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Afgegeven met ontvangstbevestiging                                                                 
 
Aan:  Belgische federale regering   
t.a.v. De minister van Binnenlandse Zaken 
Annemie Turtelboom 
       

Wetstraat 2, 1000 Brussel                                             

            
 
 
 
 
Uw kenmerk: FR/211111/VZ                                           België 21 november 2011 
 
 
 
 

VAN:   
- No Cancer Foundation, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt (België) 
- Verbeek, Erik, Seovacki Put 43, KR-34550, Pakrac (Kroatië) 
- A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36 A, 3520 Zonhoven (België); 
- A.M.L. van Rooij, als acoliet voor de RK Kerk H. Martinus Olland (Sint-Oedenrode);  
- A.M.L. van Rooij als safety manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V.,  

Veenpluis 4-6, 5684 PC te Best: 
- Camping en Pensionstal „Dommeldal‟ (VOF), gevestigd op ‟t Achterom 9-9a, 5491 XD, Sint-

Oedenrode;  
- Van Rooij Holding B.V., gevestigd op ‟t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op ‟t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode,  
- Politieke partij De Groenen, namens deze A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van De Groenen 

in Sint-Oedenrode, ‟t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, 
    

BETREFT:  
- Verzoekschrift aan de Belgische Federale regering om de Staat der Nederlanden voor het 

Belgische Grondwettelijk Hof te dagen vanwege het in zeer ernstige mate overtreden van 
de Belgische Grondwet en het Europese Verdrag van Lissabon met het vooropgezette doel 
om de vergiftiging van zo‟n 6,5 miljard wereldbewoners (waaronder 11 miljoen Belgen) via 
Belgische dekmantelbedrijven als Remo-stort te Houthalen-Helchteren, Group Machiels te 
Hasselt, Essers te Genk en Unilin te Wielsbeke onder de dekmantel van “duurzaamheid” 
en/of “innovatie” met onder meer miljarden kilogrammen valselijk geëtiketteerd zeer giftige 
kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde 
hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell, gerealiseerd te krijgen.     

 
Geachte minister Turteleboom,  
 
Via u als verantwoordelijk Belgisch minister van Binnenlandse Zaken richten wij aan de hieronder op 
de foto‟s zichtbare ministers en staatssecretarissen van Belgische federale regering het volgende 
hieronder feitelijk en wettelijk gemotiveerde verzoek om de Staat der Nederlanden voor het Belgische 
Grondwettelijke Hof te dagen om als Belgische federale regering niet medeplichtig te worden aan de 
vergiftiging van 6,5 miljard wereldbewoners (waaronder 11 miljoen Belgen) vanuit Nederland met de 
hulp van Belgische dekmantelbedrijven:    
 

http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
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.hetechtenieuws.org/2009-03-02.php
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Het Belgische Grondwettelijk Hof bestaat uit twaalf rechters, die voor het leven benoemd zijn: zes van 
de Nederlandse en zes van de Franse taalgroep. Deze worden benoemd door de kamer van 
volksvertegenwoordigers. Zes van de rechters zijn oud-parlementsleden (politici), de andere zes zijn 
juristen (professoren, oud-raadsheren uit het Hof van Cassatie of de Raad van State, magistraten). 
Het Hof is gehuisvest aan het Koningsplein te Brussel. De huidige inrichting van het Grondwettelijk 
Hof bestaat uit de volgende rechters:   

Nederlandse taalgroep 

 Marc baron Bossuyt (voorzitter, magistraat) - Open Vld 

 Etienne de Groot (politiek) - Open Vld 

 Luc Lavrysen (magistraat) - sp.a 

 André baron Alen (magistraat) - CD&V 

 Erik Derycke (politiek) - sp.a 

 Trees Merckx-Van Goey (politiek) - CD&V 
 
Franse taalgroep 

 Roger Henneuse (voorzitter, politiek) - PS 

 François Daout (magistraat) 

 Jean-Paul Snappe (politiek) - Ecolo 

 Jean-Paul Moerman (politiek) - MR 

 Jean Spreutels (magistraat) - MR 

 Pierre Nihoul (magistraat) - CDH 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Professor
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechter
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hof_van_Cassatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Raad_van_State_(Belgi%C3%AB)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koningsplein_(Brussel)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brussel-Stad
http://nl.wikipedia.org/wiki/Marc_Bossuyt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Etienne_de_Groot
http://nl.wikipedia.org/wiki/Luc_Lavrysen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Alen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Erik_Derycke
http://nl.wikipedia.org/wiki/Trees_Merckx-Van_Goey
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Roger_Henneuse&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fran%C3%A7ois_Daout&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Paul_Snappe&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Paul_Moerman&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Spreutels&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Nihoul&action=edit&redlink=1
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Het Belgische Grondwettelijk Hof kan sinds 1988 oordelen of de wetsbepalingen bepaalde principes 
uit de grondwet schenden. Het gaat daarbij over het gelijkheidsbeginsel, het verbod tot discriminatie, 
verschillende rechten en vrijheden (inzake onderwijs, privacy, arbeid, huisvesting, onderwijs, 
gezondheid, de vrijheid van meningsuiting) en het streven van de federale Staat, de gemeenschappen 
en de gewesten de doelstellingen van een duurzame ontwikkeling in haar sociale, economische en 
milieu-gebonden aspecten, rekening houdend met de solidariteit tussen de generaties. 

Als gevolg van artikel 120 in de Nederlandse Grondwet en het niet hebben van een Grondwettelijk Hof 
in Nederland, worden vanuit Nederland met behulp van Belgische dekmantelbedrijven als Remo-stort 
te Houthalen-Helchteren, Group Machiels te Hasselt, Essers te Genk en Unilin te Wielsbeke 
nagenoeg alle artikelen uit de Belgische Grondwet en het Europese Verdrag van Lissabon overtreden 
met het vooropgezette doel om zo‟n 6,5 miljard wereldbewoners (waaronder 11 miljoen Belgen) via 
Belgische dekmantelbedrijven als Remo-stort te Houthalen-Helchteren, Group Machiels te Hasselt, 
Essers te Genk en Unilin te Wielsbeke te vergiftigen met onder meer miljoenen/ miljarden 
kilogrammen  valselijk geëtiketteerde zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en 
chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name 
Billiton/Shell waarin het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat veel aandelen hebben.  

Voor de inhoud van ons verzoekschrift om de Staat der Nederlanden voor het Belgische 
Grondwettelijke Hof te dagen verwijzen wij u naar de inhoud van de sollicitatie van A.M.L. (Ad) van 
Rooij naar de functie van Vice-President van de Raad van State overeenkomstig publicatie nr. 18995 
in de Staatscourant van 25 oktober 2011. Betreffende sollicitatie (de ordners A, D, 1, 2 en 3 ingeleverd 
in een blauw kratje) vindt u bijgevoegd. Betreffend 5-tal ordners bevatten de volgende stukken:  
 
Ordner A,    

- (vóór tab 1) Sollicitatiebrief naar de functie van Vice-President van de Raad van State 
overeenkomstig publicatie nr. 18995 in de Staatscourant van 25 oktober 2011 (142 blz.) met 
ontvangstbevestiging d.d. 10 november 2011 van de minister van veiligheid en justitie (1 blz.)     

- (na tab 1) Vacature vice-president Raad van State met bijbehorende profielbeschrijving, 
staatscourant nr. 18995, 25 oktober 2011 (3 blz.);      

- (na tab 2) Getuigschrift d.d. 4 december 1993 Katholieke Industriele Hogeschool Oost-
Vlaanderen (KIHO) van Ad van Rooij geslaagd voor Veiligheidskundige Niveau I, besluit d.d. 
januari 1993 van de Nederlandse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  met 
bijbehorende voorbrieven waarin is beschikt dat A.M.L. van Rooij wordt erkend als hoofd van de 
veiligheidsdienst van Philips Medische Systemen Best B.V. en besluit d.d. 7 april 1998 van de 
Staatssecretaris en Werkgelegenheid waarin is beslist dat de opleiding Veiligheidskundige 
Niveau I gelet op de artikelen 3 en 4 van de Regeling EG-verklaring deskundige in de 
Arbodienst is erkend in Nederland en daarmee tevens in de andere landen van de Europese 
Unie (5 blz.);      

- (na tab 3) Bezwaarschrift tegen de weigering om een besluit te nemen (fictief besluit) op het op 
4 maart 2011, 05.06 uur ingediende bezwaarschrift tegen (de uitslag van) de verkiezing van de 
leden van provinciale state van 2 maart 2011, vanuit de politieke partij De Groenen, afdeling 
Sint-Oedenrode (16 blz.);  

- (na tab 4) Aanvraag politiek asiel d.d. 6 mei 2010 van Ad van Rooij bij verantwoordelijk minister 
Joëlle F.G.M. Milquet (60 blz.): 

- (na tab 5) Aangevuld verzoekschrift d.d. 7 augustus 2011 (kenmerk: EU/21072011/VZ) aan het 
Gerecht van de Europese Unie (93 blz.);    

- (na tab 6) Onze op 14 oktober 2011 aanvullende strafklacht bij inspecteur Luts Gert, PV nr.: 
HA.45.L1.016400/2011, politie HAZODI te Hasselt (18 blz.)  

- (na tab 7) Onze bij voorzitter Jose Manuel Barroso van de Europese Commissie ingediende 
aanvullende klacht d.d. 20 oktober 2011 met schade aansprakelijkheidsstelling en sommatie  
(30 blz.)  

- (na tab 8) Onze bij Secretaris Generaal Anders Fogh Rasmussen van de NATO bij brief d.d. 20 
oktober 2011 ingediende sommaties tevens schade aansprakelijkheidsstelling (9 blz.)  

 
 
Ordner D,    

- (vóór tab 1) Nadere stukken voor de 7
e
 Kamer van de Arbeidsrechtbank te Gent voor de 

openbare zitting met pleidooi op 27 oktober 2011 A.R. 10/1278/A (98 blz.)     

https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://www.machiels.com/
http://www.essers.com/nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-11-19-gazet-van-antwerpen-belg-bedrijf-verwerkt-giftig-hout-uit-nl.pdf
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://www.machiels.com/
http://www.essers.com/nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-11-19-gazet-van-antwerpen-belg-bedrijf-verwerkt-giftig-hout-uit-nl.pdf
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
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.hetechtenieuws.org/2009-03-02.php
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- (na tab 1) Brief d.d. 13 april 2001 (kenmerk: TEK/13041/VZ) met bijbehorend 15-tal bijlagen van 
het Ecologisch Kennis Centrum B.V. aan de 150 Tweede Kamerleden en 75 Eerste Kamerleden 
der Staten-Generaal in Nederland (56 blz.)(deel 1)(deel 2)(deel 3)(deel 4)(deel 5)     

- (na tab 2) Besluit d.d. 25 september 1975 van burgemeester mr. F.J.M. Houben en wethouders 
van de gemeente Luyksgestel aan C. Tissen te Luyksgestel (2 blz.)     

- (na tab 3) strafaangifte d.d. 28 december 1994 aan de officier van justitie mr. G.C.M. Bos van 
het arrondissementsparket ‟s-Hertogenbosch, met bijbehorende brief d.d. 16 november 1994 
aan de gemeenteraad van Sint-Oedenrode met bijbehorend 3-tal producties aan bijlagen (8 blz.)  

- (na tab 4) Brief met beslissing d.d. 13 januari 1995 (kenmerk: 1/0010/95) van de officier van 
justitie mr. G.C.M. Bos van het arrondissementsparket ‟s-Hertogenbosch (1 blz.)  

- (na tab 5) De krantenartikelen “Provincies negeren verbod Raad van State op 
houtversnippering” uit het Algemeen Dagblad van 31 juli 1999 en “Totaal verbod op vermalen 
van verduurzaamd hout” uit de Cobouw van 5/7 september 1998 en “Belgisch bedrijf verwerkt 
giftig hout uit Nederland” uit de Gazet van Antwerpen van 19 november 1999 (4 blz.)      

- (na tab 6) Brief d.d. 8 november 1995 van A.M.L. van Rooij aan mr. M. van Traa, voorzitter van 
parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethode, met bijbehorende bijlagen en met 
bijbehorende voorbrief d.d. 9 november 1995 aan alle politieke partijen in Nederland (39 blz.) 
(deel 1)(deel 2)(deel 3)(deel 4).   

- (na tab 7) De krantenartikelen “Giftige stoffen via lucht lozen mag niet meer” uit de 
Leeuwarder Courant van 7 oktober 1999 en “Vergunning voor spuiten met gif” uit het 
Algemeen Dagblad van 16 oktober 1999 (2 blz.)      

- (na tab 8) Drie voorbladen, blz 170 t/m 175 en eindblad uit het boek “Moord namens de „kroon?, 
Het ultieme leven van Pim Fortuyn” van Ine Veen, uitgever Aspekt (11 blz.)  

- (na tab 9) Klacht d.d. 29 mei 2006 (kenmerk: SBN/SBL/290506/KL) van het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen t.a.v de Secretaris-
Generaal (20 blz.)(deel 1)(deel 2).  

- (na tab 10) Verdiepingsonderzoek d.d. 10 maart 2007 (ref: XB895.3-07018 AVR) van Ad van 
Rooij vanuit zijn functie als safety manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V. (15 blz.) 

- (na tab 11) Verzoekschrift d.d. 28 juli 2008 (kenmerk: Philips/Klei/MP/28078/VZ) aan Minister 
President Jan Peter Balkenende (39 blz.) 

- (na tab 12) Verzoekschrift d.d. 8 september 2011(kenmerk: EV/080911/VZ) onder de volgende 
dossiernummers: Nr. Not: 012386/11, Nr. Not: 10145/11, Nr. Not. 09674/11, Nr. Not: 05801/11 
aan de eerste substituut-procureur des Konings D. Aerts van Hasselt (132 blz.) 

- (na tab 13) Beëdigde vertaling vanuit het Servisch/Kroatisch naar het Nederlands van het 
essentiële gedeelte uit het verslag (Broj: INZ-458494) van de behandelend arts dr.sc. Damilo 
Hodoba in Croatië als gevolg van het auto-ongeval van Erik Verbeek (2 blz.) 

    
Ordner 1,    

- (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.)     

- (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.) 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-27-1-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-30-2-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-30-3-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-30-4-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-27-5-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-29-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/irt-van-traa-3-4.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/irt-van-traa-3-4.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-07-31-ad-provincies-negeren-verbod-rvst-op-houtversnippering.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-07-31-ad-provincies-negeren-verbod-rvst-op-houtversnippering.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1998-09-07-cobouw-totaal-verbod-op-vermalen-van.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1998-09-07-cobouw-totaal-verbod-op-vermalen-van.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-11-19-gazet-van-antwerpen-belg-bedrijf-verwerkt-giftig-hout-uit-nl.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-11-19-gazet-van-antwerpen-belg-bedrijf-verwerkt-giftig-hout-uit-nl.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/irt-van-traa-1-4.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/irt-van-traa-2-4.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/irt-van-traa-3-4.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/irt-van-traa-4-4.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-07-lc-giftige-stoffen-via-lucht-lozen-mag-niet-meer.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-16-ad-vergunning-voor-spuiten-met-gif.pdf
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.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.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.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-4-2-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-4-3-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-4-1-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-4-1-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-september-2011-demmink-detroux-nato-vergiftiging-etc-in-strafzaak-parket-hasselt.pdf
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
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- (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 (2 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 2,    

- (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 3,    

- (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.); 
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- (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.) 

  
Als toelichting op die ordners is er een video gemaakt in Tongeren bij de O.L.V.-Basiliek. De link van 
die video vindt u hieronder ingevoegd.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay    

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als als herhaald en ingelast te 
beschouwen en aan alle ministers en staatssecretarissen van de Belgische Federale regering gericht.  
 
Aanvullend daarop vindt u hieronder ingelast het artikel “Klokkenluider van Rooij solliciteert naar 
de vacature Vice-president Raad van State” uit het Echte Nieuws van 17 november 2011 
(http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php). Daarin staat letterlijk het volgende geschreven:   
 

 
HOME | INFO | ARCHIEF | NIEUWSBRIEF | LINKS EDITIE 17 NOVEMBER 2011  
 

 

<> 

 

<> 

 

 

 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.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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Klokkenluider van Rooij solliciteert 

naar de vacature Vice-president 
Raad van State  
 

Door Henk Niggebrugge / Met dank aan NoCancerFoundation  
 
Minister Donner is de voorgenomen nieuwe minister president van de Raad 
van State (bron nu.nl). Maar Donner werkt overeenkomstig hetgeen eerdere 
minister presidenten hebben kenbaar gemaakt, namelijk: Niet inhoudelijk 
reageren op klokkenluider Van Rooij (zie bewijzen in editie 2008-05-20) zodat 
verspreiding van carcinogene (afval) stoffen via geïmpregneerd hout (zie 
bewijzen) door kunnen gaan. Lees in de vorige editie ( editie 2011-11-10 en 
alle edities daaronder vermeld) hoe Donner zelfs de hele gif(speel)hout-zaak 
van tafel probeert te vegen. Moet huidig minister Donner de nieuwe minister 
president van de Raad van State worden? Moet stelselmatig partij kiezen 
voor de overheid (editie 2008-05-05) doorgaan? Ad van Rooij vindt van niet 
en doet daarom een tegen-sollicitatie op deze functie.  
 
 
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. 
 
Maar ook in andere zaken zoals te lezen en te zien op Klokkenluideronline.nl is 
Donner in opspraak. Vanuit de overheid worden die structureel genegeerd.  
 
Omdat de Koning(in) de voorzitter is van de Raad van State, wordt de vice-
president wel ironisch (maar staatsrechtelijk onjuist) de "Onderkoning van 
Nederland" genoemd (bron: Wikipedia.org). Ad van Rooij vindt het niet kunnen 
dat een onderkoning klokkenluiders negeert en hoopt dan ook dat zijn tegen-
sollicitatie door veel mensen gesteund zal worden.  
 
NOG BEWIJZEN NODIG? 
Ieder woord en iedere zin die dhr. van Rooij hieronder uitspreekt kan door middel 
van officiële documenten onderbouwd worden. De meest spraakmakende 
documenten (bewijzen) zijn intussen uitvoerig besproken zoals te zien in het 
archief. Nog meer documenten zijn te vinden op de EKC afdeling van de website 
SDNL.nl, Groepzuid.nl, No Cancer Foundation, Universal Federation en De 
Groenen België. 
 
Zijn er nog zinnen waarvan u denkt "dat kan Van Rooij niet hardmaken" mail a.u.b. 
naar de redactie, zodat aan die eventueel ontbrekende documenten aandacht 
besteed kan worden. Hieronder de video in 4 delen:  
 
Video deel 1 (http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-9E&feature=related)  
 
Video deel 2 (http://www.youtube.com/watch?v=qkNELXXUrBo&feature=related) 

Video deel 3 (http://www.youtube.com/watch?v=00wPAnA6xvc&feature=related)  
 
Video deel 4 (http://www.youtube.com/watch?v=tZ9QNahHwu0&feature=related)   
 
 
AANVULLING DHR. VAN ROOIJ 
 

 

 
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.  
 
 

 
Per brief d.d. 10 
november 2011 heeft 
Minister Ivo Opstelten 
van Veiligheid en Justitie 
aan Ad van Rooij de 
ontvangst ervan 
bevestigd met de 
mededeling dat zo 
spoedig mogelijk nader 
bericht over zijn 
sollicitatie zal volgen.  
 
 

http://www.youtube.com/user/NoCancerFoundation
http://www.nu.nl/politiek/2669307/sp-feliciteert-donner-al-met-nieuwe-baan.html
http://www.hetechtenieuws.org/2008-05-20.php
http://www.hetechtenieuws.org/bewijzen-gif.php
http://www.hetechtenieuws.org/bewijzen-gif.php
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-10.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-05-05.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
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
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10248/17-november-expose-crimineel-donner.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Raad_van_State_(Nederland)
http://www.hetechtenieuws.org/bewijzen-gif.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.sdnl.nl/ekc.htm
http://www.groepzuid.nl/
http://www.nocancerfoundation.org/
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.hetechtenieuws.org/info.php
http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-9E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qkNELXXUrBo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=00wPAnA6xvc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tZ9QNahHwu0&feature=related
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.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.mstsnl.net/ekc/pdf/10-november-2011-ontvangstbevestiging-sollicitatie-vice-president-rvs.pdf
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Volgens Ad van Rooij heeft Nederland geen grondwet en geen 
grondwettelijk hof. Het structueel zwijgen over de verspreiding van 
carcinogene stoffen via geïmpregneerd hout (zie info) is volgens dhr. van 
Rooij mede door huidig minister Donner en zijn voorgangers tot stand 
gekomen. Reden des te meer voor Van Rooij om deze tegensollicitatie te 
doen. Hieronder de aanvulling van dhr. van Rooij: 

MEDE DOOR DONNER EN DONNER-VOORGANGERS IS HET 
STRUCTUEEL ZWIJGEN TOT STAND GEKOMEN 

Met deze video‟s (en documenten zoals deze bewijzen) is feitelijk 
bewezen dat de oorzaak van het vanaf 1991 zwijgen hierover door eerst 
Minister-President Ruud Lubbers (CDA), daarna Wim Kok (PvdA) en 
Jan Peter Balkenende (CDA) en thans Mark Rutte (VVD), maar ook de 
Nationale Ombudsman en de koningin, namens deze kabinetschef 
Felix Rhodius (blz. 40 t/m 43 sollicitatie)(is ook als pedofiel in 
opspraak), zit in het volgende:  

1945: Voorzitter mr. dr. Jan Donner (de grootvader van huidig minister 
Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) van de 
Centrale Zuiveringsraad besloot dat de economische collaborateurs als 
Damme (maar ook Philips voerde orders uit voor Duitse organisaties) niet 
zouden worden vervolgd. Damme sr. is echter in 1949 'geclausureerd en 
onvoorwaardelijk' buiten vervolging gesteld. De reden daarvoor luidt 
volgens Melhuizen als volgt:  
 

'In de zaak Werkspoor zijn belangrijke maatschappelijke 
krachten achter de schermen actief geweest om de 
rechtsgang te beïnvloeden.' Dat kwam ondermeer omdat 
Damme sr. een vooraanstaand lid was van het 'wij circuit': Hij 
was voorzitter van de Stichting van de Arbeid, commissaris 
van de Nederlandsche Bank en bevriend met de 
socialistische premier Willem Drees, met de liberale politicus 
en werkgeversvoorzitter mr. D. U. Stikker en kwam bij prins 
Bernhard over de vloer.  

Bovendien was Werkspoor in de race om voor 200 miljoen gulden aan 
spoorwegmaterieel aan Argentinië te leveren. In die tijd een mega-order, 
die zeer van belang werd geacht voor de wederopbouw van ons land. En 
daarmee had het kabinet Drees een belangrijk argument in handen om 
Damme sr., zoals zoveel andere vooraanstaande industriëlen, te ontzien. 
Het land moest weer opgebouwd worden en de industrie, die de oorlog zo 
goed had doorstaan, was daarbij broodnodig. Meihuizen noemt dat 
'opportunisme in dienst van de wederopbouw'  
 
Dat de megaorder binnengehaald moest worden blijkt wel uit het feit dat 
Werkspoor gesanctioneerd 30 miljoen gulden aan steekpenningen 
mocht betalen aan dictator Juan Peron. Prins Bernhard mocht in 1951 
aan Evita Peron het Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau uitreiken. 
Het idee was van diezelfde Stikker, in zijn functie als minister van 
buitenlandse zaken, onder het motto, 'het kost zo weinig en het geeft 
zoveel genoegen'. Bovendien had prins Bernhard voor Evita Peron 'een 
paarlen collier' ter waarde van dertigduizend gulden meegekregen.  
 
De overheersende gedachte van de wederopbouw en de noodzaak om 
het bedrijfsleven niet teveel voor de voeten te lopen heeft tot een stroom 
aan 'demarches' (beïnvloeding van de rechtsgang) geleid door 
achtereenvolgende ministers van justitie, die daarbij werden geholpen 
door bevriende 'captains of industry'. Een centrale figuur in dit spel was 

 

Van Rooij: "Ik wil 
iedereen vergeven want 
we zullen met z'n allen 
naar een nieuwe wereld, 
een nieuwe politiek en 
nieuwe economie toe 
moeten" (video deel 3, 
03.35)  
 

 

Luister ook naar een 
interview van 13 nov. 
2011 met Ad van Rooij 
en Eric Verbeek (No 
Cancer Foundation) dat 
duidelijk maakt wat er 
achter de Nederlandse 
decors van 'Normen en 
Waarden' werkelijk 
speelt - Voor een ieder 
die verder durft te kijken 
dan het Nederlands 
welvaartscherm 
suggereert. Bron: NL 
wacht op antwoord  

 
 
TERUGBLIK 

 
In de praktijk blijkt dat de 
Raad stelselmatig partij 
kiest voor de overheid en 
dus niet voor de 
klokkenluider (oude 
uitzending 2 vandaag). 
Wie wil dat? Rob 
Brockhus van de 
SDNL.nl stelde in 2008 
de juiste vraag en 

http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-10.php
http://www.hetechtenieuws.org/info.php
http://www.hetechtenieuws.org/bewijzen-gif.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-05-20-ombudsman-1991-08-29-lubbers-gaat-niet-meer-reageren.jpg
http://www.hetechtenieuws.org/2008-05-20-ombudsman-2000-02-24-brieffax-naar-kok.jpg
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php
http://sites.google.com/site/universalfederationback/02-12-10-no-cancer-foundation-nodigt-alle-belgische-en-nederlandse-inwoners-waaronder-huisartsen-homeopaten-en-andere-deskundigen-uit-voor-de-bijeenkomst-op-zondag-12-december-2010-die-op-termijn-niet-wi
http://www.hetechtenieuws.org/2008-05-20.php
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Felix_Rhodius
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/4285/het-nederlands-pedo-netwerk-2010.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Donner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_Donner
http://www.ser.nl/sitecore/content/Internet/nl/Publicaties/Overzicht%20SER%20Bulletin/2003/november%202003/04.aspx
http://www.ser.nl/sitecore/content/Internet/nl/Publicaties/Overzicht%20SER%20Bulletin/2003/november%202003/04.aspx
http://struikgewas.blogspot.com/2009/07/adolf-hitler-over-prins-bernard.html
http://www.youtube.com/watch?v=k4XiLEQ23zo
http://www.youtube.com/watch?v=k4XiLEQ23zo
http://www.youtube.com/watch?v=k4XiLEQ23zo
http://www.mstsnl.net/video/raad-v-state.wmv
http://www.sdnl.nl/
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mr.dr.J. Donner, president van de Hoge Raad en voorzitter van de 
Centrale Zuiveringsraad voor het bedrijfsleven (bewijs)  
 
Het voorkeursbeleid van voorzitter mr. dr. Jan Donner ten aanzien van 
economische collaborateurs had succes: van de 32.000 gevallen van 
economische collaboratie kwamen er uiteindelijk circa 700 voor de 
strafrechter. Dat waren de industriëlen met pech, veelal aannemers, de 
„bunkerbouwers‟. “Dat waren gewoon patjepeeërs, die hadden hun 
afkomst niet mee”, zegt Meihuizen cynisch. “Ze hadden zich bovendien 
schuldig gemaakt aan de meest zichtbare vorm van economische 
collaboratie: die bunkers kon iedereen zien. Dat gold in veel mindere 
mate voor het bankwezen. Dat kwam dan ook vrijwel ongeschonden weer 
uit de strijd.” (bewijs). 

1953: André Donner (ARP), zijnde de vader van huidig minister Piet Hein 
Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties was vanaf 17 april 
1950 tot 6 januari 1954 lid van de Staatscommissie-Van Schaik die de 
herziening van de Grondwet van 1953 heeft voorbereid. Met deze 
herziening van de Grondwet heeft artikel 60 van de Grondwet de 
volgende uitbreiding gekregen (bewijs 1, bewijs 2).  

“De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid 
van overeenkomsten.”  

De definitie van “verdrag” met vreemde Mogendheden heeft de 
Grondwetscommissie 1950 Commissie- Van Eysinga, in het plenaire 
verslag van 16 september 1950 als volgt vastgelegd (bewijs):  

“Zonder op volledigheid aanspraak te maken, laat de 
Commissie hier volgen een lijstje van de meest bekende 
benamingen; Tractaat (treaty, traité), Conventie (convention 
(Engels en Frans) ), Handvest (Charter, charte, covenant, 
pacte), Statuut, Akte, Slotakte (final act, acte final), Algemene 
Akte, (general act, acte general), Accoord, (agreement, 
accord), Schikking (arrangement Engels en Frans)), 
Verklaring of declaratie (declaration, declaration), Protocol 
(protocol, protocole), Proces-verbaal (procés-verbal), 
Overeenkomst, Brief - of notawisseling, Lettres annexes 
(covering letters), Modus vivendi, Arbitrage-compromis, 
Memorandum d‟Accord (Memorandum of Understanding), 
Memorandum.” 

 
Hiermee zit vanaf 1953 in Nederlandse Grondwet verankerd dat de 
grondwettigheid van Verdrag, Tractaat (treaty, traité), Conventie 
(convention (Engels en Frans) ), Handvest (Charter, charte, covenant, 
pacte), Statuut, Akte, Slotakte (final act, acte final), Algemene Akte, 
(general act, acte general), Accoord, (agreement, accord), Schikking 
(arrangement Engels en Frans) ), Verklaring of declaratie (declaration, 
declaration), Protocol (protocol, protocole), Proces-verbaal (procés-
verbal), Overeenkomst, Brief - of notawisseling, Lettres annexes (covering 
letters), Modus vivendi, Arbitrage-compromis, Memorandum d‟Accord 
(Memorandum of Understanding), Memorandum, etc. met vreemde 
Mogendheden niet gerechtelijk mag worden getoetst.  
 
Omdat de grondwettigheid van een Verdrag, Conventie, Handvest, 
Covenant, Statuut, Akte, Accoord, Schikking, Verklaring, Decleratie, 
Protocol, Proces-verbaal, Overeenkomst, Brief, Nota, 
Arbitragecompromie, Memorandum, e.d. niet door de rechter mag worden 
beoordeeld, betekent dat die niet mag worden getoetst aan de Grondwet 

volgens de 
persvoorlichter van de 
Raad van State kunnen 
uitspraken van de Raad 
van State door diverse 
overheden gewoon 
genegeerd worden (zie 
bewijzen in editie 2008-
05-05). Reden des te 
meer voor klokkenluider 
van Rooij om deze 
tegensollicitatie te doen.  
 
 
PROMOTEN VAN 
KLOKKENLUIDER-
SITES 

 
Zaterdag 12 november 
2011 was Henk 
Niggebrugge (redactie) 
tijdens het 2012-
Symposium te 
Werkendam aanwezig 
met een OudeMedia-
NieuweMedia-stand. Dit 
om hiermee diverse 
websites (met hun 
dagelijkse updates) te 
promoten die WEL 
aandacht besteden aan 
onderwerpen die 
integriteit en oprechtheid 
van overheid, 
multinationals, reguliere 
media en koningshuis in 
twijfel trekken. 
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(art. 94 Grondwet, Ned), waardoor die binnen Nederland geen geldende 
wettelijke toepassing hebben. André Donner heeft dat allemaal kunnen 
doen zonder daarbij ook maar enig risico te lopen. Zijn vader Jan Donner 
was toen (van 1946 tot 1961) immers president Hoge Raad der 
Nederlanden.  
 
1962: als gevolg van deze Grondwetswijziging, die door toedoen van de 
vader van Piet Hein Donner tot stand is gekomen, is voor Vice-Presdent 
Louis Joseph Maria Beel (KVP) en Voorzitter Koningin Juliana van de 
Raad van State de weg vrijgemaakt om positief advies uit te uitbrengen 
waarop het kanbinet De Quay ((KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en VVD)) 
op 21 april 1962 de Bestrijdingsmiddelenwet van kracht heeft verklaard 
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 worden vermeld: 

in zeer ernstige mate in strijd met de artikelen 1, 21 en 22 van de 
Grondwet, wat niet meer door een rechter mag worden beoordeeld 
(bewijs 1, bewijs 2, bewijs 3, bewijs 4 ).  

De grootaandeelhouders van Shell/Billiton (waaronder het Koninklijk 
Huis en de Nederlandse Staat) hebben van deze door de Raad van 
State en Nederlandse Staat bewust ingebouwde tekortkomingen in de 
Bestrijdingsmiddelenwet handig gebruik gemaakt om haar hoog 
problematisch gevaarlijk afval, met daarin zeer hoge concentraties uiterst 
giftige volledig in water oplosbare kankerverwekkende stoffen arseenzuur 
en chroomtrioxide (chroom VI), als bestrijdingsmiddel duur te kunnen 
verkopen in plaats van tegen zeer hoge kosten eeuwig duur te laten 
opslaan, waartoe zij in ieder geval vanaf 1986 wettelijk verplicht waren 
(bewijs 1, bewijs 2, bewijs 3, bewijs 4, bewijs 5).  
 
Achteraf is men erachter gekomen dat deze met de hulp van André 
Donner ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet zal 
leiden tot niet meer te betalen schadeclaims richting Shell/Billiton (en 
daarmee richting het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat). Dit 
vanwege het simpele feit dat een “Overeenkomst” of “Verdrag” waarvan 
de grondwettigheid door toedoen van André Donner niet meer door een 
rechter mag worden beoordeeld geen “Wet” is, zoals de 
Bestrijdingsmiddelenwet.  
 
1983: dezelfde André Donner (ARP), zijnde de vader van huidig 
minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties was vanaf 1967 tot 1971 (mede)voorzitter van de 
Staatscommissie Cals-Donner die de algehele herziening van de 
Grondwet in 1983 hebben voorbereid. Met deze herziening van de 
Grondwet is artikel 120 in de algehele herziene Grondwet opgenomen, 
dat luidt (bewijs):  

 
"De rechter treedt niet in de beoordeling van de 
grondwettigheid van wetten en verdragen.” 

 
Door hiervan in 1983 het zelfstandige artikel 120 in deze algehele 
herziene Grondwet op te nemen met toevoeging van “Wetten” is het 
schade-aansprakelijkheidsprobleem vanuit 16,5 miljoen Nederlanders en 
500 miljoen Europeanen richting Shell/Billiton (en daarmee richting het 
Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat) vanwege de op 21 april 1962 
ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet weggenomen. 
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Daarmee heeft André Donner voor  vice-president Willem Scholten, 
(CDA) en voorzitter Koningin Beatrix van de Raad van State, de weg 
vrijgemaakt om positief advies uit te uitbrengen, waarop het Kabinet 
Lubbers I (CDA en VVD) heeft beslist, dat bij de toelating van 
bestrijdingsmiddelen niet meer mag worden getoetst aan de volgende 
hieronder ingelaste artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet:  
 

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. 

 
Daarmee heeft André Donner met de hulp van de Raad van State, de 
Staat der Nederlanden en de politieke partijen CDA en VVD weten te 
bewerkstelligen dat bedrijven als Shell/Biliton/Budelco onder de 
dekmantel van “duurzaamheid” met miljarden euro‟s aan 
overheidssubsidie (belastinggeld) via bestrijdingsmiddelen (waaronder 
Superwolmanzout-Co) tientallen/honderden miljoenen kilogrammen 
valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen als 
arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch 
gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell/Budelco, via 
geïmpregneerd hout bij de consumenten in huizen en tuinen zijn gedumpt 
zonder dat daartegen bestuursrechtelijk, civielrechtelijk of strafrechtelijk 
kan en mag worden opgetreden. André Donner heeft dat in de periode 
vanaf 1967 tot 1971 weten te bewerkstelligen. Dit met de wetenschap dat 
dezelfde André Donner in diezelfde periode (vanaf 7 oktober 1958 tot 29 
maart 1979) lid was van het Hof van Justitie der Europese 
Gemeenschappen te Luxemburg betekent dat hij dit ook in die 
hoedanigheid heeft gedaan, waarmee het Hof van Justitie van de 
Europese Unie en daarmee het Gerecht door huidig minister Piet Hein 
Donner (CDA) van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties chantabel is 
geworden.  
 
Van bovengenoemde door burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode in samenspanning met Gebr. van Aarle B.V. gepleegde 
misdrijven heeft A.M.L. (Ad) van Rooij strafaangifte gedaan bij de officier 
van justitie mr. G.C.M. Bos van het arrondissementsparket ‟s-
Hertogenbosch. Betreffende strafaangifte d.d. 28 december 1994, met 
bijbehorende brief d.d. 16 november 1994 aan de gemeenteraad van 
Sint-Oedenrode met bijbehorend 3-tal producties aan bijlagen, vindt u 
bijgevoegd (bewijs).  
 

Op deze gedane strafaangifte d.d. 28 december 1994 heeft 
verantwoordelijk milieuofficier van justitie mr. G. Bos van het 
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arrondissementsparket ‟s-Hertogenbosch onder verantwoordelijkheid van 
de opvolgende minister Winnie Sorgdrager (D66) van justitie (in Kabinet 
Kok 1) bij brief d.d. 13 januari 1995 (kenmerk: 1/0010/95) letterlijk het 
volgende beslist (bewijs):  

 
Naar aanleiding van uw aangifte van 28 december 1994 tegen 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sint-
Oedenrode en de Gebr. Van Aarle B.V. 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.C.M. Bos  

 
Daarmee heeft de officier van justitie mr. G. Bos met toestemming van 
verantwoordelijk minister van justitie Winnie Sorgdrager (D66) beslist dat 
het massaal vergiftigen van de wereldbevolking via o.a. dekmantalbedrijf 
Gebr. van Aarle B.V. met het valselijk geëtiketteerde Superwolmanzout-
CO van Hickson Garantor Nederland B.V. zonder een daarvoor vereiste 
bouwvergunning, in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan 
buitengebied op sterk verontreinigde grond zonder voorafgaande vereiste 
sanering, in strijd met de bouwverordening, zonder een daarvoor vereiste 
hinderwetvergunning van burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode, zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning van het 
waterschap De-Dommel, zonder een daarvoor vereist extern 
veiligheidsrapport en rampenbestrijdingsplan (vanwege meer dan 500 kg 
opslag aan arseenzuur) in strijd met post-Seveso-richtlijn te midden van 
12 woningen van derden (op 0 tot 100 meter afstand) in het uiterst 
kritische dommeldalgebied van Sint-Oedenrode (Olland) van zodanig 
groot algemeen belang is dat daartegen niet strafrechtelijk zal worden 
opgetreden.  
 
Op deze wijze heeft Shell/Billiton (vanwege het onder voorzitterschap van 
voormalig milieuminister Hans Alders tot stand gebrachte "Rio de 
Janeiro protocol") wereldwijd miljarden kilogrammen valselijk 
geëtiketteerd volledig in water oplosbare zeer giftige 
kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide 
(chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval, via tijdelijke 
uitlogende producten (geïmpregneerd hout) op een ongecontroleerde 
wijze in water, bodem en lucht kunnen dumpen, waarvoor voormalig 
minister van justitie Winnie Sorgdrager (D66) zowel persoonlijk als wel 
namens de Staat der Nederlanden verantwoordelijk en aansprakelijk is.  
 
Voor meer informatie hierover lees bijgevoegd verzoekschrift d.d. 21 juli 
2011, aangevuld bij brief d.d. 7 augustus 2011, van Ad van Rooij aan het 
Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Unie om de Nederlandse 
Grondwet in overeenstemming te brengen met de Europese Grondwet 
(Verdrag van Lissabon) 

 
Zie ook via - Drog Blog "Hoe Groter het Bedrog – Hoe Meer Mensen erin 
Geloven": Ad van Rooij versus de Donner Maffia  
 
AANVULLING 2011-11-20: 
Bovenstaand artikel is geplaatst op Argusoog.org (met reactie-mogelijkheid) 
 
En zie ook: 
Informatie over deze website 
Informatie over klokkenluider Van Rooij 
De bewijzen m.b.t. geïmpregneerd hout in het algemeen  
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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  

 

 

 

 
Aanvullend daarop vindt u hieronder ingelast het artikel “Nieuw (gif-speel-hout)rapport RIVM: 
Onafhankelijk onderzoek of afdekken van overheid?” uit het Echte Nieuws van 10 november 2011 
(http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-10.php). Daarin staat letterlijk het volgende geschreven:   
 

 
HOME | INFO | ARCHIEF | NIEUWSBRIEF | LINKS EDITIE 10 NOVEMBER 2011  
 

 

<> 

 
<> 

 

 

 

 

 
 

Nieuw (gif-speel-hout)rapport 
RIVM: Onafhankelijk onderzoek 
of afdekken van overheid?  
 
 
Door Henk Niggebrugge 
 
Weet u het nog? Minister Donner besliste per brief van 26 oktober 2009 
dat het hout met carcinoge (kankerverwekkende) eigenschappen op het 
schoolplein van basisschool EBS Online te Eindhoven kon blijven staan 
omdat o.a. een document van het RIVM aan zou tonen dat dit veilig zou 
zijn. Maar dat RIVM document kon zelfs de overheid nergens vinden (zie 
editie 2010-08-27). Nu blijkt dat het RIVM ruim anderhalf jaar later (19 
april 2011) dit document dan alsnog heeft gemaakt.  
 
DE ZAAK GIF(SPEEL)HOUT 
Tot 19 april 2011 was er alleen een document (editie 2007-07-27) van het 
RIVM waaruit WEL bleek dat het hout carcinogeen bij aanraking zou zijn. 
Maar die verdween tijdens de gif(speel)hout-zaak (editie 2009-05-27) dus 
steeds uit het dossier. Zie alle eerdere edities over deze zaak onderaan deze 
editie.  
 
MINISTER DONNER SCHAKELT HET ECOLOGISCH KENNIS CENTRUM 
B.V. UIT 
Op 20 mei 2009 (in zaaknummer: 200807464/1/H3) wint het Ecologisch 

 

 
Volgens het document 

van RIVM is het gebruik 

van hout verduurzaamd 

met koper-chroomzouten 

in speeltoestellen en 

tuinhout ongevaarlijk 

voor spelende kinderen 

en doe-het-zelvers... 

Zie hier het document 

via de website van het 

RIVM.  
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Kennis Centrum B.V. de rechtszaak hierover bij de Raad van State tegen 
Minister Donner, toen nog minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft toen het 
besluit van minister Donner vernietigd (ongedaan gemaakt) en beslist dat 
minister Donner een nieuw besluit moest nemen, waarin de inhoud van de 
door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. opgestelde Risico –inventarisatie 
en –evaluatie rapport (pdf) zou moeten worden betrokken. Per brief d.d. 12 
mei 2009 (8 dagen voor deze uitspraak) krijgt de werkgever van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. waarvoor (klokkenluider) Ad van Rooij 
werkzaam is, te weten: Van Rooij Holding B.V. vanuit het UWV (onder 
aansturing van minister Donner) het volgende bericht:  

Geachte heer/mevrouw 
 
Uw werknemer, de heer A.M.L. van Rooij (BSN 0933.91.225), is volgens 
onze informatie al een tijd ziek en kan daardoor niet of maar gedeeltelijk 
werken. Als uw werknemer twee jaar (104 weken) door ziekte niet kan 
werken, kan hij mogelijk een WIA-uitkering krijgen. Dat kan alleen als u 
samen met uw werknemer voldoende heeft gedaan aan re-integratie. In 
deze brief hebben we op een rij gezet wat er van u als werkgever 
verwacht wordt. Uw werknemer heeft ook een brief ontvangen.  

 
Minister Donner heeft deze brief via zijn UWV naar Van Rooij Holding B.V. 
laten uitgaan met de voorkennis en wetenschap dat werkgever Van Rooij 
Holding B.V. haar werknemer A.M.L. van Rooij nooit ziek heeft gemeld bij het 
UWV. Sterker nog Van Rooij Holding B.V. is en was in het geheel niet 
aangesloten bij een Arbodienst en heeft om die reden nooit in de computer 
van het UWV kunnen staan en toch heeft minister Donner het voor elkaar 
gekregen dat bovengenoemde brief d.d. 12 mei 2009 uit de UWV computer 
aan Van Rooij Holding B.V. is verstuurd. 
 
Als gevolg daarvan is door toedoen van minister Donner A.M.L. van Rooij 
ziek zonder recht te hebben op een WIA-uitkering zonder ook maar ziek te 
zijn. Op deze wijze heeft minister Donner het Ecologisch Kennis Centrum 
B.V. uitgeschakeld, kan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. voor cliënten als 
Bas Heijmen (zie hier een klassiek onderdeel uit de gif-speel-hout-zaak) 
geen rechtszaken meer voeren, zit Van Rooij vanaf die tijd zonder enige 
inkomsten en kan de verspreiding van carcinogene stoffen via 
geimpregneerd hout blijvend doorgaan. Dit alles met medeweten en 
instemming van alle Tweede en Eerste Kamerleden, voor bewijs lees brief 
d.d. 13 april 2001 van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. aan de voorzitters 
J. van Nieuwenhoven(PvdA) en F. Korthals Altes (VVD) van de Tweede en 
Eerste Kamer ( deel 1, deel 2, deel 3, deel 4 en deel 5). Bekijk daarvoor ook 
deze 2 Vandaag uitzending.  
 
 

MINISTER DONNER SCHAKELT AD VAN ROOIJ OOK POLITIEK UIT 
Om aan deze onnodige massale vergiftiging met tientallen miljoenen 
kilogrammen valselijk geëtiketteerd (voor bewijzen zie onder deze alinea) 
Arseenzuur en Chroomtrioxide (Chroom VI) een einde te maken is Ad van 
Rooij op 22 november 2006 gaan meedoen aan de Tweede Kamer 
verkiezingen voor Lijst 14. Na de moord op Pim Fortuyn, die hiermee nauw 
samenhangt(?) en waarover Ine Veen de boeken “Moord Namens „De 
Kroon?” en “Alarm... U wordt vergiftigd!” heeft geschreven (editie 2008-
12-15) moest Lijst 14 vanuit de gesettelde politiek blijkbaar door de media 
worden doodgezwegen en is Lijst 14 daardoor niet in de Tweede Kamer 
gekomen (zie editie 2009-01-26 over het zwijgen van de media over Lijst 14).  

PROMOTEN VAN 

KLOKKENLUIDER-

SITES 

Zaterdag 12 november 

gaat 

NieuweMediaNieuws.nl 

met behulp van een 

NieuweMediaNieuws-

stand tijdens het 2012-

Symposium te 

Werkendam websites 

promoten die WEL 

onderzoeken en 

publiceren. 

Info over deze dag 
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Bewijzen betreffende valselijk geëtiketteerd 
Arseenzuur en Chroomtrioxide (Chroom VI): 
 
1. Bewijs (document) 
2. Bewijs (pdf) 
3. Bewijs (video) 
4. Bewijs (video) 

 
Toen Van Rooij als vervolg daarop op 3 maart 2010 ging meedoen als 
lijsttrekker van De Groenen (zie ook editie 2010-02-05) voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Oedenrode werd Van Rooij in opdracht 
van burgemeester Maas (CDA) door met name het Eindhovens Dagblad 
gedemoniseerd. Als gevolg van deze demonisering van dhr. van Rooij via de 
media zijn De Groenen niet in de gemeenteraad van Sint-Oedenrode 
gekomen. Overigens informeert het Eindhovens Dagblad al vanaf 1989 haar 
lezers onjuist over de gevaren van met Arseenzuur en Chroomtrioxide 
(Chroom VI) geïmpregneerd hout (editie 2007-10-11).  
 
Toen Ad van Rooij vervolgens aankondigde dat hij in maart 2011 voor De 
Groenen zou gaan meedoen met de verkiezingen voor de leden van 
Provinciale Staten in Noord-Brabant kreeg hij te maken met een zodanige 
(politie)terreur (zie brieven Ad van Rooij in editie 2010-04-29) in opdracht en 
door toedoen van burgemeester Maas (CDA) van Sint-Oedenrode dat hij op 
22 april 2010 vanuit Nederland naar België is gevlucht en daar politiek asiel 
heeft aangevraagd om te voorkomen dat hem niet hetzelfde overkomt als 
hetgeen Pim Fortuyn is overkomen.  
 
Overigens is burgemeester Peter Maas een persoonlijke goede vriend van 
toenmalig minister president Jan Peter Balkenende (voor bewijs zie editie 
2009-11-07). Jan Peter Balkenende (CDA) en voorafgaande minister 
presidenten Wim Kok (PvdA) en Ruud Lubbers (CDA) hebben aan dhr. van 
Rooij bericht dat zij al zijn toekomstige brieven over deze massale vergiftiging 
met valselijk geëtiketteerd Arseenzuur en Chroomtrioxide (Chroom VI) voor 
kennisgeving zullen aannemen editie 2008-09-04.  
 
Omdat Ad van Rooij op 2 maart 2011 om deze reden niet heeft kunnen 
meedoen aan de verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten in Noord-
Brabant heeft hij daartegen per brief d.d. 8 maart 2011 een bezwaarschrift 
(tegen de weigering om te beschikken) ingediend bij verantwoordelijk 
voorzitter burgemeester Ton Rombouts (CDA) van ‟s-Hertogenbosch, vanuit 
zijn functie als voorzitter van het centraal stembureau van de provincie 
Noord-Brabant. Tot op de dag van vandaag behoeft Ton Rombouts (CDA) 
van zijn partijgenoot verantwoordelijk minister Piet Hein Donner van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties daarop geen voor beroep vatbaar 
besluit te nemen.  
 
POLITIEK VLUCHTELING 
Ad van Rooij leeft al vanaf 22 april 2010 tot op heden (ruim 1,5 jaar lang) 
tegen dubbele woonlasten als politiek vluchteling gescheiden van zijn vrouw, 
gezin en moeder onder de condities dat door minister Donner alle inkomsten 
van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. zijn afgenomen. Juist in die 
toestand krijgt zijn vrouw Annelies in opdracht van zijn partijgenoot 
burgemeester Maas (CDA) van Sint-Oedenrode te maken met een 
onrechtmatige executoriale beslaglegging op alle onroerende goederen van 
Ad en Annelies van Rooij en krijgt hun Camping en Pensionstal „Dommeldal‟ 
(www.dommeldal.eu) te maken met een onrechtmatige dwangsom van 
maar liefst 50.000,- euro en verzegeling van de pensionkamers en douches 
ten behoeve van de minicamping, waarmee ook alle inkomsten van camping 
en pensionstal „Dommeldal‟ zijn afgenomen. Voor bewijs lees verzoekschrift 
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d.d. 10 maart 2011 van Ad en Annelies van Rooij aan burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode, waarop door hen tot op de dag van 
vandaag geweigerd wordt een voor beroep vatbaar besluit te nemen, terwijl 
zij dat binnen 10 weken na ontvangst ervan wettelijk verplicht waren.  
 
Verantwoordelijk minister Piet Hein Donner (CDA) van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties staat deze bijna onmenselijke terreur op klokkenluider 
Van Rooij, zijn vrouw, gezin en moeder allemaal toe en roept burgemeester 
Maas van Sint-Oedenrode daarover niet op het matje. Ook weet 
verantwoordelijk minister Donner dit alles blijkbaar al ruim 1,5 jaar uit de 
landelijke reguliere media te houden. Met bovengenoemde feiten is toch wel 
duidelijk geworden dat er van vrije verkiezingen in Nederland sinds de moord 
op Pim Fortuyn absoluut geen sprake meer is.  
 
HET NIEUWE RIVM RAPPORT 
Nadat minister Donner het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en de politieke 
ambities van dhr. van Rooij op de hierboven beschreven wijze heeft 
uitgeschakeld is het RIVM inmiddels teruggekomen op dit eerdere rapport 
(die steeds uit het dossier verdween) waarin zij stelden dat er risico's waren 
op carcinogene effecten bij spelen met hout geiïmpregneerd met 
Chroomtrioxide (Chroom VI). Nu zijn er volgens het RIVM ineens geen 
risico's meer...  
 
De tekst uit het nieuwe RIVM-rapport: "Het gebruik van hout verduurzaamd 
met koper-chroomzouten in speeltoestellen en tuinhout is ongevaarlijk voor 
spelende kinderen en doe-het-zelvers" doet het natuurlijk goed. Bij eventuele 
toekomstige (recht)zaken over dit hout zal natuurlijk gegrepen worden naar 
dit document. Want het RIVM wordt over het algemeen betrouwbaar geacht.  
 
Volgens het RIVM blijkt de mate waarin Chroom VI met de hand van hout 
afgeveegd wordt, beduidend kleiner te zijn dan eerder aangenomen. Ook is 
er te lezen: "Ook ten gevolge van de verwachte opname van Chroom VI door 
hand-mond contact worden geen gezondheidseffecten verwacht" en 
"Aangenomen wordt dat een doe-het-zelver met koper-chroom verduurzaamd 
hout incidenteel en buitenshuis bewerkt."  
 
AFDEKKEN VAN DE OVERHEID? 
Als we bovenstaande lezen in combinatie met alle bewijzen (velen destijds 
van de overheid zelf) en onderzoeken van media (die vroeger nog wel 
onderzoek deden naar zaken die de integriteit en imago van multinationals, 
overheid en koningshuis zouden kunnen schaden) kunnen we ons afvragen 
wat het werkelijke doel is van dit onderzoek van het RIVM. 
-Is hier werkelijk sprake van een onafhankelijk onderzoek? 
-Of is het in deze vooral te doen om het afdekken van de overheid? 
 
Want dit hout, geimpregneerd met afvalstoffen uit de metaalindustrie (zie 
bewijs 1, bewijs 2 en bewijs 3, is al vanaf het begin in opspraak. En nooit is 
er inhoudelijk door de overheid op gereageerd. Niet op deze uitstekende 
documentaire (editie 2007-12-29) daar zegt de overheid zelfs: "Nergens in de 
wet staat dat wij voor de camera moeten verschijnen..." (video 8.07). 
En al helemaal niet op bewijzen ingebracht in de gif(speel)hout-zaak.  
 
In het hout op het schoolplein van EBS Online te eindhoven zit 
Chroomtrioxide (Chroom VI). Dit hout is KOMO-gekeurd maar zegt niets 
over gezondheidsrisico's. De uitloognormen voor KOMO-gekeurd hout gelden 
alleen voor de opslagfase. Het KOMO-keur garandeert juist veel 
gifstoffen en ook het KEMA-keur zegt niets over de chemische veiligheid. 
Volgens het RIVM was er eerst wel risico op carcinogene effecten, 
bovendien: 
- Valt Chroom VI onder de categorie 1 kankerverwekkende stof 
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- Is Chroom VI genotoxisch, verdacht reprotoxisch en ook reprotoxisch 
- Is Chroom VI een carcinogene, mutagene en teratogene zwarte lijst 
stof 
 

 
En hoe zit het met die 'andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke 
(afval)stof(fen)' in en uitlogend uit het hout (zie editie 2007-01-28)?  
 
De momenteel nog steeds ondergedoken klokkenluider Ad van Rooij heeft 
in het verleden samen met houtimpregneerder Tissen eens een liter 
soortgelijk impregneermiddel gewogen (inclusief valselijk geëtiketteerd 
Arseenzuur). Zie voor meer info over houtimpregneerder Tissen edities 2007-
10-13, 2007-10-21 en editie 2009-03-04.  

Houtimpregneerder Tissen en veiligheidskundige Van Rooij kwamen op een 
gewicht van in totaal ongeveer 1700 gram en concludeerden dat de overige 
giftige stoffen ongeveer 800 gram per liter impregneermiddel zouden moeten 
zijn. Volgens het CTGB zijn dat 'bedrijfsgeheime stoffen' (zie editie 2007-09-
17). Zijn die bedrijfsgeheime (afval)stoffen (uit de metaalindustrie) nu ook 
allemaal onafhankelijk onderzocht en nu ineens allemaal veilig?  
 
SERIEUS? 
Hoe serieus moet dit laatste RIVM-rapport nog genomen worden? Likken 
(hand-mond contact) aan hout waar ChroomVI en bedrijfsgeheime 
(afval)stoffen en in en op zitten is nu dus gewoon veilig? En doe het zelven? 
Hand-mond contact is dus veilig maar zagen kan beter buiten? Wie ziet de 
logica? Kan het hout ook gewoon in de open haard? Kunnen we veilig 
aardbeiplantjes eten die naast geimpregneerde uitlogende schuttingen gezet 
zijn? Is het voor spelende kinderen die het hout verbranden en de 
carcinogene stoffen inademen (zie video vanaf 2.36) nu ook ineens allemaal 
in orde?  
 
HOE ONAFHANKELIJK IS HET RIVM? 
Nadat minister Donner (CDA) het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en de 
politieke ambities van Ad van Rooij op de hierboven beschreven wijze heeft 
uitgeschakeld is het RIVM inmiddels teruggekomen op dit eerdere rapport 
(editie 2007-07-27) (die steeds uit het dossier verdween). Het zal u niet 
verbazen dat minister Donner ook daarin weer een flinke vinger in de pap 
heeft gehad. Op voordracht van minister Donner heeft namelijk de 
ministerraad vanaf 1 januari 2011 prof.dr.A.N. (André) van der Zande 
benoemd tot directeur-generaal van het RIVM (zie persbericht). Deze 
nieuwe directeur-generaal André van der Zande is een actief lid van de PvdA 
en was lid van de Adviescommissie Landbouw, Natuur en 
Plattelandsvernieuwing PvdA-Tweede Kamerfractie (zie CV).  
Het is zijn PvdA (Hans Simons) geweest die bij besluit Arseenzuur heeft 
omgetoverd in Arseenpentoxide om daarmee de rechtstreeks aan lidstaat 
Nederland opgelegde Europese Verordening (EG) nr. 142/97 (pbEGL25) te 
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kunnen ontduiken. Van Rooij heeft daarover vanuit De Groenen (België) op 
18 augustus 2011 een email geschreven aan PvdA partijvoorzitter Lillianne 
Ploumen, die tot op de dag van vandaag daarop weigert te reageren (zie e-
mailbericht aan Lillianne Ploumen).  
 
Het is zijn PvdA (Hans Alders) geweest die op 20 mei 1992 de circulaire 
betreffende werkprogramma milieumaatregelen aan alle 
houtïmpregneerbedrijven en de daarbij horende gemeenten en besturen 
heeft verstuurd, waarin betreffende gemeenten en besturen werden verplicht 
om aan de houtimpregneerbedrijven een milieuvergunning af te geven die 
geen rekening houdt met de gebruiks- en afvalfase van het door deze 
bedrijven geïmpregneerde hout en houten producten daarvan ( editie 2007-
08-02 ). Als gevolg daarvan hebben de Nederlandse 
houtimpregneerbedrijven Nederland kunnen vergiftigen met tientallen 
miljoenen kilogrammen valselijk geëtiketteerd Arseenzuur en 
Chroomtrioxide (Chroom VI) en daarmee (ten nadele voor de Nederlandse 
belastingbetalers) voor meer dan 2,4 miljard euro aan zuiveringsheffing 
kunnen ontduiken (editie 2007-08-10).  
 
Het is de minister van VROM (en daarmee de PvdA‟er Hans Alders) die 
namens de Staat der Nederlanden verantwoordelijk en aansprakelijk is (zie 
bewijs editie 2007-08-08) voor een niet meer te betalen honderden miljarden 
(verontreinigings)schade die daarbij is aangericht aan het milieu (water, 
bodem, lucht, voeding en producten) en (gezondheids)schade aan mensen 
dieren en planten . Daarom moest blijkbaar op voordracht van minister 
Donner (CDA) kost wat kost met de hulp van deze PvdA (prof. dr. A. N. van 
der Zande), als nieuw benoemde directeur-generaal van het RIVM, er op 19 
april 2011 een nieuw RIVM rapport komen (in strijd met de waarheid) dat 
door de beoogde nieuwe vice-president van de Raad van State (dezelfde Piet 
Hein Donner) vanaf 1 februari 2012 kan worden gebruikt om daarmee geen 
uitvoering meer behoeven te geven aan het op 20 mei 2009 ( zaaknummer: 
200807464/1/H3) door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. gewonnen hoger 
beroep van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  
 
Om te voorkomen dat Piet Hein Donner vanuit zijn nieuw beoogde functie als 
vice-president van de Raad van State (onderkoning) deze massale 
vergiftiging kan voortzetten heeft Ad van Rooij op 4 november 2011 als 
tegenkandidaat van de heer Donner gesolliciteerd naar de functie van vice-
president bij de Raad van State ( lees hier de sollicitatie van Ad van Rooij 
voor vice-president van de Raad van State met bijbehorende 
ontvangstbevestiging).  
 
RODE DRAAD 
De gif(speel)hout-zaak (zie alle eerdere edites hierover onderaan) is niet 
gerapporteerd en al helemaal niet onderzocht door de bekende huidige 
reguliere, tegenwoordig bij mensen die verder zoeken meer bekend als de 
oude media. Het is vooral de laatste jaren opvallend hoe overheid, media en 
alle belanghebbenden hier mee omgaan. Er is intussen een duidelijke rode 
draad te zien tussen allerlei andere zaken die de integriteit en imago van 
multinationals, overheid en koningshuis zouden kunnen schaden, te zien op 
bijv: Argusoog en Argusoogr-radio, Klokkenluideronline.nl, 
NoCancerFoundation.org, SDNL.nl: 
-Ze worden genegeerd. 
-Er worden door de reguliere media geen onderzoeken meer naar gedaan. 
-Mensen die zich ermee bezig houden worden genegeerd. 
-Mensen die zich ermee bezig houden worden belachelijk gemaakt. 
-Klokkenluiders worden het zo moeilijk mogelijk gemaakt.  
 
MACHTKAKKERLAKKEN? 
Wat is dat toch dat er niet (meer) op een normale manier gecommuniceerd 
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kan worden met overheid en media over (grote) zaken die de integriteit en 
imago van multinationals, overheid, koningshuis en belanghebbenden 
zouden kunnen schaden?  
 
Johan Oldenkamp die (net als Peter Toonen) spreker zal zijn tijdens het 
2012-Symposium op zaterdag 12 november schrijft over 'machtwellustige 
machtmisbruikers' en over 'machtkakkerlakken'. Dhr. Oldenkamp: "Zolang 
het donker is, kruipen ze overal en menen ze de baas te mogen spelen. Maar 
zodra het licht aangaat, maken ze dat ze wegkomen."  
 
Hopelijk zijn we bijna in deze lichte periode beland. In ieder geval gaan veel 
mensen alle leugens doorzien.  
 
PROMOTEN VAN KLOKKENLUIDER-SITES 
Zaterdag 12 november zal ik met behulp van NieuweMediaNieuws.nl en 
een NieuweMediaNieuws-stand tijdens het 2012-Symposium te Werkendam 
de websites promoten die WEL onderzoeken en publiceren. 
Zie hier info over deze dag 
Zie hier info over Peter Toonen 
Zie hier info over Johan Oldenkamp 
 
Er zijn nog plaatsen vrij!  
 
AANVULLING 2011-11-15: 
 
Bovenstaand artikel is geplaatst op Argusoog.org (met reactie-
mogelijkheid) 
Zie hier foto van oudemedia-nieuwemedia-stand op 12 nov 2011 
 
Zie ook: 
Zaak gif(speel)hout: Beslissing gebaseerd op niet te vinden 

documenten  
Zaak gif(speel)hout: Overheid komt eindelijk met beslissing  
Klokkenluider Van Rooij verzoekt Belgische regering om bemiddeling  
Gif(speel)hout-klokkenluider Ad van Rooij ondergedoken  
Overheid en media blijven zwijgen over gif(speel)hout,  
burgemeester Maas doet aangifte tegen de klokkenluider  
Zaak gif(speel)hout op schoolplein: Donner negeert uitspraak Raad v 

State  
Zaak gif(speel)hout: Minister Donner moet nu echt een nieuw besluit 

nemen  
Zaak gif(speel)hout: Overheid blijft onder verantwoording uitkomen  
Donner moest beslissing nemen over gif(speel)hout maar doet dat niet  
Vervolg zaak gif(speel)hout: Hoger beroep bij Raad v. State 4 nov. 2008  
Zaak gifhout op schoolplein: minister Donner moet nieuw besluit 

nemen  
Zaak gifhout op schoolplein: Niemand neemt verantwoordelijkheid  
Schuldig voor thuishouden kinderen na plaatsen gifhout op 

schoolplein  
Gevolg afschaffing Actio Popularis: Zaak gif(speel)hout perfect 

voorbeeld  
Waarom achter gesloten deuren? Belanghebbend bij gif(speel)hout?  
Diverse overtredingen door Rechtbank in gifzaak speelhout  
Waarom gesloten deuren tijdens zaak gif-klokkenluider?  
Pers en publiek mogen niet bij zaak gif-klokkenluider zijn  
Van Rooij moet uitleggen waarom hij in gif-zaak nog belanghebbende 

is  
GGD Arts adviseerde geïmpregneerd hout basisschool EBS te 

vervangen  
Giftige palen eruit? Ontwikkelingen schoolplein EBS Eindhoven 

http://www.pateo.nl/Werkendam.htm
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Schoolplein in Eindhoven vol gif 
 
En zie ook: 
Informatie over deze website 
Informatie over klokkenluider Van Rooij 
De bewijzen m.b.t. geïmpregneerd hout in het algemeen  

 

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  

 

 

 

 
 
         
Wij laten alle Federale ministers en staatssecretarissen van de Belgische regering dit verzoekschrift 
ook per e-mail toekomen zodat alle links en deeplinks in bovengenoemde twee artikelen uit het Echte 
Nieuws ook gelezen, bekeken en beluisterd kunnen worden en er later nooit gezegd kan worden:  
Wij hebben het niet geweten? 
 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, ook de inhoud van de links en deeplinks, in de 
hierboven ingevoegde twee artikelen uit het Echte Nieuws, die inhoud hier als als herhaald en ingelast 
te beschouwen en aan alle ministers en staatssecretarissen van de Belgische Federale regering 
gericht.  
 
Aanvullend daarop vindt u hieronder ingelast de volgende e-mail berichten, welke u reeds op 21 
november 2011 hebt ontvangen. Daarin staat letterlijk het volgende geschreven:  

 

 
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 21 november 2011 14:14 

http://www.hetechtenieuws.org/2007-01-28.php
http://www.hetechtenieuws.org/info.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.hetechtenieuws.org/bewijzen-gif.php
http://www.oudemedia-nieuwemedia.nl/
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Onderwerp: Sint-Oedenrode: Sommatie aan Invorderingsambtenaar H.C. Thomassen om haar twee 
meest corrupte dwangbevelen vóór uiterlijk 25 november 2011 te hebben ingetrokken. 
Aan: voorlichting@raadvanstate.nl 
Cc: CDA <cda@tweedekamer.nl>, CDA Publieksvoorlichting 
<cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl>, cda@cda.nl, cda@denhaag.nl, 
andre.rutten@ocmwzonhoven.be, henna.suliman@minbzk.nl, burgemeester@zonhoven.be, 
secretaris@zonhoven.be, bennyroosen@hotmail.com, jules.achten@telenet.be, 
kristien.smets@telenet.be, hendrikx.brandstoffen@scarlet.be, info@premier.fed.be, 
contact@ckfin.minfin.be, info@laurette-onkelinx.be, steven.vanackere@diplobel.fed.be, 
milquet@milquet.belgium.be, info@vanhengel.info, michel.daerden@minsoc.fed.be, 
stefaan.declerck@just.fgov.be, info@laruelle.fgov.be, kabinet@mod.mil.be, info@magnette.fgov.be, 
info@vervotte.fed.be, info@quickonomie.be, min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, 
olivier.chastel@diplobel.fed.be, info@schouppe.fed.be, info@devlies.fed.be, 
kabinet.clerfayt@ckfin.minfin.be, info@wathelet.fed.be, sec.delizee@minsoc.fed.be, 
courard@minsoc.fed.be, kabinet.peeters@vlaanderen.be, kabinet.lieten@vlaanderen.be, 
kabinet.schauvliege@vlaanderen.be, kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be, 
kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be, kabinet.crevits@vlaanderen.be, 
kabinet.smet@vlaanderen.be, kabinet.muyters@vlaanderen.be, kabinet.bourgeois@vlaanderen.be 
 
Aan Koningin Beatrix 
t.a.v. H.C. Thomassen 
Adm. Invorderingsambtenaar  
Gemeente Sint-Oedenrode. 
(e-mail: voorlichting@raadvanstate.nl)    
 
Sint-Oedenrode: Sommatie aan Invorderingsambtenaar H.C. Thomassen om haar twee meest 
corrupte dwangbevelen vóór uiterlijk 25 november 2011 te hebben ingetrokken.      
 
 
Geachte Koningin Beatrix en Invorderingsambtenaar H.C. Thomassen van Sint-Oedenrode, 
 
Omdat burgemeester Peter Maas (CDA) om “Corporate Crime” redenen in samenspanning met zijn 
persoonlijke vriend voormalig minister-president Jan Peter Balkenende (CDA) het e-mail verkeer al 
vanaf 11 oktober 2007 (4 jaar lang) van Ad van Rooij, het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en de 
politieke partij De Groenen met de gemeente Sint-Oedenrode heeft geblokkeerd en het feit dat door 
toedoen van burgemeester Maas (CDA) Ad van Rooij vanaf 22 april 2010 heeft moeten vluchten naar 
België, daar politiek asiel heeft moeten aanvragen en al ruim 1,5 jaar lang gescheiden moet wonen 
van zijn vrouw Annelies, moeder en kinderen, tegen dubbele woonlasten om door toedoen van deze 
burgemeester Peter Maas (CDA) in navolging van Pim Fortuyn niet te worden vermoord, rest mij 
enkel nog de mogelijkheid om op de volgende geld afpersende dwangbevelen “In Naam der 
Koningin” van adm. Invorderingsambtenaar H.C. Thomassen van Sint-Oedenrode via Koningin 
Beatrix te reageren.         
 
Aan Konigin Beatrix vraag ik dan ook om deze e-mail door te sturen aan H.C. Thomassen die Ad en 
Annelies van Rooij “In Naam der Koningin” voor € 1629,28 en € 881,28 wil afpersen.   
 
Geachte Mevrouw H.C. Thomassen  
 
Als natuurlijk persoon onder de dekmantel van “Adm. Invorderingsambtenaar” hebt u op 9 november 
2011 de twee volgende  “Corporate Crime” dwangbevelen laten uitgaan: 

- dwangbevel om binnen twee dagen € 1629,28 aan de gemeente Sint-Oedenrode te betalen 
aan A.M.L. van Rooij, ‟t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode (zie bijlage 1); 

- dwangbevel om binnen twee dagen € 881,28 aan de gemeente Sint-Oedenrode te betalen 
aan J.E.M.L. van Rooij van Nunen, ‟t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode (zie bijlage 2);    

-  
Als reactie daarop vindt u bijgevoegd mijn op 21 december 2010 afgesloten ondertekende 
huurovereenkomst (zie bijlage 3). In artikel 2 van die huurovereenkomst staat letterlijk het volgende  
geschreven: Deze huurovereenkomst heeft betrekking op een woongelegenheid die de huurder 
en zijn gezin als hoofdverblijfplaats zal gebruiken.  

mailto:voorlichting@raadvanstate.nl
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http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-december-2010-huurovereenkomst-ad-van-rooij.pdf
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Dit betekent dat om door burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode veroorzaakte redenen, 
zoals u die hieronder kunt lezen in mijn e-mailbericht aan burgemeester Johny De Raeve en schepen 
Ria Hendrikx van de gemeente Zonhoven (België), burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode en 
minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de hoofdverblijfplaats van 
Ad van Rooij en zijn gezin Hazendansweg 36 A , 3520 Zonhoven in België.  
 
Uw dwangbevel is daarmee illegaal, daarnaast is die ook nog corrupt, omdat daartegen nog een 
beroep loopt bij de rechtbank ‟s-Hertogenbosch. Het is juist deze al maar liefst 25 jaar lang 
voortdurende corruptie vanuit de gemeente Sint-Oedenrode tegen Ad en Annelies van Rooij en zijn 
gezin, die de grondeigendommen van Ad en Annelies van Rooij vanuit de uw dekmantelbedrijf Van 
Aarle Houtbedrijf B.V. voor ten minste 1 miljoen euro heeft vergiftigd met valselijk geëtiketteerd 
zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde 
hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell waarin het Koninklijk Huis en de 
Nederlandse Staat veel aandelen hebben.  
 
Ad en Annelies van Rooij sommeren u, zijnde mevrouw H.C. Thomassen, om per direct 
bovengenoemde meest corrupte dwangbevelen aan Ad en Annelies van Rooij in te trekken en dat 
schriftelijk te bevestigen aan Ad van Rooij wonende op zijn domicilieadres Hazendansweg 36 A , 3520 
Zonhoven (België).  
 
Behoudens uw schriftelijke bevestiging vóór uiterlijk 25 november 2011 dat uw bovengenoemde 
twee meest corrupte dwangbevelen“In Naam der Koningin” zijn ingetrokken zal tegen u, zijnde 
Mevrouw H.C. Thomassen, bij de politie in België onverwijld een strafklacht worden ingediend, 
waarvan dit sommatieverzoek onderdeel zal uitmaken.  
 
Kopie hiervan hebben wij verstuurd aan burgemeester en schepenen van Zonhoven (België), de 
plaats waar Ad van Rooij en zijn gezin zijn domicilieadres heeft, aan de Belgische Federale regering 
en Vlaamse regering waaronder gebuur Viceminister-president Ingrid Lieten (sp.a).    
 
Ter beveiliging van het leven van Ad van Rooij heeft dit e-mailbericht onder “BCC” een wereldwijde 
verspreiding gehad.  
 
In afwachting van uw beslissing vóór uiterlijk 25 november 2011 hierop verblijven wij; 
 
Hoogachtend 
A.M.L. (Ad) van Rooij  
           
    

    
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 21 november 2011 10:31 
Onderwerp: Zonhoven: Ingrid Simons in Ziekenhuis opgenomen door toedoen van Burgemeester 
Johny De Raeve en verantwoordelijk schepen Ria Hedrikx (beiden: Open VLD). 
Aan: CDA <cda@tweedekamer.nl>, CDA Publieksvoorlichting 
<cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl>, cda@cda.nl, cda@denhaag.nl, 
voorlichting@raadvanstate.nl, andre.rutten@ocmwzonhoven.be, henna.suliman@minbzk.nl, 
burgemeester@zonhoven.be, secretaris@zonhoven.be, bennyroosen@hotmail.com, 
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jules.achten@telenet.be, kristien.smets@telenet.be, hendrikx.brandstoffen@scarlet.be 
Cc: info@premier.fed.be, contact@ckfin.minfin.be, info@laurette-onkelinx.be, 
steven.vanackere@diplobel.fed.be, milquet@milquet.belgium.be, info@vanhengel.info, 
michel.daerden@minsoc.fed.be, stefaan.declerck@just.fgov.be, info@laruelle.fgov.be, 
kabinet@mod.mil.be, info@magnette.fgov.be, info@vervotte.fed.be, info@quickonomie.be, 
min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, olivier.chastel@diplobel.fed.be, info@schouppe.fed.be, 
info@devlies.fed.be, kabinet.clerfayt@ckfin.minfin.be, info@wathelet.fed.be, 
sec.delizee@minsoc.fed.be, courard@minsoc.fed.be, kabinet.peeters@vlaanderen.be, 
kabinet.lieten@vlaanderen.be, kabinet.schauvliege@vlaanderen.be, 
kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be, kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be, 
kabinet.crevits@vlaanderen.be, kabinet.smet@vlaanderen.be, kabinet.muyters@vlaanderen.be, 
kabinet.bourgeois@vlaanderen.be 
 
Zonhoven: Ingrid Simons in Ziekenhuis opgenomen door toedoen van Burgemeester Johny De 
Raeve en verantwoordelijk schepen Ria Hedrikx (beiden: Open VLD).      
 
Geacht verantwoordelijk, 

- OCMW voorzitter en schepen Ria Hendrikx (Open-VLD) van de gemeente Zonhoven 
(België);  

- Burgemeester en hoofd van de politie Johny De Raeve (Open-VLD) van de gemeente 
Zonhoven (België);  

- Burgemeester en hoofd van de politie Peter Maas (CDA), persoonlijke vriend van voormalig 
minister President Jan Peter Balkenende (CDA), van de gemeente Sint-Oedenrode 
(Nederland). Dit e-mailbericht aan burgemeester Peter Maas (CDA) is verstuurd via de 
Nederlandse Raad van State (voorlichting@raadvanstate.nl) omdat burgemeester Maas 
(CDA) om “Corporate Crime” redenen in samenspanning met zijn persoonlijke vriend 
voormalig minister-president Jan Peter Balkenende (CDA) het e-mail verkeer al vanaf 11 
oktober 2007 (4 jaar lang) van Ad van Rooij, het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en de 
politieke partij De Groenen met de gemeente Sint-Oedenrode heeft geblokkeerd en het feit 
dat door toedoen van burgemeester Maas (CDA) Ad van Rooij vanaf 22 april 2010 heeft 
moeten vluchten naar België, daar politiek asiel heeft moeten aanvragen en al ruim 1,5 jaar 
lang gescheiden moet wonen van zijn vrouw Annelies, moeder en kinderen, tegen dubbele 
woonlasten om door toedoen van deze burgemeester Peter Maas (CDA) in navolging van 
Pim Fortuyn niet te worden vermoord;    

- Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en beoogde nieuwe Vice-President 
van de Raad van State Piet Hein Donner (CDA) (Nederland);   

 
Met de opname van mijn buurvrouw Ingrid Simons in het Ziekenhuis zijn uw hieronder beschreven 
gezamenlijke twee (politieke) doelen mislukt.  
 
Uw eerste doel was: 
 

1. Het onrechtmatig afnemen van het leefloon van Ingrid Simons vanaf juni 2011 tot op heden. 
Als wettelijke bewijs daarvoor vindt u de bij brief d.d. 16 mei 2011 bijgevoegde beslissing van 
12 mei 2011 van de OCMW-Zonhoven ondertekend door voorzitter Ria Hendrikx en secretaris 
Andre Rutten. Op grond van deze beschikking is de OCMW-Zonhoven wettelijk verplicht om 
tot 15 april 2012 leefloon te betalen aan Ingrid Simons. Deze wettelijke verplichting heeft 
voorzitter Ria Hendrikx, tevens verantwoordelijk schepen, opzettelijk overtreden.          

2. De onrechtmatige UITHUISZETTING van Ingrid Simons uit haar woning Hazendansweg 36, 
3520 Zonhoven op 6 juni 2011. Als wettelijke bewijs daarvoor vindt u de bij brief d.d. 17 
oktober 2011 bijgevoegde beslissing van 13 oktober 2011 van de OCMW-Zonhoven 
ondertekend door voorzitter Ria Hendrikx en secretaris Andre Rutten. Deze beslissing heeft 
de OCMW-Zonhoven per aangetekende brief verstuurd aan SIMONS INGRID Hazendansweg 
36, 3520 Zonhoven. Daarmee is onherroepelijk beslist dat het domicilieadres van Ingrid 
Simons tot op vandaag nog steeds rust op de woning Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven.      

 
Bovengenoemde opzettelijke overtredingen van voorzitter Ria Hendrikx, tevens verantwoordelijk 
schepen, met toestemming van burgemeester Johny De Raeve, tevens hoofd van de politie in 
Zonhoven, heeft ertoe geleid dat Ingrid Simons op 6 juni 2011 uit haar woning is gezet, al haar 
eigendommen op enige kledingstukken na zijn afgenomen, en zonder leefgeld buiten in de bossen 
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heeft moeten slapen. Voor bewijs zie Video 1 en Video 2. Burgemeester Johny De Raeve en Ria 
Hendrikx hebben daarbij in zeer ernstige mate artikel 22 en 23 van de Belgische Grondwet 
overtreden. Daarin staat namelijk letterlijk het volgende geschreven:  

 

 Art. 22 
Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in 
de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald. 

 

 Art. 23 
Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. 
 
Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening 
houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele 
rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen. 
 
Die rechten omvatten inzonderheid : 
1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een 
algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een 
zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke 
arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg 
en collectief onderhandelen; 
2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, 
geneeskundige en juridische bijstand; 
3° het recht op een behoorlijke huisvesting; 
4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu; 
5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing. 

Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat burgemeester Johny De Raeve ook de advocaat van Ingrid 
Simons was en dat als hij zijn werk als advocaat overeenkomstig zijn afgelegde eed als burgemeester 
en als advocaat had uitgevoerd, Ingrid Simons ook geen geldproblemen had gehad omdat bij haar op 
onrechtmatige wijze tienduizenden euro‟s zijn gestolen. Hiermee is tevens het bewijs geleverd dat het 
zijn van Burgemeester, Advocaat en Hoofd van de politie in dezelfde gemeente niet kan en in België 
wettelijk verboden dient te worden.       
 
Als haar buurman Ad van Rooij haar niet had geholpen dan was het nagenoeg zeker dat Ingrid 
Simons was doodgevroren of zichzelf van haar leven had beroofd. Levensreddende handelingen van 
mensen mag in Zonhoven niet en wordt je eigen ondergang. Hoever burgemeester Johny De Raeve 
en Ria Hendrikx jegens Ad van Rooij daarbij zijn gegaan kunt u hieronder lezen: 
 
Uw tweede doel was:  

  
1. Het onrechtmatig afnemen van de woning van Ad van Rooij op het domicilieadres 

Hazendansweg 36 A , 3520 Zonhoven. Dat de hoofdverlijfplaats van Ad van Rooij en zijn 
gezin is gelegen op dit adres kunt u lezen in bijgevoegde op 21 december 2010 afgesloten 
ondertekende huurovereenkomst. In artikel 2 van die huurovereenkomst staat letterlijk het 
volgende geschreven: Deze huurovereenkomst heeft betrekking op een 
woongelegenheid die de huurder en zijn gezin als hoofdverblijfplaats zal gebruiken. Als 
gevolg van het feit dat verantwoordelijk minister Joëlle Milquet (cdH) na maar liefst 1.5 jaar de 
asielaanvraag d.d. 6 mei 2010 van politiek vluchteling Ad van Rooij nog steeds niet in 
behandeling heeft genomen, beschikt Ad van Rooij nog niet over een Belgisch paspoort en is 
het domicilieadres van de hoofdverblijfplaats van Ad van Rooij en zijn gezin op het adres 
Hazendansweg 36 A, 3520 Zonhoven nog niet ingeschreven in het bevolkingsregister van de 
gemeente Zonhoven. Met deze voorkennis en wetenschap hebben met toestemming van 
burgemeester Johny De Raeve (Open-VLD) verantwoordelijk OCMW voorzitter, tevens 
verantwoordelijk schepen Ria Hendrikx (Open-VLD) en OCMW-secretaris Andre Rutten 
bewoner Ad van Rooij op een meest dictatoriale wijze onder druk gezet om het domicilieadres 
van Ingrid Simons op zijn domicilieadres te laten inschrijven in het bevolkingsregister van de 
gemeente Zonhoven. Voor bewijs lees de door het Ecologisch Kennis Centrum BV namens 
Ingrid Simons bij brief d.d. 28 oktober 2011 gedane 6-tal verzoeken tot het nemen van besluit 
aan OCMW Zonhoven t.a.v. voorzitter Ria Hendrikx.  
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2. Als Ad van Rooij onder deze dictatoriale druk van Ria Hendrikx en Andre Rutten was 
gezweken dan was Ad van Rooij daarmee zijn domicilieadres op Hazendansweg 36 A, 3520 
Zonhoven als hoofdverblijfplaats voor hem en zijn gezin definitief kwijt en was het overgegaan 
naar Ingrid Simons.  

3. Het onrechtmatig laten opdraaien voor de kosten van de achterstallige huur, water, gas en 
elektriciteitskosten van € 5941,24 en mogelijk nog meer dan € 10.000, - aan overige kosten 
van Ingrid Simons door Ad van Rooij, die het gevolg zouden zijn geweest van inschrijven van 
het domicilieadres van Ingrid Simons op zijn domicilieadres van Ad van Rooij. Dit met de 
wetenschap dat Ad van Rooij die kosten niet kan betalen zou dat tot gevolg hebben gehad dat 
Ad van Rooij, ondanks het feit dat hij zijn wettelijke (betalings)verplichtingen uit zijn 
huurovereenkomst is nagekomen, in opdracht van burgemeester Johny De Raeve (Open 
VLD) als hoofd van de politie door gerechtsdeurwaarder Leo DAENEN, Graaf van Loonstraat 
5 -8, te Hasselt bijgestaan en vergezeld van de inspecteurs Mathieu Drijkoningen en Peter 
Wirix van de politiezone HAZODI met de sterke hand uit zijn woning zou worden gezet, al zijn 
eigendommen en computers in beslag zouden zijn genomen en als gevolg daarvan zou zijn 
uitgeleverd aan deze justitie in Nederland om hem daar onder een dekmantel als 
“burenruzie” of “hartaanval in politiecel” te laten vermoorden in navolging van Pim Fortuyn. 
Dit maakt duidelijk met welke praktijken burgemeester Johny De Raeve (Open-VLD) en 
verantwoordelijk schepen Ria Hendrikx (Open-VLD) zich hebben beziggehouden.  

 
Bovengenoemde opzettelijke overtredingen van voorzitter Ria Hendrikx (Open-VLD), tevens 
verantwoordelijk schepen, met toestemming van burgemeester Johny De Raeve (Open-VLD), tevens 
hoofd van de politie in Zonhoven, zijn uitgevoerd met het vooropgezette doel om de vergiftiging van 
zo‟n 6,5 miljard wereldbewoners (waaronder 11 miljoen Belgen) vanuit Nederland, via 
dekmantelbedrijven als Remo-stort te Houthalen-Helchteren, Group Machiels te Hasselt, Essers te 
Genk en Unilin te Wielsbeke onder de dekmantel van “duurzaamheid” en/of “innovatie” met miljarden 
kilogrammen valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en 
chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell, te 
kunnen blijven voortzetten. Voor de feitelijke onderbouw verwijzen wij u naar het hieronder ingelaste 
persbericht van Ad van Rooij aan de Federale en Vlaamse Regering van België.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 20 november 2011 16:36 
Onderwerp: 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. 
Aan: info@premier.fed.be, contact@ckfin.minfin.be, info@laurette-onkelinx.be, 
steven.vanackere@diplobel.fed.be, milquet@milquet.belgium.be, info@vanhengel.info, 
michel.daerden@minsoc.fed.be, stefaan.declerck@just.fgov.be, info@laruelle.fgov.be, 
kabinet@mod.mil.be, info@magnette.fgov.be, info@vervotte.fed.be, info@quickonomie.be, 
min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, olivier.chastel@diplobel.fed.be, info@schouppe.fed.be, 
info@devlies.fed.be, kabinet.clerfayt@ckfin.minfin.be, info@wathelet.fed.be, 
sec.delizee@minsoc.fed.be, courard@minsoc.fed.be, kabinet.peeters@vlaanderen.be, 
kabinet.lieten@vlaanderen.be, kabinet.schauvliege@vlaanderen.be, 
kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be, kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be, 
kabinet.crevits@vlaanderen.be, kabinet.smet@vlaanderen.be, kabinet.muyters@vlaanderen.be, 
kabinet.bourgeois@vlaanderen.be 
 
Persbericht aan de Federale en Vlaamse Regering van België 
 
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 120 in de Grondwet (voorheen: artikel 60 in 
de Grondwet), een Grondwet waarin alle overige artikelen in de Grondwet geen Grondwettelijke 
rechtskracht hebben.  
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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) 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf 
(sollicitatiebrief)  
 
http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-
9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay (video sollicitatie)   
 
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)     
 
Wat gaan de Belgische Federale regering en Vlaamse regering daaraan doen?  
 
Voor meer informatie kunt u mij telefonisch bereiken op 0032/ (0)4-84749360  
  
Met vriendelijke groeten 
Ad van Rooij 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 
Met bovengenoemde feiten hebben burgemeester Johny De Raeve (Open VLD) en verantwoordelijk 
schepen Ria Hendrikx (Open VLD) jegens Ad van Rooij en zijn gezin in ernstige mate artikel, 7bis, 22 
en 23 van de Belgische Grondwet overtreden. Daarin staat letterlijk het volgende geschreven:  

 

 Art. 7bis 
 
Bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden streven de federale Staat, de 
gemeenschappen en de gewesten de doelstellingen na van een duurzame ontwikkeling 
in haar sociale, economische en milieu-gebonden aspecten, rekening houdend met de 
solidariteit tussen de generaties. 

 

 Art. 22 
Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in 
de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald. 

 

 Art. 23 
Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. 
 
Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening 
houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele 
rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen. 
 
Die rechten omvatten inzonderheid : 
1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een 
algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een 
zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke 
arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg 
en collectief onderhandelen; 
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2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, 
geneeskundige en juridische bijstand; 
3° het recht op een behoorlijke huisvesting; 
4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu; 
5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing. 

Dit krijgt Ad van Rooij van burgemeester Johny De Raeve (Open VLD) en verantwoordelijk schepen 
Ria Hendrikx (Open VLD) als waardering voor de hulp aan zijn buurvrouw Ingrid Simons om te 
voorkomen dat zij door toedoen van dezelfde Johny De Raeve en Ria Hendrikx doodvriest of zich van 
haar leven beroofd.  
 
Op het door het Ecologisch Kennis Centrum BV namens Ingrid Simons bij brief d.d. 28 oktober 2011 
gedane 6-tal verzoeken tot het nemen van besluit aan OCMW Zonhoven heeft voorzitter Ria Hendrikx  
bij e-mail van 14 november 2011 letterlijk het volgende toegezegd:  
  

Van: Hendrikx Brandstoffen <hendrikx.brandstoffen@scarlet.be> 
Datum: 14 november 2011 07:06 
Onderwerp: RE: Verzoek tot het nemen van een 6-tal besluiten inzake Ingrid Simons. 
Aan: "A,M,L Van Rooij" <ekc.avanrooij@gmail.com> 

  
Het dossier “Ingrid Simons” zal besproken worden tijdens de eerstvolgende OCMW-
raad  op donderdag 17 november  2011; 
  
Groetjes 

            Ria Hendrikx 
 
Ook deze toezegging is voorzitter Ria Hendrikx wederom niet nagekomen en heeft Ad van Rooij, als 
raadsman van Ingrid Simons, daarop nog steeds geen beslissing van OCMW Zonhoven mogen 
ontvangen  
 
Deze hulp van burgemeester Johny De Raeve (Open VLD) en verantwoordelijk schepen Ria Hendrikx 
(Open VLD) van Zonhoven (België) om in samenspraak? met burgemeester Peter Maas (CDA) van 
Sint-Oedenrode (Nederland) en verantwoordelijk minister Piet Hein Donner (CDA) van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (Nederland) vanuit Nederland 11 miljoen Belgen te vergiftigen en via 
Belgische dekmantelbedrijven als Remo-stort te Houthalen-Helchteren, Group Machiels te Hasselt, 
Essers te Genk en Unilin te Wielsbeke onder de dekmantel van “duurzaamheid” en/of “innovatie” zo‟n 
6,5 miljard wereldbewoners te vergiftigen ‟met miljarden kilogrammen valselijk geëtiketteerd zeer 
giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde 
hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell is het zwaarst mogelijke misdrijf dat 
kan worden gepleegd, wat aanhangig gemaakt zal worden bij het Grondwettelijk Hof van België. 
 

 
 
De gebuur van Ingrid Simons en Ad van Rooij is Ingrid Lieten (sp.a) (foto hierboven), Vice-minister-
president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media 
en Armoedebestrijding.  
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Omdat ook zij persoonlijk, haar gezins- en familieleden en alle ruim 6 miljoen Vlamingen, waarvoor zij 
als Viceminister-president verantwoordelijk is, met miljoenen euro‟s aan Belgische overheidsteun 
onder de dekmantel van “Innovatie” via Vlaamse dekmantelbedrijven als Remo-stort te Houthalen-
Helchteren, Group Machiels te Hasselt, Essers te Genk en Unilin te Wielsbeke worden vergiftigd is 
het van groot belang om haar hierover te informeren met het verzoek om als verantwoordelijk 
Viceminister-president van de “Media” ervoor te zorgen dat deze wereldvernietigende misdaad 
onder de dekmantel van “Innovatie” in alle Belgische kranten (media) komt.     
  

 
 
Omdat op gond van bovengenoemde feiten door burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-
Oedenrode voor Ad van Rooij vanaf vanaf 11 oktober 2007 het verzenden van e-mailberichten aan 
de gemeente Sint-Oedenrode is geblokkeerd richten wij aan koningin Beatrx (zie foto hierboven) als 
staatshoofd en als voorzitter van de Raad van State, waaraan dit e-mailbericht ook is gericht, het 
verzoek om het ter afhandeling door te sturen aan burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode 
(Nederland) en dat schriftelijk te bevestigen.         
 
Op grond van bovengenoemde feiten verzoeken wij OCMW voorzitter Ria Hendrikx (Open VLD) de 
beloofde beslissing op onze bij brief d.d. 28 oktober 2011 gedane 6-tal verzoeken tot het nemen van 
besluit naar het domicilieadres Hazendansweg 36 A , 3520 Zonhoven van Ad van Rooij te sturen.  
 
Nu Ingrid Simons vanwege opname in het Ziekenhuis zelf niet meer kan zoeken naar een woning, zal 
dat het OCMW voor haar moeten doen. Wij verzoeken, gezien bovengenoemde feiten, daar spoedig 
voor te zorgen en aan ons dat schriftelijk te bevestigen.  
 
Tenslotte sommeren wij OCMW voorzitter Ria Hendrikx (Open VLD) ervoor te zorgen dat er vanuit 
OCMW Zonhoven vanaf heden geen rechtstreeks contact meer met Ingrid Simons zal plaatsvinden 
daar gezien haar door de OCMW gecreëerde toestand alles via haar raadsman Ad van Rooij zal 
moeten plaatsvinden. Wij verzoeken u ons schriftelijk te bevestigen dat het OCMW zich aan deze 
sommatie houdt.  
 
Kopie hiervan hebben wij verstuurd aan de Belgische federale regering en Vlaamse regering 
waaronder gebuur Viceminister-president Ingrid Lieten (sp.a).    
 
Ter beveiliging van het leven van Ad van Rooij heeft dit e-mailbericht onder “BCC” een wereldwijde 
verspreiding gehad.  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-aan-koning-albert-etc-pier-byloos.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://www.machiels.com/
http://www.essers.com/nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-11-19-gazet-van-antwerpen-belg-bedrijf-verwerkt-giftig-hout-uit-nl.pdf
http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?c=Solution_C&cid=1246630940419&context=1141721623065------1246630935985&p=1183730847285&pagename=Infolijn%2FView
http://www.radiovisie.eu/be/nieuws.rvsp?art=00085172
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-15-brief-maas.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_der_Nederlanden
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-oktober-2011-verzoekschrift-ocmw-simons.pdf
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In afwachting van uw beslissing hierop verblijven wij; 
 
Hoogachtend, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
Voor deze, 
 
A.M.L. (Ad) van Rooij 
Europees erkend Safety Manager.  
 

Klokkenluider van Rooij solliciteert naar vacature Vice-president Raad van 
State. Minister Donner is de voorgenomen nieuwe vice-president van de Raad 
van State (bron www.nu.nl). Maar Donner werkt overeenkomstig wat eerdere 
premiers ook al hebben gezegd: 'Niet inhoudelijk reageren op klokkenluider 
Van Rooij' (lees meer) En wat te doen tegen strafbare nalatigheid van 
kennisdragers van feiten?      
 

Hieronder vindt u de recente brief van No Cancer Foundation aan alle integere ambtenaren.   

 

 
Brief aan alle integere ambtenaren. 
 
NCF biedt een internationaal platform voor alle mensen 
die positieve verandering willen, om gezamenlijk een sterk 
signaal af te geven aan verantwoordelijke 
volksvertegenwoordigers, justitie, medici.... 

 
 
Wij stellen vast dat de politiek, het OM, de rechterlijke macht en de media niet geïnteresseerd zijn in  
informatie over onthullingen van overheidscriminaliteit. De reden daarvan is simpel: als je als 
journalist, politicus of functionaris in overheidsdienst ongevraagd je mond open doet en vragen stelt 
die niet gewenst zijn door de hogere machten achter de façade van de schijndemocratie, dan ben je 
doodgewoon je carrière kwijt. Ik vertel hier niets nieuws, want dat is van alle tijden. Het wapen van de 
elite is angst.  Angst om te verliezen wat je al privileges of economische bescherming geniet. 
 
No Cancer Foundation doet dan ook alle pogingen om burgers en verantwoordelijke bewust te maken 
van de huidige problematiek om zo de nog bestaande mensenrechten te laten gelden.  
 
Toegang tot de vanwege belangenverstrengeling onderdrukte oplossingen voor het bestrijden van 
kanker zoals Flaraxin  e.a … is dan ook een fundamenteel mensenrecht, zeker als vast staat dat de 
burgers door „Corporate Crime‟ binnen overheid vergiftigd worden,  een criminaliteit die afgedekt wordt 
door corrupte ambtenaren binnen het justitioneel apparaat met talloze kankerdoden als gevolg. NU en 
EXPLOSIEF in de nabije toekomst.   
 
Dit geldt ook voor de ambtenaren die corrupt en chantabel gemaakt worden en hierdoor meewerken 
aan deze vorm van massamoord waardoor ook de toekomst van henzelf, hun kinderen en 
kleinkinderen verloren gaat, soms simpelweg omdat onderzoeksrechter Davy Jordens te Hasselt 
(onder politieke druk!) weigert het beroep van Verbeek Erik in ontvangst te nemen ondanks het feit dat 
hij dat wettelijk verplicht is. Hij heeft daarmee een fundamenteel grondwettelijk recht van Verbeek Erik 
afgenomen, waarmee Jordens zijn collega's ambtenaren en rechters verplicht heeft om aan deze zeer 
ernstige criminele wetsovertreding deel te nemen en daarop door het Hof van Beroep te Antwerpen 
arrest te laten wijzen. Daarmee heeft hij het Hof van Beroep te Antwerpen feitelijk corrupt en 
chantabel gemaakt. Ambtenaren dienen volgens de wet alle misdrijven aan te geven, wat tot op heden 
niet is gebeurd. Dit ondanks mijn nadrukkelijke verzoek aan het Hof van Beroep te Antwerpen om 
betreffende ambtenaren te verhoren.  
Op aandringen van onderzoeksrechter Davy Jordens heeft Verbeek Erik betreffend beroep vervolgens 
ingediend met een P.V. vanwege weigering van in ontvangst name door Davy Jordens. Deze  heeft er 
dus zelf voor gezorgd dat het Hof van Beroep in Antwerpen betreffende beroep niet ontvankelijk heeft 
verklaard omdat het niet rechtmatig zou zijn neergelegd.  

http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.nu.nl/
http://www.sdnl.nl/rietveld-overleg-recourt.htm


© 30 

De weigering binnen het parket van Hasselt, waar 3 burgers en betrokken ambtenaren getuigen van 
zijn, waaronder onderzoeksrechter Davy Jordens, de voorzitter, griffier, hoofdgriffier, ambtenaren van 
het kabinet van procureur Rubens, security en kantoor medewerkers, hebben zich daarmee 
medeschuldig gemaakt aan dit meest ernstige ambtsmisdrijf, daar zij daarvan geen strafklacht hebben 
ingediend. Wij zijn dan ook genoodzaakt om hiervan zelf een strafklacht in te dienen. Dit soort 
corruptie „Corporate Crime‟ heeft een algehele vernietiging van het leven van onze kinderen en 
kleinkinderen en daarmee van het voortbestaan van het leven op aarde tot gevolg.   
 
Het huidige tot op het bot corrupte systeem liegt, draait en bedriegt, integere ambtenaren zitten 
gevangen in een wereld vol chantage, leugens en bedrog. Velen onder hen hebben er genoeg van en 
beseffen dat zij misbruikt worden en later verantwoording  moeten gaan afleggen aan de massaal 
wakker wordende burgers. Zij worden uiteindelijk het meest misbruikt door de hogere machten achter 
de façade van de schijndemocratie die alles hebben vergiftigd, gestolen en geplunderd. 
Weeral mogen zij dan ook zoals de geschiedenis al herhaaldelijk bewezen heeft de verantwoording 
hiervoor gaan dragen indien ze niet onze mensenrechten respecteren.  
 
Wat gaat u tegen uw kinderen en kleinkinderen vertellen als men u later vraagt wat u deed toen dit 
allemaal gebeurde. Neem uw verantwoordelijkheid en leg hiervan  een strafklacht neer bij 
verantwoordelijk procureur des konings Marc Rubens in Hasselt nu het nog kan?!!  
                                                                                                                                                   

No Cancer Foundation:            
Lezingen bijeenkomst 12 december 2010 te Genk 

No Cancer Foundation / Flaraxin:  

Presentatie: Erik Verbeek   
 
Steeds meer mensen (ook op jongere leeftijd) krijgen te maken met kanker als gevolg van 
het onnodig in het leefmilieu brengen, verbranden en illegaal storten (zoals op Remo-Stort) van vele 
miljoenen kilogrammen kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroom VI in geïmpregneerd 
hout waaraan onze kinderen binnen lagere scholen, kindercrèches, recreatieparken e.d. massaal 
worden blootgesteld bij het spelen op kinderspeeltoestellen, in zandbakken, zwembadjes en eten van 
picknicktafels van geïmpregneerd hout. Dit verklaart dat sinds 2005 kanker doodsoorzaak één bij 
kinderen van 2 tot 12 jaar is in Nederland en België. Er gaan daarom steeds meer mensen 
kanker krijgen (http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm). 
 
Stop! Het op deze wijze verspreiden van miljoenen kilogrammen kankerverwekkende 
stoffen als “arseenzuur” en chroom VI” in water, bodem, lucht, voeding en producten moet 
worden gestopt. Daarmee wordt het massaal krijgen van kanker voorkomen (kankerpreventie).  
De miljarden euro‟s aan Europese subsidie dienen te worden besteedt aan onderdrukte technologieën 
en medicijnen om onze planeet en het leven erop te reinigen, te zuiveren en te helen. 
 
Nuloptie-technologie: Deze technologie onderscheidt gevaarlijk afval in ”energierijk afval” en 
“energiearm afval” en kan elk soort afval, uitgezonderd radioactief afval, verwerken tot bruikbare 
veilige producten met een laagst mogelijke milieubelasting. Met deze technologie kunnen 
kankerverwekkende stoffen (zware metalen) uit afval worden gehaald zodat die niet in ons leefmilieu 
worden verspreid en terugbrengen naar zuiver zilver, goud, koper, e.d., hetgeen ook economisch 
interessant is. De Nuloptie-technologie heeft zich al ruim 15 jaar lang bewezen in Nederland (Panheel) 
en werd vervolgens onderdrukt, waardoor de blootstelling aan kankerverwekkende zware metalen 
onnodig drastisch is toegenomen (http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-presentatie-leo-nevels.wmv).     
 
Flaraxin: Erik Verbeek zag dan ook met leden ogen toe dat producten van plantaardige oorsprong, 
zoals Flaraxin, die in 90% van de oncologische aandoeningen efficiënt zijn en tumoren kunnen laten 
verdwijnen in Europa worden tegengewerkt. Hij begrijpt dat niet omdat Flaraxin 10 tot 20 maal 
goedkoper is dan de huidig voorgeschreven chemobehandeling, hetgeen in de tijd van grote 
overheidsbezuinigingen met open armen zou moeten worden ontvangen.  
Dit des te meer de bij een chemobehandeling gebruikte chemicaliën tegen kanker kankercellen 
moeten doden waarbij de patiënt zelf net niet dood gaat. Daarna mag de patiënt zich weer herstellen 
en volgt een nieuwe kuur.  

http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-presentatie-leo-nevels.wmv
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Op deze wijze gaat de kankerpatiënt met zijn chemokuur door een zeer diep dal met meestal enige 
kans op genezing. Het doden van alle kankercellen vindt met deze behandeling niet altijd volledig 
plaats waarna de kans op een recidief groot is. Meestal is deze kanker agressiever dan de eerste en 
overlijdt de patiënt alsnog aan zijn kanker. Flaraxin pakt de kanker op een geheel andere wijze aan. 
Flaraxin maakt de eigen interferon, stimuleert het eigen immuunsysteem en heeft de eigenschap dat 
daarna de kanker afbreekt. Hierbij werkt Flaraxin snel en heeft het bijna geen tot geen bijwerkingen.  
 
No Cancer Foundation maakt het mogelijk dat SCIENTIFIC & TREATMENT CENTER 
FOR CANCER CURING PHOENIX vanuit de Oekraïne het daar toegelaten Flaraxin over 
de gehele wereld kan toepassen. Omdat de landen van de Europese Unie dat niet ondersteunen 
verloopt dit binnen Europa erg moeizaam. No Cancer Foundation hoopte dat deze bijeenkomst  
(12-12-2010) zou bijdragen aan een politieke omwenteling waarbij niet langer miljarden euro‟s aan 
subsidie zouden worden uitgegeven aan producten en processen die ons massaal vergiftigen met 
kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroom VI maar aan onderdrukte technologieën en 
producten van plantaardige oorsprong, zodat onze kinderen en kleinkinderen ook nog een 
menswaardig leven hebben op deze aarde. Ondanks uitnodiging van de volksvertegenwoordigers 
en betrokken (overheids)deskundigen in België en Nederland is niemand komen opdagen met 
rampzalige gevolgen voor de volksgezondheid.   
 
NO CANCER FOUNDATION  
Verbeek Erik. Tel: 0032/485565975 
E-Mail: nocancerfoundation@gmail.com  
Website: www.nocancerfoundation.org  
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Aanvullend daarop willen wij u inzake Erik Verbeek en No Cancer Foundation het volgende kenbaar 
maken:  

Integere ambtenaren waaronder rechters worden misbruikt en misleid door corrupte rechters, 
griffiers, advocaten,  Justitieapparaat in België en Nederland zijn zo lek als een zeef! 

Wij stellen nogmaals vast dat het informeren van de politiek, het OM, de rechterlijke macht (met 
uitzondering) en de media niet geïnteresseerd zijn in onthullingen van overheidscriminaliteit. De reden 
daarvan is simpel: als je als journalist, politicus of functionaris in overheidsdienst ongevraagd je mond 
open doet en vragen stelt die niet gewenst zijn door de hogere machten achter de façade van de 
schijndemocratie, dan ben je doodgewoon je carrière kwijt. Ik vertel hier niets nieuws, want dat is van 
alle tijden. Het wapen van de elite is angst. Angst om te verliezen wat je al privileges of economische 
bescherming geniet (video1 2 3).   

 

mailto:nocancerfoundation@gmail.com
http://www.nocancerfoundation.org/
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/justitieapparaat-is-zo-lek-als-een-zeef
http://www.mstsnl.net/rietveld/rietveld-finale-aangifte.htm
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qBQWvo-WKpA#!
http://www.youtube.com/watch?v=x8-jwPSFPjw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tX22AWJGGp4&feature=related
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Wat betekent dit voor onze rechtstaat (video), zijn rechters dan wel onafhankelijk? (video) Het lijkt 
kering en inslag, corrupte advocaten en griffiers maken deals, waar belangrijke stukken uit dossiers 
worden gehaald alvorens deze voor de rechters komen met als gevolg dat de behandelende rechters 
onvolledige en dus valse dossiers voorgeschoteld krijgen (video). Integere rechters hebben het dan 
ook zeer moeilijk binnen deze corruptie om de burgerrechten en de rechtstaat te handhaven, zij 
worden namelijk misleid en misbruikt (Als voorbeeld luister) waardoor de rechtsgang op deze corrupt 
gemanipuleerde incomplete dossiers beoordeeld worden. Verbeek Erik van No Cancer Foundation 
heeft dit op 27 Oktober 2011 weeral mogen meemaken bij de Arbeidsrechtbank in Gent, maar liefst 
75% (6 ordners) ontbraken voor de rechters. Meer daarover kunt u lezen op No Cancer Fondation 
(www.nocancerfoundation.org)    

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, ook de inhoud van de links en deeplinks, die 
inhoud hier als als herhaald en ingelast te beschouwen en aan alle ministers en staatssecretarissen 
van de Belgische Federale regering gericht.  
 
Met bovengenoemde inhoud is feitelijk komen vast te staan dat vanuit de Belgische Federale regering 
zal moeten worden ingegrepen anders is het, als gevolg van artikel 120 in de Nederlandse Grondwet 
in samenhang met het feit dat Nederland niet over een Grondwettelijk Hof beschikt, binnen enkele 
jaren afgelopen met het leven op aarde. Wij gaan ervan uit dat de hierboven met foto‟s zichtbare 
Belgische ministers en staatssecretarissen dat persoonlijk niet op hun geweten wensen de hebben.  
 
Wij richten aan u, als verantwoordelijk volksvertegenwoordigers, dan ook het nadrukkelijke verzoek 
om deze zaak aanhangig te maken bij het Belgische Grondwettelijke Hof met het verzoek aan het Hof 
om op grond van bovengenoemde feiten (waaronder de bewijsstukken in bijgevoegde ordners A, D, 1, 
2 en 3) de volgende zeven beslissingen te nemen:  
 

1. dat de samenwerking op economisch gebied, duurzame ontwikkeling, justitie en binnenlandse 
zaken met Nederland daarop onmiddellijk dient te stoppen.  

 
2. dat het vanaf 2010 in werking getreden nieuwe Benelux verdrag daarop onmiddellijk dient te 

worden ontbonden.  
 

3. dat de grenzen van Nederland met België en de overige Europese Lidstaten, voor wat betreft 
het vervoer van (gevaarlijk)afval over de weg, spoor, water of lucht onmiddellijk dienen te 
worden gesloten.     

 
4. dat aan A.M.L. (Ad) van Rooij en zijn gezinsleden onmiddellijk het Belgisch Paspoort moet 

worden verstrekt.  
 

5. dat het in opdracht van de procureur des konings Marc Rubens te Hasselt gelegde beslag op 
de woning aan de Paul Bellefroidlaan 16 te Hasselt, waarin No Cancer Foundation is 
gevestigd, onmiddellijk dient te worden opgeheven.  

 
6. dat de in opdracht van de procureur des konings Marc Rubens te Hasselt bij No Cancer 

Foundation in beslag genomen (boekhoud)papieren onmiddellijk dienen te worden 
teruggegeven.   

 
7. dat de in opdracht van de procureur des konings Marc Rubens te Hasselt de bij No Cancer 

Foundation in beslag genomen Flaraxin producten onmiddellijk dienen te worden 
teruggegeven. Dit omdat Flaraxin in 90% van de oncologische aandoeningen efficiënt is en 
tumoren kan laten verdwijnen; juist die tumoren die vanuit met name Nederland met de hulp 
van Belgische dekmantelbedrijven bij miljoenen/miljarden mensen bewust zijn ingebracht.     

 
Vanwege het feit dat het Ecologisch Kennis Centrum B.V., voor deze A.M.L. (Ad) van Rooij, over alle 
benodigde kennis en deskundigheid bezit om dit alles voor het Belgische Grondwettelijke Hof toe te 
lichten, verzoeken wij u om Ad van Rooij hiervoor als deskundige in te schakelen en dat schriftelijk te 
bevestigen.   
 
In afwachting op uw spoedige beslissing op dit verzoekschrift, verblijven wij;  
 

http://www.youtube.com/watch?v=U3qgBRr8rqE
http://www.youtube.com/watch?v=oLjDcmGNh-k
http://www.youtube.com/watch?v=fVnShx4K2cE
http://www.mstsnl.net/audio/lampe.wav
http://www.nocancerfoundation.org/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_ontwikkeling
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechterlijke_macht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Binnenlandse_zaken
http://nl.wikipedia.org/wiki/Binnenlandse_zaken
http://nl.wikipedia.org/wiki/Benelux
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Hoogachtend, 
 

- No Cancer Foundation, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt (België) 
- Verbeek, Erik, Seovacki Put 43, KR-34550, Pakrac (Kroatië) 
- A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36 A, 3520 Zonhoven (België); 
- A.M.L. van Rooij, als acoliet voor de RK Kerk H. Martinus Olland (Sint-Oedenrode);  
- A.M.L. van Rooij als safety manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V.,  

Veenpluis 4-6, 5684 PC te Best: 
- Camping en Pensionstal „Dommeldal‟ (VOF), gevestigd op ‟t Achterom 9-9a, 5491 XD, Sint-

Oedenrode;  
- Van Rooij Holding B.V., gevestigd op ‟t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op ‟t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode,  
- Politieke partij De Groenen, namens deze A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van De Groenen 

in Sint-Oedenrode, ‟t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, 
 
Voor deze allen ondertekend; 
 
    
 
 
   
 
 
 
Bijlagen 
Dit verzoekschrift aan de Belgische federale regering bevat de volgende vijf ordners aan bijlagen:     
 
Ordner A,    

- (vóór insteekhoesje vóór tab 1). Verzoekschrift d.d. 21 november 2011 aan de Belgische 
Federale regering om de Staat der Nederlanden voor het Grondwettelijk Hof te dagen (36 blz.)  

- (vóór tab 1) Sollicitatiebrief naar de functie van Vice-President van de Raad van State 
overeenkomstig publicatie nr. 18995 in de Staatscourant van 25 oktober 2011 (142 blz.) met 
ontvangstbevestiging d.d. 10 november 2011 van de minister van veiligheid en justitie (1 blz.)     

- (na tab 1) Vacature vice-president Raad van State met bijbehorende profielbeschrijving, 
staatscourant nr. 18995, 25 oktober 2011 (3 blz.);      

- (na tab 2) Getuigschrift d.d. 4 december 1993 Katholieke Industriele Hogeschool Oost-
Vlaanderen (KIHO) van Ad van Rooij geslaagd voor Veiligheidskundige Niveau I, besluit d.d. 
januari 1993 van de Nederlandse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  met 
bijbehorende voorbrieven waarin is beschikt dat A.M.L. van Rooij wordt erkend als hoofd van de 
veiligheidsdienst van Philips Medische Systemen Best B.V. en besluit d.d. 7 april 1998 van de 
Staatssecretaris en Werkgelegenheid waarin is beslist dat de opleiding Veiligheidskundige 
Niveau I gelet op de artikelen 3 en 4 van de Regeling EG-verklaring deskundige in de 
Arbodienst is erkend in Nederland en daarmee tevens in de andere landen van de Europese 
Unie (5 blz.);      

- (na tab 3) Bezwaarschrift tegen de weigering om een besluit te nemen (fictief besluit) op het op 
4 maart 2011, 05.06 uur ingediende bezwaarschrift tegen (de uitslag van) de verkiezing van de 
leden van provinciale state van 2 maart 2011, vanuit de politieke partij De Groenen, afdeling 
Sint-Oedenrode (16 blz.);  

- (na tab 4) Aanvraag politiek asiel d.d. 6 mei 2010 van Ad van Rooij bij verantwoordelijk minister 
Joëlle F.G.M. Milquet (60 blz.): 

- (na tab 5) Aangevuld verzoekschrift d.d. 7 augustus 2011 (kenmerk: EU/21072011/VZ) aan het 
Gerecht van de Europese Unie (93 blz.);    

- (na tab 6) Onze op 14 oktober 2011 aanvullende strafklacht bij inspecteur Luts Gert, PV nr.: 
HA.45.L1.016400/2011, politie HAZODI te Hasselt (18 blz.)  

- (na tab 7) Onze bij voorzitter Jose Manuel Barroso van de Europese Commissie ingediende 
aanvullende klacht d.d. 20 oktober 2011 met schade aansprakelijkheidsstelling en sommatie  
(30 blz.)  

- (na tab 8) Onze bij Secretaris Generaal Anders Fogh Rasmussen van de NATO bij brief d.d. 20 
oktober 2011 ingediende sommaties tevens schade aansprakelijkheidsstelling (9 blz.)  
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Ordner D,    
- (vóór tab 1) Nadere stukken voor de 7

e
 Kamer van de Arbeidsrechtbank te Gent voor de 

openbare zitting met pleidooi op 27 oktober 2011 A.R. 10/1278/A (98 blz.)     
- (na tab 1) Brief d.d. 13 april 2001 (kenmerk: TEK/13041/VZ) met bijbehorend 15-tal bijlagen van 

het Ecologisch Kennis Centrum B.V. aan de 150 Tweede Kamerleden en 75 Eerste Kamerleden 
der Staten-Generaal in Nederland (56 blz.)(deel 1)(deel 2)(deel 3)(deel 4)(deel 5)     

- (na tab 2) Besluit d.d. 25 september 1975 van burgemeester mr. F.J.M. Houben en wethouders 
van de gemeente Luyksgestel aan C. Tissen te Luyksgestel (2 blz.)     

- (na tab 3) strafaangifte d.d. 28 december 1994 aan de officier van justitie mr. G.C.M. Bos van 
het arrondissementsparket ‟s-Hertogenbosch, met bijbehorende brief d.d. 16 november 1994 
aan de gemeenteraad van Sint-Oedenrode met bijbehorend 3-tal producties aan bijlagen (8 blz.)  

- (na tab 4) Brief met beslissing d.d. 13 januari 1995 (kenmerk: 1/0010/95) van de officier van 
justitie mr. G.C.M. Bos van het arrondissementsparket ‟s-Hertogenbosch (1 blz.)  

- (na tab 5) De krantenartikelen “Provincies negeren verbod Raad van State op 
houtversnippering” uit het Algemeen Dagblad van 31 juli 1999 en “Totaal verbod op vermalen 
van verduurzaamd hout” uit de Cobouw van 5/7 september 1998 en “Belgisch bedrijf verwerkt 
giftig hout uit Nederland” uit de Gazet van Antwerpen van 19 november 1999 (4 blz.)      

- (na tab 6) Brief d.d. 8 november 1995 van A.M.L. van Rooij aan mr. M. van Traa, voorzitter van 
parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethode, met bijbehorende bijlagen en met 
bijbehorende voorbrief d.d. 9 november 1995 aan alle politieke partijen in Nederland (39 blz.) 
(deel 1)(deel 2)(deel 3)(deel 4).   

- (na tab 7) De krantenartikelen “Giftige stoffen via lucht lozen mag niet meer” uit de 
Leeuwarder Courant van 7 oktober 1999 en “Vergunning voor spuiten met gif” uit het 
Algemeen Dagblad van 16 oktober 1999 (2 blz.)      

- (na tab 8) Drie voorbladen, blz 170 t/m 175 en eindblad uit het boek “Moord namens de „kroon?, 
Het ultieme leven van Pim Fortuyn” van Ine Veen, uitgever Aspekt (11 blz.)  

- (na tab 9) Klacht d.d. 29 mei 2006 (kenmerk: SBN/SBL/290506/KL) van het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen t.a.v de Secretaris-
Generaal (20 blz.)(deel 1)(deel 2).  

- (na tab 10) Verdiepingsonderzoek d.d. 10 maart 2007 (ref: XB895.3-07018 AVR) van Ad van 
Rooij vanuit zijn functie als safety manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V. (15 blz.) 

- (na tab 11) Verzoekschrift d.d. 28 juli 2008 (kenmerk: Philips/Klei/MP/28078/VZ) aan Minister 
President Jan Peter Balkenende (39 blz.) 

- (na tab 12) Verzoekschrift d.d. 8 september 2011(kenmerk: EV/080911/VZ) onder de volgende 
dossiernummers: Nr. Not: 012386/11, Nr. Not: 10145/11, Nr. Not. 09674/11, Nr. Not: 05801/11 
aan de eerste substituut-procureur des Konings D. Aerts van Hasselt (132 blz.) 

- (na tab 13) Beëdigde vertaling vanuit het Servisch/Kroatisch naar het Nederlands van het 
essentiële gedeelte uit het verslag (Broj: INZ-458494) van de behandelend arts dr.sc. Damilo 
Hodoba in Croatië als gevolg van het auto-ongeval van Erik Verbeek (2 blz.) 

    
Ordner 1,    

- (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.)     

- (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.) 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-27-1-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-30-2-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-30-3-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-30-4-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-27-5-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-29-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/irt-van-traa-3-4.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/irt-van-traa-3-4.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-07-31-ad-provincies-negeren-verbod-rvst-op-houtversnippering.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-07-31-ad-provincies-negeren-verbod-rvst-op-houtversnippering.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1998-09-07-cobouw-totaal-verbod-op-vermalen-van.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1998-09-07-cobouw-totaal-verbod-op-vermalen-van.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-11-19-gazet-van-antwerpen-belg-bedrijf-verwerkt-giftig-hout-uit-nl.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-11-19-gazet-van-antwerpen-belg-bedrijf-verwerkt-giftig-hout-uit-nl.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/irt-van-traa-1-4.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/irt-van-traa-2-4.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/irt-van-traa-3-4.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/irt-van-traa-4-4.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-07-lc-giftige-stoffen-via-lucht-lozen-mag-niet-meer.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-16-ad-vergunning-voor-spuiten-met-gif.pdf
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.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.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.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-4-2-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-4-3-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-4-1-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-4-1-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-september-2011-demmink-detroux-nato-vergiftiging-etc-in-strafzaak-parket-hasselt.pdf
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
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- (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 (2 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 2,    

- (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 3,    

- (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.);  
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- (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.) 

 


