raad der Gemeente Sint-Oedenrode waarop tot op heden geen reactie heb mogen 
ontvangen (zie bijlage). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud. 

 
Uit die inhoud kunt u opmaken dat hiermee onomstotelijk is vast komen te staan: 

o dat de Gebr. van Aarle B.V. artikel 40 van de Woningwet overtreedt en om die 
reden gestraft behoord te worden overeenkomstig artikel 108 uit diezelfde 
Woningwet. 

o Dat Burgemeester en wethouders met hun besluit van 14 juni 1994 
bovengenoemde overtreding van de Gebr. van Aarle B.V. legaliseert, hetgeen 
nog een zwaarder strafbaar feit is. 

 
Ik richt aan u daarom het nadrukkelijke verzoek om direkt over te gaan tot vervolging 
van zowel Burgemeester en Wethouders alswel de Gebr. van Aarle B.V. 

 
Tevens verzoek ik U mij van de voortgang van deze aangifte op de hoogte te houden. 

 
Vanwege de grote hoeveelheid levensbedreigingen welke wij reeds hebben gehad en 
welke samenhangen met deze zaak, heb ik deze aangifte vertrouwelijk op diverse 
plaatsen neergelegd. Dit ter bescherming van mijn gezin en mijn ouders. 

 
Vertrouwen op een spoedige vervolging teken ik. 

 
Hoogachtend, 

 
Ing. A.M.L. van Rooij 
Milieu- en Veiligheidskundige. 

 
Bijlage 
Mijn brief d.d. 16 november 1994 aan de Raad der Gemeente Sint-Oedenrode (7 
pagina’s)          

        
Op deze strafaangifte d.d. 28 december 1994 heeft de officier van justitie mr. G.C.M. Bos, onder de 
verantwoordelijke minister van Justitie Winnie Sorgdrager (D66), bij brief d.d. 13 januari 1995 
letterlijk al volgt beslist. 
 

ARRONDISSEMENTSPAKET TE ’S-HERTOGENBOSCH  
 

Aan 
Ing. A.M.L. van Rooij 
’t Achterom 9a 
5491 XD Sint-Oedenrode 

 
’s-Hertogenbosch, 
13 januari 1995 

 
Afdeling           : ’s-Bosch/js 
Ons kenmerk    : 1/0010/95 
Uw brief van     : 28 december 1994 

 
 
 

http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
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Naar aanleiding van uw aangifte van 28 december 1994 tegen Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Sint-Oedenrode en de Gebr. Van Aarle BV deel ik u mede 
dat ik hierin geen aanleiding zie een strafrechtelijk onderzoek in te stellen en wel op 
oppertuniteitsgronden.  

  
De officier van justitie, 

 
Mr. G.G.M. Bos 

 
 

Het parket is gevestigd Zuidwal 58 
Corresp. Adres: postbus 90155 – 5200 MG ’s-Hertogenbosch 
Telefoon 073 - 816886            

Het opportuniteitsbeginsel heeft het uitgangspunt dat een officier van justitie zelf beslist of een 
strafbaar feit vervolgd wordt. Het opportuniteitsbeginsel is een belangrijk kenmerk van het 
strafprocesrecht. Hieronder wordt verstaan de bevoegdheid van het openbaar ministerie (OM) om af 
te zien van vervolging van een strafbaar feit als dat opportuun (wenselijk) is. In de wet is bepaald dat 
het OM van vervolging kan afzien "op gronden aan het algemeen belang ontleend". Afzien van 
strafvervolging door het openbaar ministerie wordt "seponeren" of "sepot" genoemd. Op grond van het 
opportuniteitsbeginsel voert het OM een zogeheten sepotbeleid uit. 

Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat de officier van justitie mr. G.C.M. Bos, onder de 
verantwoordelijke minister van Justitie Winnie Sorgdrager (D66), "op gronden aan het algemeen 
belang ontleend" heeft afgezien van strafvervolging van deze in mijn strafaangifte d.d. 28 december 
1994 gepleegde strafbare feiten door het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. (mijn buurman) die door 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode met misbruik van gemeenschapsgeld bij besluit van 
14 juni 1994 is gelegaliseerd (wat nog een zwaarder misdrijf is), waarmee het hoogstverantwoordelijke 
rechtscollege ‘de gemeenteraad van Sint-Oedenrode” heeft ingestemd. Als gevolg daarvan zijn de 
grondeigendommen van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij voor miljoenen euro’s vergiftigd met 
onder meer valselijk geëtiketteerde zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en 
chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval waaraan het Koninklijk Huis en 
de Nederlandse Staat zich met miljarden euro’s onrechtmatig hebben verrijkt. Voor die schade en de 
hieronder opgesomde vervolgschade:       

- dat  A.M.L. van Rooij vanaf 25 oktober 2007 (ruim 4 jaar lang) van Philips Medical Systems 
Nederland BV geen doorbetaling van salaris tijdens ziekte heeft ontvangen; 

- dat  A.M.L van Rooij en zijn vrouw Annelies vanaf 25 oktober 2007 niet meer overeenkomstig 
de Philips CAO voor ziektekosten zijn verzekerd; 

- dat A.M.L. van Rooij geen WIA uitkering kan krijgen; 
- dat A.M.L. van Rooij voor de rest van zijn leven voor 100% arbeidsongeschikt blijft; 

dat A.M.L. van Rooij op 22 april 2010 moeten vluchten naar België, al ruim 1,5 jaar lang tegen 
dubbele woonlasten gescheiden moeten wonen van zijn vrouw, om door toedoen van deze 
meest criminele UWV politiek (video) niet te worden vermoord in navolging van Pim Fortuyn 
(LEES HIER) 

 
is onmiskenbaar de minister van justitie Winnie Sorgdrager (D66) en haar opvolgende ministers van 
Justitie Benk Korthals (VVD), Piet Hein Donner (CDA), E.M.H. Hirsch Ballin (CDA) en Ivo 
Opstelten (VVD), namens de Staat der Nederlanden verantwoordelijk en aansprakelijk. Dit omdat die 
schade allemaal het gevolg is van het feit dat de officier van justitie mr. G. Bos bij brief d.d. 13 januari 
1995 heeft beslist dat tegen deze door de Gebr. van Aarle B.V. in samenspanning met burgemeester 
en wethouders van Sint-Oedenrode gepleegde misdrijven op “oppertuniteitsgronden” niet 
strafrechtelijk zal worden opgetreden.       
 
Ook voor de volgende hieronder opgesomde schade die het gevolg is van het feit dat burgemeester 
Peter Maas (CDA) tot op heden geen uitvoering heeft gegeven aan mijn 12-tal hieronder opgesomde 
sommatieverzoeken tot het nemen van een besluit, zoals wij die hebben verzocht in ons 
bezwaarschrift d.d. 25 december 2011 (kenmerk: C&P/251211/BZ), welke met ontvangsbevestiging is 
ingeleverd bij de gemeente Sint-Oedenrode:    
    

http://nl.wikipedia.org/wiki/Officier_van_justitie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Strafbaar_feit
http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=92
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=92
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10411/breaking-voetbal-vvd-pedofielen.html
http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2011/12/donner-vicepresident-raad-van-state
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/932/demmink-donner-en-ballin-samen-in-sm-club.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10651/vrouw-opstelten-ook-pedo-rechter.html#more-10651
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10651/vrouw-opstelten-ook-pedo-rechter.html#more-10651
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
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1. dat alle vanaf 22 juli 2010 aangebrachte verzegelingen op kamers en douches bij camping en 
pensionstal “Dommeldal” vóór uiterlijk 1 januari 2012 zijn verwijderd; 

2. dat het vanaf  1 december 2010 opgelegde executoriaal beslag 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 vóór uiterlijk 1 januari 2012  is ingetrokken; 

3. dat de vanaf 27 april 2010 door burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouders bij Camping 
en pensionstal “Dommeldal” opgelegde meest corrupte dwangsommen van in het totaal                
€ 50.000,- vóór uiterlijk 1 januari 2012 zijn ingetrokken; 

4. dat alle overige door burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouders nog lopende meest 
corrupte dwangsommen vóór uiterlijk 1 januari 2012 zijn ingetrokken; 

5. dat alle door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode alle tegen Ad en Annelies van 
Rooij en Camping en pensionstal “Dommeldal” opgestarte procedures bij de rechtbank                 
s’-Hertogenbosch en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vóór uiterlijk          
1 januari 2012 zijn ingetrokken; 

6. dat de door burgemeester P.M. Maas (CDA) gedane valse strafaangifte van “Smaad” tegen 
Ad van Rooij, als lijsttrekker van de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode vóór 
uiterlijk 1 januari 2012 is ingetrokken; 

7. dat door burgemeester P.M. Maas en/of de gemeente Sint-Oedenrode alle overige gedane 
strafaangiften tegen Ad en Annelies van Rooij en Camping en pensionstal “Dommeldal” bij 
politie en/of justitie vóór uiterlijk 1 januari 2012 zijn ingetrokken; 

8. dat de illegale bouwwerkzaamheden bij buurman Joan van Gorkum op de locatie 
Ollandseweg 165, waarop een burgerlijke woonbestemming rust, ten behoeve van het 
oprichten van een woonboerderij 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) in strijd met het 
bestemmingsplan Buitengebied 1997 zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning met de 
oplegging van een dwangsom van € 10.000,- per dag en het verzegelen van de bouwplaats 
vóór uiterlijk 1 januari 2012 zijn stilgelegd; 

9. dat de illegale bewoning bij buurman Mies van den Biggelaar op het adres ’t-Achterom 5a, in 
strijd met het bestemmingsplan Buitengebied 1997 met de oplegging van een dwangsom van 
€ 10.000,- per dag en het verzegelen van de toegangsdeuren van die woning vóór uiterlijk         
1 januari 2012 is beëindigd; 

10. dat bij buurman hout(impregneer)bedrijf Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159, met de oplegging 
van een dwangsom van € 10.000,- per dag en het verzegelen van zijn gehele bedrijventerrein 
de bedrijfswerkzaamheden vóór uiterlijk 1 januari 2012 zijn stilgelegd. Dit omdat Gebr. van 
Aarle haar bedrijf van meet af aan (1987) in werking heeft gehad en nog steeds in werking 
heeft in strijd met het bestemmingsplan buitengebied; op sterk verontreinigde grond zonder 
voorafgaande sanering en derhalve in strijd met de bouwverordening; zonder een vereiste 
Wvo-vergunning van het waterschap De Dommel en zonder een vereiste Milieuvergunning 
voor de gebruiks- en afvalfase van het door Gebr. van Aarle geproduceerde geïmpregneerde 
hout of houten producten daarvan. Als gevolg daarvan zijn de omliggende gronden 
(waaronder die van Ad en Annelies van Rooij) tot op 250 meter vanuit het bedrijf Gebr. van 
Aarle sterk verontreinigd met valselijk geëtiketteerd arseenzuur in strijd met de rechtstreeks 
aan lidstaat Nederland opgelegde Europese Verordening (EG) nr. 142/97. Sanering ervan zal 
miljoenen euro’s gaan kosten. Als gevolg daarvan zijn ook geheel Sint-Oedenrode en 
omliggende gemeenten vergiftigd met honderdduizenden kilogrammen valselijk geëtiketteerd 
arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI). Daardoor zullen er duizenden inwoners van Sint-
Oedenrode en omliggende gemeenten vroegtijdig sterven aan kanker of andere 
vergiftigingsziekte. De schade als gevolg daarvan is met geen miljarden euro’s te betalen. De 
gemeente Sint-Oedenrode is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al die schade. 

11. dat aan de rechtspersonen Ad van Rooij, Annelies van Rooij, Camping en Pensionstal 
‘Dommeldal’ (VOF), Van Rooij Holding B.V., Ecologisch Kennis Centrum B.V., een totale 
materiële en immateriële schadevergoeding van totaal € 50.000.000,- zal worden betaald, 
verhoogd met € 10.000,- per dag vanaf 1 januari 2012 in geval aan bovengenoemd 10-tal 
verzoeken tot het nemen van een besluit door burgemeester en wethouders geen uitvoering           
is gegeven: 

 
 
 

https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/klokkenluider
http://www.dommeldal.eu/
http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/sint-oedenrodeschijndel/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.sint-oedenrode.nl/Home.aspx
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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12. dat aan de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, een schadevergoeding van   

€ 200.000,- zal worden betaald als gevolg van het onrechtmatig handelen van burgemeester 
en wethouders tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010, waardoor De Groenen 
in maart 2010 niet in de gemeenteraad zijn gekomen en het door toedoen van burgemeester 
en wethouders niet heeft kunnen meedoen aan de provinciale verkiezingen van 2 maart 2011 
voor Noord-Brabant.   

 
is de minister van justitie Winnie Sorgdrager (D66) en haar opvolgende ministers van Justitie Benk 
Korthals (VVD), Piet Hein Donner  (CDA), E.M.H. Hirsch Ballin (CDA) en Ivo Opstelten (VVD), 
namens de Staat der Nederlanden, verantwoordelijk en aansprakelijk. Dit omdat die schade allemaal 
het gevolg is van het feit dat de officier van justitie mr. G. Bos bij brief d.d. 13 januari 1995 heeft beslist 
dat tegen deze door de Gebr. van Aarle B.V. in samenspanning met burgemeester en wethouders 
van Sint-Oedenrode gepleegde misdrijven op “oppertuniteitsgronden” niet strafrechtelijk zal worden 
opgetreden.       
 
De hoogste ambtenaar van justitie die voor dit alles verantwoordelijk en aansprakelijk is is Joris 
Demmink (VVD), die direct naar de val van het kabinet Balkenende I (Weergeven Downloaden) 
waarin de LPF was vertegenwoordigd, is benoemd door minister Piet Hein Donner  (CDA). Juist om 
die reden wordt hij door huidig minister Ivo Opstelten (VVD) hiervoor en voor de gedane aangiften 
van pedofilie tegen hem daarop niet strafrechtelijk vervolgd en is zijn ambtstermijn recent met een jaar 
verlengd.            
 
Voor meer achtergrond met bijbehorende feitelijke bewijsstukken verwijs ik u naar mijn beroepschrift 
met als procedurenummer: AWB 11/443 S2 aan het college van beroep voor bedrijfsleven (Gerecht 
Den Haag) tegen een bij de familie Van Rooij geldafnemend besluit van Staatssecretaris Henk Bleker  
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.    
  

https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/   
 
Ik kan die zitting bij het college van beroep voor bedrijfsleven in Den Haag niet bijwonen omdat 
Yvonne Bleeker (UWV) in samenspanning met de Philips advocaten Dries Duynstee, A.A.B. Gaalman 
(AKD) en mijn eigen advocaat Ellen Pasman (waarvoor ik € 26.352,13 euro heb moeten betalen) mij al 
vanaf 24 september 2007 (4,5 jaar lang) voor 100% arbeidsongeschikt houdt en als gevolg daarvan 
sinds 22 april 2010 heb moeten vluchten naar België, daar bijna 2 jaar lang tegen dubbele woonlasten 
gescheiden heb moeten wonen van mijn vrouw, moeder en kinderen, daar politiek asiel heb moeten 
aanvragen om niet te worden vermoord in navolging van Pim Fortuyn. Ine Veen heeft over mij en Pim 
Fortuyn het boek “Alarm u wordt Vergiftigd” geschreven.   
    
Voor al deze gepleegde misdrijven heeft Yvonne Bleeker maar liefst 4,5 jaar lang een topsalaris 
betaald gekregen van de opvolgende verantwoordelijke ministers van Sociale Zaken en 
Werkgeklegenheid Piet Hein Donner (CDA) en Henk Kamp (VVD)  
 
Om dit alles af te dekken heeft Ivonne Bleeker (UWV) een valse klacht ingediend bij het   
webhostingbedrijf www.strato.de waardoor alle bewijsstukken van de Sociale Databank Nederland 
(adres: http://www.sdnl.nl/ekc-philips.htm ) zijn afgehaald.  
 
Daarop staan heel veel belangrijke stukken waarnaar, Het Echte Nieuws (www.hetechtenieuws.org), 
Klokkenluideronline (www.klokkenluideronline.nl), Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl), 
Argusoog (www.argusoog.org), No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org) en veel andere 
websites hun link hebben.  
 
Zo heeft Yvonne Bleeker ook de link van mijn sollicitatie naar Vice-President van de Raad van 
State laten verdwijnen.  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf      
 

 
 
 

http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=92
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10411/breaking-voetbal-vvd-pedofielen.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10411/breaking-voetbal-vvd-pedofielen.html
http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2011/12/donner-vicepresident-raad-van-state
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/932/demmink-donner-en-ballin-samen-in-sm-club.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10651/vrouw-opstelten-ook-pedo-rechter.html#more-10651
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9218/pedo-joris-demmink-voor-de-rechter.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9218/pedo-joris-demmink-voor-de-rechter.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Balkenende_I
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmNoaWVmZGVncm9lbmVufGd4OmMyMThjNWQ1YTVkNTdlOA
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/28juli2008briefVanRooij%28Philips%29aanBalkenende.pdf?attredirects=0
http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2011/12/donner-vicepresident-raad-van-state
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10651/vrouw-opstelten-ook-pedo-rechter.html#more-10651
http://www.welingelichtekringen.nl/17519-het-nieuwste-briefje-van-henk-bleker-als-je-met-me-naar-bed-wil-dan-kan-dat.html
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2011/12/donner-vicepresident-raad-van-state
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9341/mariko-in-kabul-license-to-kill.html/comment-page-1
http://www.strato.de/
http://www.sdnl.nl/ekc-philips.htm
http://www.hetechtenieuws.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.sdnl.nl/
http://www.argusoog.org/
http://www.nocancerfoundation.org/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf
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Als gevolg daarvan werken de links daarop vanuit Het Echte Nieuws, Argusoog, SDN, No Cancer 
Foundation, De Groenen en nog veel meer sites daarop niet meer. Voor bewijs vindt u de niet 
werkende links bij Het Echte Nieuws, Argusoog, No cancer Foundation en De Groenen hieronder 
bijgevoegd: 
 
Het Echte Nieuws (http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php)   
 

Klokkenluider Ad van Rooij pakt het weer zoals we van hem gewend zijn tot in de detail 
onderbouwd aan. Hier is hij te zien met een krat vol met bewijs-documenten zoals deze met 
daarbij natuurlijk zijn sollicitatiebrief . Het krat, de sollicitatiebrief en de ordners zijn op 4 
november 2011 ingeleverd bij de Raad van State te Den Haag 

 
Argusoog (http://www.argusoog.org/klokkenluider-van-rooij-solliciteert-naar-de-vacature-vice-
president-raad-van-state/)   

EEN ONDERKONING DIE KLOKKENLUIDERS NEGEERT? 
Ad van Rooij solliciteert (zie sollicitatiebrief) naar de vacature Vice-president omdat dit een 
wijze is waarop de zaak nog omgedraait zou kunnen worden: Het hele ongelofelijke gevecht 
tegen verspreiding van giftige stoffen via geïmpregneerd hout zoals te lezen en zien via het 
archief en zoals dhr. van Rooij hieronder in de video’s zal uitleggen. 

No Cancer Foundation (https://sites.google.com/site/universalfederationback/persbericht-aan-
de-federale-en-vlaamse-regering-van-belgiee)  

  
Alle vanaf 1953 door de Nederlandse Rechters uitgesproken uitspraken, beschikkingen, 
vonnissen of arresten zijn niet rechtsgeldig, evenals die van het Internationaal Strafhof 
in Den Haag.    

Ad van Rooij van de politieke partij De Groenen die als politiek vluchteling vanuit België heeft 
gesolliciteerd naar de functie van Vice-president bij de Raad van State in Nederland, wil u het 
volgende berichten: 

Nederland heeft als enig Europees land, vanwege artikel 12O in de Grondwet (voorheen: 
artikel 60 in de Grondwet), een Grondwet waarin alle overige artikelen in de Grondwet geen 
Grondwettelijke rechtskracht hebben. Als gevolg daarvan is vanaf 1953 in Nederland geen 
enkele wet rechtsgeldig en ook geen enkel daarop uitgesproken uitspraak, beschikking, 
vonnis of arrest van een Nederlandse rechter. Ook alle uitgesproken arresten van het 
Internationaal Strafhof in Den Haag zijn daardoor niet rechtsgeldig omdat die zijn uitgesproken 
op Nederlands grondgebied.  

  
Degenen die dat hebben veroorzaakt zijn de vader en grootvader van Piet Hein Donner, te 
weten: Jan Donner en André Donner. Als bewijs daarvoor lees hieronder mijn ingelaste 
sollicitatie voor de functie van Vice-President van de Raad van State op No Cancer 
Foundation (www.nocancerfoundation.org), de Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl). 
Bekijk met name bijgevoegde video’s. Lees daarvoor ook de hieronder ingelaste artikelen in 
het Echte Nieuws (www.hetechtenieuws.org) en op Argusoog (www.argusoog.org) 
(sollicitatiebrief) http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-

raad-van-state.pdf  
(video sollicitatie) http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-
9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay 
(artikel Echte Nieuws) http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php  
(artikel Argusoog)  
http://www.argusoog.org/2011/11/klokkenluider-van-rooij-solliciteert-naar-de-vacature-vice-
president-raad-van-state/   

 
 
 

http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.hetechtenieuws.org/bewijzen-gif.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf
http://www.argusoog.org/klokkenluider-van-rooij-solliciteert-naar-de-vacature-vice-president-raad-van-state/
http://www.argusoog.org/klokkenluider-van-rooij-solliciteert-naar-de-vacature-vice-president-raad-van-state/
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/info.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
https://sites.google.com/site/universalfederationback/persbericht-aan-de-federale-en-vlaamse-regering-van-belgiee
https://sites.google.com/site/universalfederationback/persbericht-aan-de-federale-en-vlaamse-regering-van-belgiee
https://sites.google.com/site/ncfactueel/europees-erkend-safety-manager
http://www.sdnl.nl/groenen-ad-van-rooij.htm
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay
http://nl.wikipedia.org/wiki/Raad_van_State_(Nederland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Internationaal_Strafhof
http://www.europa-nu.nl/id/vg9fgopqa1o0/j_p_h_piet_hein_donner
http://www.europa-nu.nl/id/vg09llj6bbt8/j_jan_donner
http://www.europa-nu.nl/id/vge7dtppsefs/a_m_andre_donner
http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay
http://nl.wikipedia.org/wiki/Raad_van_State_(Nederland)
http://www.nocancerfoundation.org/
http://www.sdnl.nl/
http://www.hetechtenieuws.org/
http://www.argusoog.org/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay
http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.argusoog.org/2011/11/klokkenluider-van-rooij-solliciteert-naar-de-vacature-vice-president-raad-van-state/
http://www.argusoog.org/2011/11/klokkenluider-van-rooij-solliciteert-naar-de-vacature-vice-president-raad-van-state/
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De Groenen (https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/)    

In een poging om Nederland en de wereld te helpen redden van een totale ondergang 
solliciteert A.M.L. van Rooij naar de vacature van Vice-president van de Raad van 
State Nederland, (ontvangstbevestiging). Mr van Rooij onderbouwd in deze (video) waarom 
Minister Donner absoluut geen Vice-president kan worden. Lees maar.   

http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php (artikel Echte Nieuws)  

http://www.argusoog.org/2011/11/klokkenluider-van-rooij-solliciteert-naar-de-vacature-vice-
president-raad-van-state/ (artikel Argusoog)  

Voor feitelijke onderbouw bekijk de volgende video’s: (video-1)(video-2)(video-3)(video-4)(video-
5)(video-6)(video-7)(video-8)(video-9). 
 
Hiervan zal een strafklacht worden ingediend bij de officier van justitie van het arrondissementsparket 
Den Bosch omdat de officier van justitie mr. G. Bos samen met Joris Demmink onder 
verantwoordelijkheid van de minister van justitie Winnie Sorgdrager (D66) en haar opvolgende 
ministers van Justitie Benk Korthals (VVD), Piet Hein Donner (CDA), E.M.H. Hirsch Ballin (CDA) 
en Ivo Opstelten (VVD), dit alles hebben veroorzaakt en namens de Staat der Nederlanden daarvoor 
verantwoordelijk en aansprakelijk zijn.  
 
Kopie hiervan heb ik verstuurd aan onder meer: 

- Koningin Beatrix als verantwoordelijk Staatshoofd en Voorzitter van de Raad van State 
(voorlichting@raadvanstate.nl),   

- Jurisdisch adviseur Yvonne Bleeker van de UWV (yvonne.bleeker@uwv.nl)  
- Klachtencoordinator Gert Vonk van het UWV (Gert.Vonk@uwv.nl en 

ZWKlachtenZwolle@uwv.nl) 
- Enkele zwaar dedupeerde cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
- Otto Ter Haar, voorzitter De Groenen Nederland, Lijsttrekker De Groenen Europa, 
- Bianca van Dijk, lijsttrekker De Groenen in Heusden.  
- Platform Herstel Rechtsorde (www.platformherstelrechtsorde.nl) 
- Kleintje Muurkrant (http://www.stelling.nl/kleintje/)   
- Kaholiek Nieuwsblad (www.katholieknieuwsblad.nl)  
- EenVandaag van de TROS en de AVRO (www.eenvandaag.nl) 
- TROS Opgelicht (www.opgelicht.nl)  
- ZEMBLA (zembla@vara.nl)  
- NIEUWSUUR (ad.van.oosten@nieuwsuur.nl)       
- HUMO België (www.humo.be)(lees ook hier)  
- Canvas-Panorama België (http://actua.canvas.be/category/panorama/)  
- Poilitieke partij De Groenen (http://www.degroenen.nl/)    
- De Groenen in balingschap in België (https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/) 
- Iedereen in de wereld, die het wil weten;    

 
In afwachting van uw antwoord, verblijf ik;  
 
Ad van Rooij  
Lijsttrekker van De Groenen in Sint Oedenrode  
(Tel: 0032 (0) 484749360)  
 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2011-18995-n1.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-november-2011-ontvangstbevestiging-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-november-2011-ontvangstbevestiging-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-november-2011-ontvangstbevestiging-sollicitatie-vice-president-rvs.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-10.php
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.argusoog.org/2011/11/klokkenluider-van-rooij-solliciteert-naar-de-vacature-vice-president-raad-van-state/
http://www.argusoog.org/2011/11/klokkenluider-van-rooij-solliciteert-naar-de-vacature-vice-president-raad-van-state/
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.mstsnl.net/video/brabant-tv.wmv
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/stortplaats.wmv
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
http://www.youtube.com/watch?v=fVnShx4K2cE
http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9218/pedo-joris-demmink-voor-de-rechter.html
http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=92
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10411/breaking-voetbal-vvd-pedofielen.html
http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2011/12/donner-vicepresident-raad-van-state
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/932/demmink-donner-en-ballin-samen-in-sm-club.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10651/vrouw-opstelten-ook-pedo-rechter.html#more-10651
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_der_Nederlanden
mailto:voorlichting@raadvanstate.nl
mailto:yvonne.bleeker@uwv.nl
mailto:Gert.Vonk@uwv.nl
mailto:ZWKlachtenZwolle@uwv.nl
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/
http://www.stelling.nl/kleintje/
http://www.katholieknieuwsblad.nl/
http://www.eenvandaag.nl/
http://www.opgelicht.nl/
mailto:zembla@vara.nl
mailto:ad.van.oosten@nieuwsuur.nl
http://www.humo.be/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-november-2011-humo-steve-stevaert.pdf
http://actua.canvas.be/category/panorama/
http://www.degroenen.nl/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
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Cc: voorlichting@raadvanstate.nl, yvonne.bleeker@uwv.nl, Gert.Vonk@uwv.nl, 
ZWKlachtenZwolle@uwv.nl, Ria Linsen <rialinsen@live.nl>, Jager Jikke <info@jikkejager.nl>, Pierre 
Schreuder <pierre.schreuder.sr@gmail.com>, "jan.vd.laar" <jan.vd.laar@ziggo.nl>, bosgroep miep 
<miep@miepbos.nl>, "eduard.breuer" <Eduard.Breuer@t-online.de>, Marjo v d Heuvel 
<marjovdheuvel@gmail.com>, gerard kucharek <kucharek0@gmail.com>, Gerard Beukeveld 
<gjj.beukeveld@inter.nl.net>, Wim Muller <mullers@hotelzurems.de>, "R.KAHLMAN" 
<r.kahlman@quicknet.nl>, Wösten & van 't Hooft Notarissen <info@wostenvanthooft.nl>, Farida Gillot 
<gillot.fm@gmail.com>, Jan Pasterkamp <info@jpasterkamp.nl>, info@gifgrondopurk.nl, Ronald van 
Uden <ronald.van.uden@gmail.com>, Otto ter Haar <degroenen@planet.nl>, bianca 
<bianca.van.dijk.fitters@gmail.com>, EKC <a.vanrooij1@chello.nl>, Bas Heijmen 
<bas.heijmen@groepzuid.nl>, kleintje stelling <kleintje@stelling.nl>, katohliek nieuwsblad 
<henk@katholieknieuwsblad.nl>, katholieknieuwsblad <Redactie@katholieknieuwsblad.nl>, 
redactie@eenvandaag.nl, opgelicht@tros.nl, Zembla <zembla@vara.nl>, 
ad.van.oosten@nieuwsuur.nl, panorama@canvas.be, De Groenen België 
<de.groenen.belgie@gmail.com>, redactie@humo.be, redactie@depers.nl, "Anton F. P. van Putten" 
<anton37.putten@wxs.nl>, "Raak van A.A.G.M." <r.vraak@tweedekamer.nl>, "Agema, M." 
<m.agema@tweedekamer.nl>, "bertmaathuis: gmail.com" <bertmaathuis@gmail.com>, bvroomen 
<bvroomen@moskovic.org>, Cees de groot <s.acegr@gmail.com>, Dick Zuyderwijk 
<dzuyd@hotmail.com>, Universal federation <embassyofuniversalfederation@gmail.com>, "E. 
Pasman" <e.pasman@pvbs-advocaten.nl>, "f.bovenkerk" <F.Bovenkerk@uu.nl>, 
federaal.parket@just.fgov.be, hansdejonge@xs4all.nl, Henk Krol <h.krol@gk.nl>, wolbrin Veen 
<ine.veen@quicknet.nl>, info@mooirooi.nl, kabinet.lieten@vlaanderen.be, Theo Lalleman 
<lallemantheo@gmail.com>, Peter Teesink <p.teesink@hccnet.nl>, Professor dr Bob Smalhout 
<bobsmalhout@wanadoo.nl>, panorama@sanoma-uitgevers.nl, nvvk@veiligheidskunde.nl, 
w.gerwen@chello.nl, smol <smol.013@hetnet.nl>, twan.tak@pubr.unimaas.nl, twantak@hotmail.com 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Voor hetgeen de gemeente Sint-Oedenrode ons al vanaf 1987 heeft aangedaan verwijs ik u naar de 
inhoud van onze ingediende zienswijzen d.d. 25 augustus 2011 (kenmerk: AvR/C&P/250811/zw) op 
het vanaf 25 juli 2011 t/m 5 september 2011 ter inzage gelegde Ontwerpbestemmingsplan 
buitengebied 2010 en PlanMER, bestaande uit 399 pagina’s, in bijgevoegde “Ordner A1”.  
Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen 
en aan de behandelend officier van justitie gericht.  
 
Deze zienswijzen d.d. 25 augustus 2011 tegen Ontwerpbestemmingsplan buitengebied 2010 en 
PlanMER bevat benevens bijgevoegde  “Ordner A1” ook nog de volgende ordners met de volgende 
inhoud:       
 
Ordner A2    

- (na tab 1) Inspraakreacties d.d. 27 september 2010 (kenmerk: AvR/C&P/270910/isH1) op het 
ter inzage gelegde voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010 (18 blz.);  

- (na tab 2) Inspraakreacties d.d. 27 september 2010 (kenmerk: AvR/C&P/270910/isH2) op het 
ter inzage gelegde voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010 (54 blz.);  

- (na tab 3) Inspraakreacties d.d. 27 september 2010 (kenmerk: AvR/C&P/270910/isH3) op het 
ter inzage gelegde voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010 (13 blz.);  

- (na tab 4) Inspraakreacties d.d. 27 september 2010 (kenmerk: AvR/C&P/270910/isH4) op het 
ter inzage gelegde voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010 (17 blz.);   

- (na tab 5) Inspraakreacties d.d. 27 september 2010 (kenmerk: AvR/C&P/270910/isH5) op het 
ter inzage gelegde voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010 (76 blz.);  

- (na tab 6) Nog meer stelende  beslissing dd. 23 augustus 2011 (nummer: IA 2010097 11/5517)  
van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode aan Camping en Pensionstal 
“Dommeldal” (1 blz) 

- (na tab 7) Afpersende beslissing d.d. 14 juli 2011 (nummer: IA 2010097 11/4722) van 
burgemeester en wethouders aan Camping en Pensionstal “Dommeldal” (2 blz) 
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Ordner B1,    

- (vóór tab 1) Verzoekschrift d.d. 21 juli 2011 (kenmerk: EU/21072011/VZ) aan het Gerecht van 
de Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen (50 blz.) aangevuld met het 
verzoekschrift d.d. 7 augustus 2011 (93 blz.)     

- (na tab 1) Artikel “Collaboratie Tweede-Wereldoorlog / Heulen met de vijand”  van Journalist  Jan Bezemer 
in dagblad Trouw 29/06/06 (4 blz.)  

- (na tab 2) Artikel “Een compromis met de duivel” van Peter Breedveld SER Magazine, 
november 2003 (2 blz.)  

- (na tab 3) Artikel “Philips en de gevangenen” andere tijden, aflevering 8 april 2003; (9 blz.)  
- (na tab 4) Artikel  “Ruim 4 miljard subsidie in 16 jaar; Steun aan Philips zonder resultaat” uit het 

NRC van maart 1998 (2 blz.)  
- (na tab 5) Arikel “Het uranium van Houthalen” uit het dagblad De Morgen van 8 juli 2011 (2 blz)  
- (na tab 6) Artikel “Provincies negeren verbod Raad van State op houtversnippering” uit het 

Algemeen Dagblad van 31 juli 1999“ (1 blz.) 
- (na tab 7) Artikel “Totaal verbod op het vermalen van verduurzaamd hout” uit de Cobouw van          

5 / 7 september 1998 (2 blz.)  
- (na tab 8) Artikel “Belgisch bedrijf verwerkt giftig hout uit Nederland” uit de Gazet van 

Antwerpen” van 19 november 1999 (1 blz.) 
- (na tab 9) Artikel “Giftige stoffen via lucht lozen mag niet meer” uit de Leeuwarder Courant van 

7 oktober 1999 (1 blz.) 
- (na tab 10) Artikel “Vergunning voor spuiten met gif” uit het Algemeen Dagblad van 16 oktober 

1999 (1 blz.) 
- (na tab 11) Artikelen 4 en  60 besluit van 21 september 1948, herziene Grondwet (4 blz.) 
- (na tab 12) Artikel 4 en 60 uit herziene Grondwet 1953 (3 blz.) 
- (na tab 13) Verslag Grondwetscommissie-Kranenburg, plenair, 1955-04-18 (26 blz.) 
- (na tab 14) Plenaire verslag van 16 september 1950 van de Grondwetscommissie- Van Eysinga 

(23 blz.) 
- (na tab 15) Brief d.d. 10 april 1996 (nummer: 96/1807 HPK/HPK) van het college voor de 

toelating van bestrijdingsmiddelen aan A.M.L. van Rooij met bijbehorende brief d.d. 2 september 
1996 (kenmerk: GZB/C&O/963400) van Staatssecretaris Erica Terpstra van Volksgezondheid 
en Welzijn aan A.M.L. van Rooij (7 blz.) 

- (na tab 16) Brief d.d. 5 april 2011 van De Groenen aan minister Piet Hein Donner van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarop nog niet is gereageerd (11 blz.) 

- (na tab 17) Brief d.d. 8 april 2011 van De Groenen aan Raymond de Roon, Voorzitter Vaste 
commissie voor veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer der Staten Generaal, waarop niet is 
gereageerd ( 8 blz.) 

- (na tab 18) Beklag d.d. 29 juni 2011 met bijlagen van A.M.L (Ad) van Rooij bij het Gerechtshof 
’s-Hertogenbosch (156 blz.) 

- (na tab 19) Brief d.d. 21 januari 1991 (kenmerk: SR/29N0274) van minister J.G.M. Alders van 
VROM aan Remi Poppe van de Socialistische Partij (4 blz.)  

- (na tab 20) Brief d.d. 21 januari 1991 (kenmerk: SR/29N0274) van voormalig Minister-President 
Ruud Lubbers aan A.M.L. van Rooij (1 blz.)  

- (na tab 21) Besluit d.d. 6 april 1992 van Staatssecretaris Hans Simons (PvdA) van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur waarbij in het bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-CO van 
Hickson Garantor Nederland B.V. 374 g/l arseenzuur is vervalst in 304 g/l arseenpentoxide om 
daarmee de rechtstreeks aan lidstaat Nederland opgelegde Europese Verordening (EG) nr. 
142/97 (PbEGL25) te overtreden (1 blz.) 

- (na tab 22) Artikel “Grootste milieuschandaal ooit ontmaskerd” uit Kleintje Muurkrant van 19 
december 2003 (2 blz.)  

- (na tab 23) Artikel “D66 Tommel en de milieumaffia” uit Kleintje Muurkrant van 29 maart 

2002  (2 blz.)    
- (na tab 24) Brief d.d. 24 februari 2000 (nr. 00M379324) van voormalig Minister-President               

W. Kok aan A.M.L. van Rooij (1 blz.)  
- (na tab 25) Brief d.d. 26 augustus 2008 Kenmerk: 3370579)  van voormalig Minister-President 

Jan Peter Balkenende aan A.M.L. van Rooij (1 blz.)  
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Ordner B2,    
- (vóór tab 1): Brief d.d. 17 juli 2008 (kenmerk: Philips/Klei/17078/VZ) van ing. A.M.L. van Rooij 

,Philips manager PMSN-Best aan G. Kleisterlee, President van de Koninklijke Philips NV, Royal 
Philips Electronics, Postbus 77900, 1070 MX Amsterdam (43 blz.); 

- (na tab 1) komen een 35-tal tabs aan feitelijk onderbouwende informatie ten behoeve van 
bovengenoemde brief d.d. 17 juli 2008 aan G. Kleisterlee, President van de Koninklijke Philips 
NV. Vanuit die brief wordt verwezen naar die tabs. Het aantal blz. per tab is: (tab-1, 1 blz.), (tab-
2, 1 blz.), (tab-3, 11 blz.), (tab-4, 25 blz.), (tab-5, 2 blz.), (tab-6, 1 blz.), (tab-7, 5 blz.), (tab-8, 2 
blz.), (tab-9, 5 blz.), (tab-10, 7 blz.), (tab-11, 24 blz.), (tab-12, 7 blz.), (tab-13, 8 blz.), (tab-14, 2 
blz.), (tab-15, 1 blz.), (tab-16, 1 blz.), (tab-17, 2 blz.), (tab-18, 2 blz.), (tab-19, 7 blz.), (tab-20, 1 
blz.), (tab-21, 3 blz.), (tab-22, 1 blz.), (tab-23, 4 blz.), (tab-24, 1 blz.), (tab-25, 1 blz.), (tab-26, 2 
blz.), (tab-27, 56 blz.), (tab-28, 18 blz.), (tab-29, 1 blz.), (tab-30, 63 blz.), (tab-31, 2 blz.), (tab-32, 
2 blz.), (tab-33, 7 blz.), (tab-34, 1 blz.), (tab-35, 2 blz.).      

 
Ordner B3,    

- (na tab 1): Beschikking d.d. 2 juli 2008 in zaaknummer: 55642-08/383 heeft kantonrechter mr. 
R.R.M. de Moor van de rechtbank ’s-Hertogenbosch (15 blz.); 

- (na tab 2): Brief d.d. 12 mei 2009 van het UWV aan A.M.L. van Rooij (4 blz.); 
- (na tab 3): Brief d.d. 12 mei 2009 van het UWV aan Van Rooij Holding B.V. (3 blz.);   
- (na tab 4): Nota’s d.d. 5 juli 2010 van advocaat E. Pasman (8 blz.); 
- (na tab 5): Verzoek tot het nemen van een besluit d.d. 14 maart 2010 (kenmerk: 

C&P/140311/VZ) van A.M.L. van Rooij aan de Staat der Nederlanden (8 blz.);  
- (na tab 6): Verzoek tot het nemen van een besluit d.d. 10 maart 2010 (kenmerk: 

C&P/100311/VZ) van A.M.L. van Rooij aan burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
(7 blz.).  

- (na tab 7) Apersingsbrief d.d. 7 juli 2011 voor maar liefst € 50,000,- van burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode (2 blz.); 

- (na tab 8) Apersingsbrief d.d. 15 juli 2011 voor maar liefst € 50,000,- van burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode (2 blz.);  

- (na tab 9) Afpersingsbrief d.d. 6 juli 2011 voor maar liefst € 1.946,90 van advocaat mr. H.G.J. 
Jacobs te Waalre in opdracht van IAK-Verzekeringen B.V. te Eindhoven (1 blz.);  

- na tab 10) Afpersingsbrief d.d. 29 april 2011 voor € 148,95 van het Centraal Justitieel 
Incassobureau (2 blz.); 

- na tab 11) Afpersingsbrief d.d. 29 juni 2011 voor € 148,95 van het Centraal Justitieel 
Incassobureau (1 blz.); 

- (na tab 12): Onherroepelijke uitspraak d.d. 20 mei 2009 (nr: 200807464/1/H3) van de Raad van 
State ( 8 blz.);  

- (na tab 13): Risico-inventarisatie en -evaluatie d.d. 8 februari 2007 van Safety Manager A.M.L. 
van Rooij (9 blz.); 

- (na tab 14): Bezwaarschrift d.d. 8 maart 2011 van De Groenen bij het centraal stembureau van 
de provincie Noord-Brabant (16 blz.);  

- (na tab 15): Asiel aanvraag d.d. 6 mei 2010 van A.M.L. van Rooij bij Federaal minister Joelle 
Milquet, belast met het Migratie- en asielbeleid (54 blz.);  

- (na tab 16): Strafaangifte d.d. 27 februari 2011 bij de hoofdofficier van justitie mr. G.W. van der 
Burg bij het Landelijk Parket Rotterterdam (98 blz.);   

- (na tab 17): Rapport “ De Constitutionele bepalingen over verdragen die van de Grondwet 
afwijken en de opdracht van bevoegdheden aan internationale organisaties” van de Universiteit 
Utrecht, Kamerstuk 27 484 (R 1669), veragaderjaar 2002-22003. nr. 289 (63 blz.) 

 
Ik verzoek u daarvan een kopie op te vragen bij de gemeente Sint-Oedenrode en de inhoud ervan toe 
te voegen aan deze aanvullende strafaangifte op de door burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-
Oedenrode gedane strafaangifte van smaad tegen de Politieke partij De Groenen en A.M.L. van Rooij 
als lijsttrekker van de Groenen. Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als 
herhaald en ingelast te beschouwen en aan de behandelend officier van justitie gericht.  
 
Vanaf 1987 t/m heden (2012) hebben wij als gevolg van het feit dat bij Gebr. van Aale B.V. kost wat 
kost een houtimpregneerbedrijf moest komen te maken gehad met honderden levensbedreigingen 
tegen A.M.L. van Rooij, mijn vrouw J. E. M. van Rooij van Nunen en mijn kinderen Jos en Lisette, mijn 
moeder J.M. van Rooij van der Heijden en mijn intussen overleden vader A (Antoon) van Rooij. 
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Op mijn moeder J.M. van Rooij van der Heijden en mijn persoon A.M.L. van Rooij zijn door Robert van 
der Biggelaar vanuit een illegale woning op ’t Achterom 5a (familie van Gebr. van Aarle), zelfs 
viermaal (twee op mij en twee op mijn moeder) gewelddadige pogingen tot doodslag gepleegd. 
Daarnaast heeft deze familie van der Biggelaar (Mies en Robert) vanaf 1992 zeer veel terreur op ons 
uitgeoefend en veel eigendommen van ons vernield. Ook daarvan zijn steeds aangiften gedaan.  
 
Daarnaast hebben wij in opdracht van eerst burgemeester Piet Schriek (CDA) en daarna 
burgemeester Peter Maas (CDA) en loco-burgemeester Henriëtte van den Berk-van de Laar (CDA) 
ten minste 10 tot 20 maal te maken gehad met niet vooraf aangekondigde gewelddadige binnenvallen  
met politie in de aanslag onder de dekmantel van “paardjes tellen”.  
 
Bij de ruilverkaveling hebben wij te maken gehad met heel veel corruptie vanuit, het Kadaster, Dienst 
Landinrichting en de Ruilverkavelingcommissie met wethouder Cees van Rossum (CDA) als voorzitter 
en Rien van der Laar (zwager van Mies van den Biggelaar) in die commissie. Ook daarvan hebben wij 
allemaal aangifte gedaan.  
 
In het totaal liggen er mogelijk wel 50 tot 100 aangiften bij politie en justitie. Op geen enkel van die 
aangiften volgt een strafrechtelijk onderzoek door een officier van justitie. Dit betekent dat die door de 
politie al dan niet met medeweten van justitie in de doofpot worden gehouden. Ik richt aan u als 
behandelend officier van justitie het nadrukkelijke verzoek om al die door ons gedane aangiften vanaf 
1987 tot op heden op te zoeken, toe te voegen aan dit dossier, hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en volledig mee te nemen in dit strafrechtelijk onderzoek.  
 
Op grond van bovengenoemde feiten is feitelijk komen vast te staan dat de officier van justitie mr. 
G.C.M. Bos, onder de verantwoordelijke minister van Justitie Winnie Sorgdrager (D66), "op gronden 
aan het algemeen belang ontleend" heeft afgezien van strafvervolging van deze in mijn strafaangifte 
d.d. 28 december 1994 gepleegde strafbare feiten door het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. (mijn 
buurman) die door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode met misbruik van 
gemeenschapsgeld bij besluit van 14 juni 1994 is gelegaliseerd (wat nog een zwaarder misdrijf is), 
waarmee het hoogstverantwoordelijke rechtscollege ‘de gemeenteraad van Sint-Oedenrode” heeft 
ingestemd. Als gevolg daarvan zijn de grondeigendommen van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij 
voor miljoenen euro’s vergiftigd met onder meer valselijk geëtiketteerde zeer giftige 
kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch 
gevaarlijk afval waaraan het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat zich met miljarden euro’s 
onrechtmatig hebben verrijkt. Voor die schade en de hieronder opgesomde vervolgschade:       

- dat  A.M.L. van Rooij vanaf 25 oktober 2007 (ruim 4 jaar lang) van Philips Medical Systems 
Nederland BV geen doorbetaling van salaris tijdens ziekte heeft ontvangen; 

- dat  A.M.L van Rooij en zijn vrouw Annelies vanaf 25 oktober 2007 niet meer overeenkomstig 
de Philips CAO voor ziektekosten zijn verzekerd; 

- dat A.M.L. van Rooij geen WIA uitkering kan krijgen; 
- dat A.M.L. van Rooij voor de rest van zijn leven voor 100% arbeidsongeschikt blijft; 

dat A.M.L. van Rooij op 22 april 2010 moeten vluchten naar België, al ruim 1,5 jaar lang tegen 
dubbele woonlasten gescheiden moeten wonen van zijn vrouw, om door toedoen van deze 
meest criminele UWV politiek (video) niet te worden vermoord in navolging van Pim Fortuyn 
(LEES HIER) 

 
is onmiskenbaar de minister van justitie Winnie Sorgdrager (D66) en haar opvolgende ministers van 
Justitie Benk Korthals (VVD), Piet Hein Donner (CDA), E.M.H. Hirsch Ballin (CDA) en Ivo 
Opstelten (VVD), namens de Staat der Nederlanden verantwoordelijk en aansprakelijk. Dit omdat die 
schade allemaal het gevolg is van het feit dat de officier van justitie mr. G. Bos bij brief d.d. 13 januari 
1995 heeft beslist dat tegen deze door de Gebr. van Aarle B.V. in samenspanning met burgemeester 
en wethouders van Sint-Oedenrode gepleegde misdrijven op “oppertuniteitsgronden” niet 
strafrechtelijk zal worden opgetreden.       
 
Ook voor de volgende hieronder opgesomde schade die het gevolg is van het feit dat burgemeester 
Peter Maas (CDA) tot op heden geen uitvoering heeft gegeven aan mijn 12-tal hieronder opgesomde 
sommatieverzoeken tot het nemen van een besluit, zoals wij die hebben verzocht in ons 
bezwaarschrift d.d. 25 december 2011 (kenmerk: C&P/251211/BZ), welke met ontvangsbevestiging is 
ingeleverd bij de gemeente Sint-Oedenrode:    
    

http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=92
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=92
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10411/breaking-voetbal-vvd-pedofielen.html
http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2011/12/donner-vicepresident-raad-van-state
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/932/demmink-donner-en-ballin-samen-in-sm-club.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10651/vrouw-opstelten-ook-pedo-rechter.html#more-10651
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10651/vrouw-opstelten-ook-pedo-rechter.html#more-10651
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
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1. dat alle vanaf 22 juli 2010 aangebrachte verzegelingen op kamers en douches bij camping en 
pensionstal “Dommeldal” vóór uiterlijk 1 januari 2012 zijn verwijderd; 

2. dat het vanaf  1 december 2010 opgelegde executoriaal beslag 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 vóór uiterlijk 1 januari 2012  is ingetrokken; 

3. dat de vanaf 27 april 2010 door burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouders bij Camping 
en pensionstal “Dommeldal” opgelegde meest corrupte dwangsommen van in het totaal                
€ 50.000,- vóór uiterlijk 1 januari 2012 zijn ingetrokken; 

4. dat alle overige door burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouders nog lopende meest 
corrupte dwangsommen vóór uiterlijk 1 januari 2012 zijn ingetrokken; 

5. dat alle door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode alle tegen Ad en Annelies van 
Rooij en Camping en pensionstal “Dommeldal” opgestarte procedures bij de rechtbank                 
s’-Hertogenbosch en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vóór uiterlijk          
1 januari 2012 zijn ingetrokken; 

6. dat de door burgemeester P.M. Maas (CDA) gedane valse strafaangifte van “Smaad” tegen 
Ad van Rooij, als lijsttrekker van de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode vóór 
uiterlijk 1 januari 2012 is ingetrokken; 

7. dat door burgemeester P.M. Maas en/of de gemeente Sint-Oedenrode alle overige gedane 
strafaangiften tegen Ad en Annelies van Rooij en Camping en pensionstal “Dommeldal” bij 
politie en/of justitie vóór uiterlijk 1 januari 2012 zijn ingetrokken; 

8. dat de illegale bouwwerkzaamheden bij buurman Joan van Gorkum op de locatie 
Ollandseweg 165, waarop een burgerlijke woonbestemming rust, ten behoeve van het 
oprichten van een woonboerderij 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) in strijd met het 
bestemmingsplan Buitengebied 1997 zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning met de 
oplegging van een dwangsom van € 10.000,- per dag en het verzegelen van de bouwplaats 
vóór uiterlijk 1 januari 2012 zijn stilgelegd; 

9. dat de illegale bewoning bij buurman Mies van den Biggelaar op het adres ’t-Achterom 5a, in 
strijd met het bestemmingsplan Buitengebied 1997 met de oplegging van een dwangsom van 
€ 10.000,- per dag en het verzegelen van de toegangsdeuren van die woning vóór uiterlijk         
1 januari 2012 is beëindigd; 

10. dat bij buurman hout(impregneer)bedrijf Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159, met de oplegging 
van een dwangsom van € 10.000,- per dag en het verzegelen van zijn gehele bedrijventerrein 
de bedrijfswerkzaamheden vóór uiterlijk 1 januari 2012 zijn stilgelegd. Dit omdat Gebr. van 
Aarle haar bedrijf van meet af aan (1987) in werking heeft gehad en nog steeds in werking 
heeft in strijd met het bestemmingsplan buitengebied; op sterk verontreinigde grond zonder 
voorafgaande sanering en derhalve in strijd met de bouwverordening; zonder een vereiste 
Wvo-vergunning van het waterschap De Dommel en zonder een vereiste Milieuvergunning 
voor de gebruiks- en afvalfase van het door Gebr. van Aarle geproduceerde geïmpregneerde 
hout of houten producten daarvan. Als gevolg daarvan zijn de omliggende gronden 
(waaronder die van Ad en Annelies van Rooij) tot op 250 meter vanuit het bedrijf Gebr. van 
Aarle sterk verontreinigd met valselijk geëtiketteerd arseenzuur in strijd met de rechtstreeks 
aan lidstaat Nederland opgelegde Europese Verordening (EG) nr. 142/97. Sanering ervan zal 
miljoenen euro’s gaan kosten. Als gevolg daarvan zijn ook geheel Sint-Oedenrode en 
omliggende gemeenten vergiftigd met honderdduizenden kilogrammen valselijk geëtiketteerd 
arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI). Daardoor zullen er duizenden inwoners van Sint-
Oedenrode en omliggende gemeenten vroegtijdig sterven aan kanker of andere 
vergiftigingsziekte. De schade als gevolg daarvan is met geen miljarden euro’s te betalen. De 
gemeente Sint-Oedenrode is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al die schade. 

11. dat aan de rechtspersonen Ad van Rooij, Annelies van Rooij, Camping en Pensionstal 
‘Dommeldal’ (VOF), Van Rooij Holding B.V., Ecologisch Kennis Centrum B.V., een totale 
materiële en immateriële schadevergoeding van totaal € 50.000.000,- zal worden betaald, 
verhoogd met € 10.000,- per dag vanaf 1 januari 2012 in geval aan bovengenoemd 10-tal 
verzoeken tot het nemen van een besluit door burgemeester en wethouders geen uitvoering           
is gegeven: 

12. dat aan de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, een schadevergoeding van   
€ 200.000,- zal worden betaald als gevolg van het onrechtmatig handelen van burgemeester 
en wethouders tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010, waardoor De Groenen 

https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/klokkenluider
http://www.dommeldal.eu/
http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/sint-oedenrodeschijndel/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.sint-oedenrode.nl/Home.aspx
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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in maart 2010 niet in de gemeenteraad zijn gekomen en het door toedoen van burgemeester 
en wethouders niet heeft kunnen meedoen aan de provinciale verkiezingen van 2 maart 2011 
voor Noord-Brabant.   

 
is de minister van justitie Winnie Sorgdrager (D66) en haar opvolgende ministers van Justitie Benk 
Korthals (VVD), Piet Hein Donner  (CDA), E.M.H. Hirsch Ballin (CDA) en Ivo Opstelten (VVD), 
namens de Staat der Nederlanden, verantwoordelijk en aansprakelijk. Dit omdat die schade allemaal 

het gevolg is van het feit dat de officier van justitie mr. G. Bos bij brief d.d. 13 januari 1995 heeft beslist 
dat tegen deze door de Gebr. van Aarle B.V. in samenspanning met burgemeester en wethouders 
van Sint-Oedenrode gepleegde misdrijven op “oppertuniteitsgronden” niet strafrechtelijk zal worden 
opgetreden.       
 
Ik richt aan de behandelend officier van justitie dan ook het nadrukkelijke verzoek om alles in het werk 
te stellen wat in haar/zijn vermogen ligt om die maatregelen te treffen die nodig zijn dat de schade die 
het openbaar ministerie bij De Groenen, A.M.L van Rooij, J.M. van Rooij van der Heijden, Camping en 
Pensionstal ‘Dommeldal’, Van Rooij Holding B.V., Ecologisch Kennis Centrum B.V., cliënten van 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. en bij A.M.L. van Rooij als safety manager bij Philips Medical 
Systems Nederland B.V. vanaf 1987 tot op heden heeft aanricht niet nog groter te laten worden, direct 
in te grijpen en dat per kerend schrijven schriftelijk te bevestigen.  
 
Tevens verzoek ik u ondergetekenden van de voortgang op de hoogte te houden via mijn vrouw 
J.E.M. van Rooij van Nunen, wonende op het adres ’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode. 
 
In afwachting van uw zeer spoedige reactie verblijf ik; 
 
A.M.L. van Rooij, 
 
 
 
 
 
 
Namens; 
De Groenen Sint-Oedenrode 
Camping en pensionstal ‘Dommeldal” 
Van Rooij Holding B.V.  
Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
A.M.L. van Rooij als safety manager van Philips Medical Systems Nederland B.V.   
 
 
Bijlage 
Deze aanvullende strafaangifte op de door burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode 
gedane straafaangifte van smaad tegen de Politieke partij De Groenen en A.M.L. van Rooij als 
lijsttrekker van de Groenen bevat de volgende ordners: 
 
Ordner A (zit bij deze aanvullende aangifte)  
 

1. (na tab 1) brief d.d. 28 december 2009 van Philips advocaat Dries Duynstee aan UWV 
Amsterdam waarin hij over de arbeidsongeschiktheid van A.M.L. van Rooij valsheid in 
geschrift heeft gepleegd (2 blz);  

2. (na tab 2) Parttime arbeidscontract d.d. 6 maart 1998 van Philips Medical Systems Nederland 
B.V. met A.M.L. van Rooij (2 blz);    

3. (na tab 3) inschrijving KvK Van Rooij Holding B.V. dossiernummer: 17102683 (2 blz);  
4. (na tab 4) inschrijving KvK Ecologisch Kennis Centrum B.V. dossiernummer: 16090111                   

(2 blz); 
5. (na tab 5) brief d.d. 5 oktober 2007 van Philips bedrijfsarts H. Mol van Achmea-Arbo waarin 

hij A.M.L. van Rooij voor 100% arbeidsongeschikt heeft verklaard (2 blz); 
6. (na tab 6) brief van Philips werkgever J. Oerlemans dat A.M.L. van Rooij door Philips 

bedrijfsarts H. Mol voor 100% arbeidsongeschikt is verklaard (1 blz);   

http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/leden_en_staatsraden/lid/?member_id=92
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10411/breaking-voetbal-vvd-pedofielen.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10411/breaking-voetbal-vvd-pedofielen.html
http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2011/12/donner-vicepresident-raad-van-state
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/932/demmink-donner-en-ballin-samen-in-sm-club.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10651/vrouw-opstelten-ook-pedo-rechter.html#more-10651
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
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7. (na tab 7) brief van 7 mei 2008 (voor het eerst verkregen op 19 juli 2010) van Anja Trienekens 
(Randstad) aan Mw. L. Oosterdorp, werkzaam voor HRM bij Philips Medical Systems 
Nederland B.V. waarin wordt gemeld dat werkgever J. Oerlemans verplicht is om tot  
reïntegratie over te gaan van zijn werknemer A.M.L. van Rooij met ondersteuning van de  
arbeidskundigen Berry Brekelmans en René Vooght. Dit is echter nooit gebeurd (3 blz); 

8. (na tab 8) Artikel 19 t/m 21 uit de Collectieve Arbeidsovereenkomst B (2008) van Philips             
( 5 blz); 

9. (na tab 9) Mutatiebrief van 1 november 2007 van P.E.J. Wertelaers (HRM bij Philips Medical 
Systems Nederland B.V.) aan de Philips salaris-administratie dat de doorbetaling van salaris 
aan A.M.L. van Rooij vanaf 25 oktober 2007 moet stoppen; dit in strijd met de Philips CAO, 
Ziektewet en  Wet verbetering poortwachter (1 blz); 

10. (na tab 10) brief d.d. 4 augustus 2008 van het UWV Amsterdam aan A.M.L. van Rooij met de 
mededeling dat werkgever Philips Medical Systems Nederland B.V. hen heeft gemeld dat 
A.M.L. van (BSN: 093.391.225) op 24 september 2007 ziek is geworden en het afgelopen jaar 
niet heeft kunnen werken. Ondanks deze wetenschap heeft A.M.L van Rooij van werkgever 
Philips Medical Systems Nederland B.V. vanaf 25 oktober 2007 geen doorbetaling van salaris 
tijdens ziekte ontvangen, waartoe Philips op grond van haar eigen CAO wettelijk verplicht is  
(1 blz);  

11. (na tab 11) gewaarmerkt stuk d.d. 28 december 2009 van Gert Vonk uit de UWV computer. 
Daarin kunt u lezen dat als gevolg van de ziekmelding bij het UWV door werkgever Philips 
Medical Systems Nederland A.M.L. van Rooij op 28 december 2009 nog steeds ziek is, 
zonder dat Philips haar wettelijk opgelegde reïntegratie verplichtingen is nagekomen en 
zonder dat Philips vanaf 25 oktober 2007 salaris tijdens ziekte heeft doorbetaald, waarmee zij 
in zeer ernstige mate hebben gehandeld in strijd met de Philips CAO, Ziektewet en Wet 
verbetering poortwachter (3 blz); 

12. (na tab 12) brief d.d. 28 december 2009 van Philips advocaat Dries Duynstee aan UWV 
Amsterdam waarin hij over de arbeidsongeschiktheid van A.M.L. van Rooij met 
bovengenoemde voorkennis en wetenschap letterlijk het volgende heeft geschreven “Door 
onze bedrijfsarts is derhalve bij de heer Van Rooij geen ziekte geconstateerd, niet op 5 
oktober 2007 en ook daarna niet” Daarmee heeft Philips advocaat Dries Duynstee 
onmiskenbaar valsheid in geschrift gepleegd (2 blz);   

13. (na tab 13) brief d.d. 13 januari 2010 van W. Bruystens (UWV) aan Philips Medical Systems 
Nederland B.V., waarin letterlijk het volgende staat geschreven “Naar aanleiding van de 
brief van Philips Medical Systems van 28 december 2009 en het telefonisch overleg met 
Anja Trienekens van vandaag deel ik u mee dat wij de ziekmeldingen in onze systemen 
hebben verwijderd”. W. Bruystens (UWV) heeft dat gedaan zonder bij A.M.L. van Rooij, 
zonder bij Philips bedrijfsarts H. Mol en zonder bij de andere werkgever Van Rooij Holding 
B.V. daarover navraag te hebben gedaan, waardoor A.M.L. van Rooij voor de rest van zijn 
leven arbeidsongeschikt is, geen recht heeft op een WIA uitkering en geen recht meer heeft 
op doorbetaling van salaris tijdens ziekte vanaf 5 oktober 2007 tot op heden. Dit alles in strijd 
met de Philips CAO, Ziektewet en Wet verbetering poortwachter (1 blz);  

14. (na tab 14) brief d.d. 28 juli 2008 (kenmerk: Philips/Klei/MP/28078/VZ) aan minister president 
Jan Peter Balkenende (CDA) die ik vanuit mijn functie als safety manager bij Philips Medical 
Sytems Nederland B.V. op 28 juli 2008 persoonlijk heb afgegeven bij de postontvangst in het 
torentje in Den Haag. Daarin heeft A.M.L. van Rooij vanuit zijn functie als safety manager bij 
Philips Medical Sytems Nederland B.V. aan Minister- President me. Dr. J.P. Balkenende zeer 
nadrukkelijk verzocht “Om bij ministerieel besluit de 100% gestesziekverklaring door 
Philips bedrijfsarts H. Mol van Achmea-arbo binnen 48 uur na ontvangst van dit 
schrijven te vernietigen”  (39 blz); 

15. (na tab 15) brief d.d. 6 augustus 2008 (ref: 211043/TG/lw) van advocaat A.A.B. Gaalman 
(AKD Prinsen Van Wijmen N.V.) namens de besloten vennootschap Philips Medical Systems 
Nederland B.V. alsook – voor zich zowel als namens alle tot haar organisatie behorende 
Philips Bedrijven – de naamloze vennootschap Koninklijke Philips Electronics N.V. – met 
daarin letterlijk de volgende sommatie aan Philips safety manager A.M.L. van Rooij “Namens 
cliënten verzoek – en voor zoveel nodig sommeer- ik u bij deze, per onmiddellijk iedere 
gebruikmaking van briefpapier, businesscards en/of andere legitimatie-/identificatie 
middelen (op naam van) van mijn cliënten te staken en gestaakt te houden, bij gebreke 
waarvan zonder nadere aankondiging door middel van een kort geding een verbod op 
straffe van een dwangsom zal worden gevorderd” (2 blz).  

http://www.sdnl.nl/ekc-philips-aangifte.htm
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16. (na tab 16) Sommatieverzoek d.d. 6 april 2010 (kenmerk: C&P/060410/HM) aan Hare 
Majesteit Koningin Beatrix als Staatshoofd van Nederland en als voorzitter van de Raad van 
State. Daarin heb ik aan Hare Majesteit Beatrix ondermeer de letterlijke sommaties laten 
uitgaan “3) dat Philips President G. J. Kleisterlee (uw collega in de Bilderberggroep) door u 
hierover wordt aangesproken met als uitkomst dat A.M.L. van Rooij door Philips bedrijfsarts H. 
Mol wordt uitgenodigd voor een consult, waarbij hij weer voor 100% arbeidsgeschikt wordt 
verklaard en waarbij door Philips Healhtcare het achterstallige salaris vanaf 25 oktober 2007 
alsnog aan A.M.L. van Rooij zal worden betaald” en “4) dat minister J.P.H. Donner van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (door u beëdigd) hierover door u wordt aangesproken met 
de mededeling dat hij als verantwoordelijk minister erop moet toezien dat Philips President G. 
J. Kleisterlee (uw collega in de Bilderberggroep), hetgeen wat onder “Punt 3” staat 
geschreven, ook daadwerkelijk ten uitvoer brengt (7 blz).  

17. (na tab 17) Uitdraai van de niet opgegeven nevenfuncties bij het Gerechtshof ’s-
Hertogenbosch door raadsheer mr. P.C.E van Wijmen (1blz.)  

18. (na tab 18) Mijn strafaangifte d.d. 28 december 1994 aan de officier van justitie mr. G.C.M. 
Bos (8 blz);  

19. (na tab 19) De beslissing van Mr. G. Bos d.d. 13 januari 1995 (kenmerk: 1/0010/95), onder 
verantwoordelijkheid van minister Winnie Sorgdrager van Justitie (D66), op mijn strafaangifte 
d.d. 28 december 1994 (1 blz);. 

20. (na tab 20) De eerste drie pagina’s van mijn bezwaarschrift tevens sommatieverzoek tot het 
nemen van een 12-tal besluiten d.d. 25 december 2011(kenmerk: C&P/251211/BZ) vindt u 
bijgevoegd. Het gehele ondertekende bezwaarschrift/verzoekschrift (60 blz.) kunt u opvragen 
bij de gemeente Sint-Oedenrode (3 blz);  

 
Ordner A1 (zit bij deze aanvullende aangifte) 

- Zienswijzen d.d. 25 augustus 2011 (kenmerk: AvR/C&P/250811/zw) op het vanaf 25 juli 2011 
t/m 5 september 2011 ter inzage gelegde Ontwerpbestemmingsplan buitengebied 2010 en 
PlanMER (399 blz.);  

 
Ordner A2 (op te vragen bij de gemeente Sint-Oedenrode)    

- (na tab 1) Inspraakreacties d.d. 27 september 2010 (kenmerk: AvR/C&P/270910/isH1) op het 
ter inzage gelegde voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010 (18 blz.);  

- (na tab 2) Inspraakreacties d.d. 27 september 2010 (kenmerk: AvR/C&P/270910/isH2) op het 
ter inzage gelegde voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010 (54 blz.);  

- (na tab 3) Inspraakreacties d.d. 27 september 2010 (kenmerk: AvR/C&P/270910/isH3) op het 
ter inzage gelegde voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010 (13 blz.);  

- (na tab 4) Inspraakreacties d.d. 27 september 2010 (kenmerk: AvR/C&P/270910/isH4) op het 
ter inzage gelegde voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010 (17 blz.);   

- (na tab 5) Inspraakreacties d.d. 27 september 2010 (kenmerk: AvR/C&P/270910/isH5) op het 
ter inzage gelegde voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010 (76 blz.);  

- (na tab 6) Nog meer stelende  beslissing dd. 23 augustus 2011 (nummer: IA 2010097 11/5517)  
van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode aan Camping en Pensionstal 
“Dommeldal” (1 blz) 

- (na tab 7) Afpersende beslissing d.d. 14 juli 2011 (nummer: IA 2010097 11/4722) van 
burgemeester en wethouders aan Camping en Pensionstal “Dommeldal” (2 blz) 

 
Ordner B1 (op te vragen bij de gemeente Sint- Oedenrode)    

- (vóór tab 1) Verzoekschrift d.d. 21 juli 2011 (kenmerk: EU/21072011/VZ) aan het Gerecht van 
de Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen (50 blz.) aangevuld met het 
verzoekschrift d.d. 7 augustus 2011 (93 blz.)     

- (na tab 1) Artikel “Collaboratie Tweede-Wereldoorlog / Heulen met de vijand”  van Journalist  Jan Bezemer 
in dagblad Trouw 29/06/06 (4 blz.)  

- (na tab 2) Artikel “Een compromis met de duivel” van Peter Breedveld SER Magazine, 
november 2003 (2 blz.)  

- (na tab 3) Artikel “Philips en de gevangenen” andere tijden, aflevering 8 april 2003; (9 blz.)  
- (na tab 4) Artikel  “Ruim 4 miljard subsidie in 16 jaar; Steun aan Philips zonder resultaat” uit het 

NRC van maart 1998 (2 blz.)  
- (na tab 5) Arikel “Het uranium van Houthalen” uit het dagblad De Morgen van 8 juli 2011 (2 blz)  
- (na tab 6) Artikel “Provincies negeren verbod Raad van State op houtversnippering” uit het 

Algemeen Dagblad van 31 juli 1999“ (1 blz.) 
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- (na tab 7) Artikel “Totaal verbod op het vermalen van verduurzaamd hout” uit de Cobouw van          
5 / 7 september 1998 (2 blz.)  

- (na tab 8) Artikel “Belgisch bedrijf verwerkt giftig hout uit Nederland” uit de Gazet van 
Antwerpen” van 19 november 1999 (1 blz.) 

- (na tab 9) Artikel “Giftige stoffen via lucht lozen mag niet meer” uit de Leeuwarder Courant van 
7 oktober 1999 (1 blz.) 

- (na tab 10) Artikel “Vergunning voor spuiten met gif” uit het Algemeen Dagblad van 16 oktober 
1999 (1 blz.) 

- (na tab 11) Artikelen 4 en  60 besluit van 21 september 1948, herziene Grondwet (4 blz.) 
- (na tab 12) Artikel 4 en 60 uit herziene Grondwet 1953 (3 blz.) 
- (na tab 13) Verslag Grondwetscommissie-Kranenburg, plenair, 1955-04-18 (26 blz.) 
- (na tab 14) Plenaire verslag van 16 september 1950 van de Grondwetscommissie- Van Eysinga 

(23 blz.) 
- (na tab 15) Brief d.d. 10 april 1996 (nummer: 96/1807 HPK/HPK) van het college voor de 

toelating van bestrijdingsmiddelen aan A.M.L. van Rooij met bijbehorende brief d.d. 2 september 
1996 (kenmerk: GZB/C&O/963400) van Staatssecretaris Erica Terpstra van Volksgezondheid 
en Welzijn aan A.M.L. van Rooij (7 blz.) 

- (na tab 16) Brief d.d. 5 april 2011 van De Groenen aan minister Piet Hein Donner van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarop nog niet is gereageerd (11 blz.) 

- (na tab 17) Brief d.d. 8 april 2011 van De Groenen aan Raymond de Roon, Voorzitter Vaste 
commissie voor veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer der Staten Generaal, waarop niet is 
gereageerd ( 8 blz.) 

- (na tab 18) Beklag d.d. 29 juni 2011 met bijlagen van A.M.L (Ad) van Rooij bij het Gerechtshof 
’s-Hertogenbosch (156 blz.) 

- (na tab 19) Brief d.d. 21 januari 1991 (kenmerk: SR/29N0274) van minister J.G.M. Alders van 
VROM aan Remi Poppe van de Socialistische Partij (4 blz.)  

- (na tab 20) Brief d.d. 21 januari 1991 (kenmerk: SR/29N0274) van voormalig Minister-President 
Ruud Lubbers aan A.M.L. van Rooij (1 blz.)  

- (na tab 21) Besluit d.d. 6 april 1992 van Staatssecretaris Hans Simons (PvdA) van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur waarbij in het bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-CO van 
Hickson Garantor Nederland B.V. 374 g/l arseenzuur is vervalst in 304 g/l arseenpentoxide om 
daarmee de rechtstreeks aan lidstaat Nederland opgelegde Europese Verordening (EG) nr. 
142/97 (PbEGL25) te overtreden (1 blz.) 

- (na tab 22) Artikel “Grootste milieuschandaal ooit ontmaskerd” uit Kleintje Muurkrant van 19 
december 2003 (2 blz.)  

- (na tab 23) Artikel “D66 Tommel en de milieumaffia” uit Kleintje Muurkrant van 29 maart 

2002  (2 blz.)    
- (na tab 24) Brief d.d. 24 februari 2000 (nr. 00M379324) van voormalig Minister-President               

W. Kok aan A.M.L. van Rooij (1 blz.)  
- (na tab 25) Brief d.d. 26 augustus 2008 Kenmerk: 3370579)  van voormalig Minister-President 

Jan Peter Balkenende aan A.M.L. van Rooij (1 blz.)  
 
Ordner B2 (op te vragen bij de gemeente Sint-Oedenrode)    

- (vóór tab 1): Brief d.d. 17 juli 2008 (kenmerk: Philips/Klei/17078/VZ) van ing. A.M.L. van Rooij 
,Philips manager PMSN-Best aan G. Kleisterlee, President van de Koninklijke Philips NV, Royal 
Philips Electronics, Postbus 77900, 1070 MX Amsterdam (43 blz.); 

- (na tab 1) komen een 35-tal tabs aan feitelijk onderbouwende informatie ten behoeve van 
bovengenoemde brief d.d. 17 juli 2008 aan G. Kleisterlee, President van de Koninklijke Philips 
NV. Vanuit die brief wordt verwezen naar die tabs. Het aantal blz. per tab is: (tab-1, 1 blz.), (tab-
2, 1 blz.), (tab-3, 11 blz.), (tab-4, 25 blz.), (tab-5, 2 blz.), (tab-6, 1 blz.), (tab-7, 5 blz.), (tab-8, 2 
blz.), (tab-9, 5 blz.), (tab-10, 7 blz.), (tab-11, 24 blz.), (tab-12, 7 blz.), (tab-13, 8 blz.), (tab-14, 2 
blz.), (tab-15, 1 blz.), (tab-16, 1 blz.), (tab-17, 2 blz.), (tab-18, 2 blz.), (tab-19, 7 blz.), (tab-20, 1 
blz.), (tab-21, 3 blz.), (tab-22, 1 blz.), (tab-23, 4 blz.), (tab-24, 1 blz.), (tab-25, 1 blz.), (tab-26, 2 
blz.), (tab-27, 56 blz.), (tab-28, 18 blz.), (tab-29, 1 blz.), (tab-30, 63 blz.), (tab-31, 2 blz.), (tab-32, 
2 blz.), (tab-33, 7 blz.), (tab-34, 1 blz.), (tab-35, 2 blz.).      
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Ordner B3(op te vragen bij de gemeente Sint-Oedenrode)    
- (na tab 1): Beschikking d.d. 2 juli 2008 in zaaknummer: 55642-08/383 heeft kantonrechter mr. 

R.R.M. de Moor van de rechtbank ’s-Hertogenbosch (15 blz.); 
- (na tab 2): Brief d.d. 12 mei 2009 van het UWV aan A.M.L. van Rooij (4 blz.); 
- (na tab 3): Brief d.d. 12 mei 2009 van het UWV aan Van Rooij Holding B.V. (3 blz.);   
- (na tab 4): Nota’s d.d. 5 juli 2010 van advocaat E. Pasman (8 blz.); 
- (na tab 5): Verzoek tot het nemen van een besluit d.d. 14 maart 2010 (kenmerk: 

C&P/140311/VZ) van A.M.L. van Rooij aan de Staat der Nederlanden (8 blz.);  
- (na tab 6): Verzoek tot het nemen van een besluit d.d. 10 maart 2010 (kenmerk: 

C&P/100311/VZ) van A.M.L. van Rooij aan burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
(7 blz.).  

- (na tab 7) Apersingsbrief d.d. 7 juli 2011 voor maar liefst € 50,000,- van burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode (2 blz.); 

- (na tab 8) Apersingsbrief d.d. 15 juli 2011 voor maar liefst € 50,000,- van burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode (2 blz.);  

- (na tab 9) Afpersingsbrief d.d. 6 juli 2011 voor maar liefst € 1.946,90 van advocaat mr. H.G.J. 
Jacobs te Waalre in opdracht van IAK-Verzekeringen B.V. te Eindhoven (1 blz.);  

- na tab 10) Afpersingsbrief d.d. 29 april 2011 voor € 148,95 van het Centraal Justitieel 
Incassobureau (2 blz.); 

- na tab 11) Afpersingsbrief d.d. 29 juni 2011 voor € 148,95 van het Centraal Justitieel 
Incassobureau (1 blz.); 

- (na tab 12): Onherroepelijke uitspraak d.d. 20 mei 2009 (nr: 200807464/1/H3) van de Raad van 
State ( 8 blz.);  

- (na tab 13): Risico-inventarisatie en -evaluatie d.d. 8 februari 2007 van Safety Manager A.M.L. 
van Rooij (9 blz.); 

- (na tab 14): Bezwaarschrift d.d. 8 maart 2011 van De Groenen bij het centraal stembureau van 
de provincie Noord-Brabant (16 blz.);  

- (na tab 15): Asiel aanvraag d.d. 6 mei 2010 van A.M.L. van Rooij bij Federaal minister Joelle 
Milquet, belast met het Migratie- en asielbeleid (54 blz.);  

- (na tab 16): Strafaangifte d.d. 27 februari 2011 bij de hoofdofficier van justitie mr. G.W. van der 
Burg bij het Landelijk Parket Rotterterdam (98 blz.);   

- (na tab 17): Rapport “ De Constitutionele bepalingen over verdragen die van de Grondwet 
afwijken en de opdracht van bevoegdheden aan internationale organisaties” van de Universiteit 
Utrecht, Kamerstuk 27 484 (R 1669), veragaderjaar 2002-22003. nr. 289 (63 blz.) 
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