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PHILIPS Healthcare  
 
Aan: alle presidenten, voorzitters, rechters, raadsheren, staatsraden van 
de Nederlandse  Rechtbanken, Gerechtshoven, Centrale Raad van 
Beroep, College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Raad voor de 
Rechtspraak en de Raad van State.   
 

 
PERSBERICHT 
(verzoek om hulp aan de Philips advocaten A.W.J. Duynstee, A.A.B Gaalman en E. Pasman)   
(verstuurd vanuit Philips Healthcare Safety Manager A.M.L. (Ad) van Rooij)  
 
Betreft.  
Verzoek aan alle presidenten, voorzitters, rechters, raadsheren en staatsraden in Nederland om mijn 
drie PHILIPS advocaten, te weten: mr. A.W.J. Duynstee (Philips), mr. A.A.B Gaalman (AKD) en mr. 
E Pasman (Willem Oldmans advocaat) te helpen in hun onderling afstemmend overleg om safety 
manager Ad van Rooij (Philips) uit zijn vanaf 24 september 2007 voor de rest van zijn leven door 
Philips bedrijfsarts Harry Mol (Achmea-Vitale) beoordeelde 100 % geestesziek zijn te halen met 
doorbetaling van salaris tijdens ziekte, waartoe Philips op grond van de Ziektewet, Wet verbetering 
poortwachter en eigen Philips CAO wettelijk verplicht is maar met behulp van Juridisch en Fiscaal 
Adviseur Yvonne Bleeker van het UWV niet gebeurd,  
 
 
Geachte presidenten, voorzitters, rechters, raadsheren en staatsraden,  
 
Onder dictatoriale leiding van burgemeester Peter Maas (CDA), voormalig minister president Jan 
Peter Ballkenende (CDA en persoonlijke vriend van Peter Maas), aankomend Vice-President van de 
Raad van State Piet Hein Donner (CDA) heeft de politieke partij CDA Hare Majesteit Koningin 
Beatrix, haar moeder Koningin Juliana en haar oma Koningin Wilhelmina, als voorzitter van de 
Raad van State en als Staatshoofd, al vanaf 1945 in gijzeling. Onder deze omstandigheid heeft het 
kunnen gebeuren dat mijn werkgever Philips Medical Systems Nederland B.V. (Philips Healthcare) 
haar safety manager Ad van Rooij met de hulp van zijn advocaten mr. A.W.J. Duynstee (Philips), mr. 
A.A.B Gaalman (AKD) en mr. E Pasman (Willem Oldmans advocaat) in samenspanning met Philips 
bedrijfsarts Harry Mol (Achmea-Vitale) en juridisch en fiscaal adviseur Yvonne Bleeker van het UWV 
al vanaf 24 september 2007 voor 100 % geestesziek houdt zonder doorbetaling van salaris tijdens 
ziekte, waartoe Philips op grond van de Ziektewet, Wet verbetering poortwachter en eigen Philips 
CAO wettelijk verplicht is, waardoor ook Van Rooij Holding B.V., het Ecologisch Kennis Centrum B.V., 
Camping en Pensionstal ‘Dommeldal” al jarenlang zonder inkomsten zitten en de politieke partij De 
Groenen in Sint-Oedenrode, Heusden en Noord Brabant ondemocratisch zijn uitgeschakeld.   
 
De feiten zijn als volgt (de bewijsstukken vindt u in de links bijgevoegd):    
 
Bijgevoegd vindt u een kopie van het op 6 maart 1998 ondertekende parttime arbeidscontract dat 
Philips werknemer A.M.L. van Rooij (BSN 0933.91.225) op 6 maart 1998 met Philips Medical Systems 
Nederland B.V. (hierna: PMSN) heeft afgesloten (LEES HIER). Daarin kunt u lezen dat A.M.L. van 
Rooij BSN 0933.91.225) vanaf  1 februari 1998 voor 60% van zijn tijd werkzaam is voor PMSN en voor 
40% (als directeur van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.) voor werkgever Van Rooij Holding B.V.     
 
Bijgevoegd vindt u het uittreksel KvK van Van Rooij Holding B.V., dossiernummer: 17102683 (LEES 
HIER). Daarin kunt u lezen dat Van Rooij Holding B.V. een onderneming is met de 
bedrijfsomschrijving “Het beheren, financieren en uitvoeren van managementactiviteiten, alles in de 
ruimste zin” die op 5 maart 1998 is opgericht met als bestuurder A.M.L. van Rooij.  
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https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/uittrekselKvKVanRooijHoldingB.V..pdf?attredirects=0


 2 

Bijgevoegd vindt u het uittreksel KvK van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., dossiernummer: 
16090111 (LEES HIER). Daarin kunt u lezen dat het Ecologisch Kennis Centrum B.V. een 
onderneming is met de bedrijfsomschrijving “ Het verrichten van adviesdiensten op het gebied van 
milieu, arbeidsomstandigheden, ecologie en het voeren van juridische geschillen” die op 5 maart 1998 
is opgericht met als bestuurder Van Rooij Holding B.V. en als directeur A.M.L. van Rooij.  
Vanaf 5 maart 1998 werkt A.M.L. van Rooij  (BSN 0933.91.225) als werknemer: 

-       voor 60% van zijn tijd voor werkgever Philips Medical Systems Nederland B.V. 
-       voor 40% van zijn tijd voor werkgever Van Rooij Holding B.V. 

 
Zonder dat Van Rooij Holding B.V. als werkgever bij de Arbodienst Achmea-Vitale is aangesloten 
heeft Philips bedrijfsarts H. Mol van Achmea-Vitale (voorheen: Achmea-Arbo) in opdracht van PMSN 
haar safety manager A.M.L. van Rooij (BSN 0933.91.225), buiten zijn huisarts om, ook als werknemer 
van Van Rooij Holding B.V. op 5 oktober 2007 met ingang van 24 september 2007 voor 100% 
arbeidsongeschikt (100% Geestesziek) verklaard.      
 
Wat daarvan voor Philips safety manager Ad van Rooij de gevolgen zijn kunt u hieronder lezen in ons 
verzoekschrift d.d. 11 januari 2012 tot opschorting van de behandeling ter zitting op 27 januari 2012 
aan het college van beroep voor het bedrijfsleven te Den Haag in de zaak tegen staatssecretaris 
Henk Bleker (CDA) met als procedurenummer: AWB 11/443 S2, bestaande uit 83 pagina’s met de 
volgende 20-tal bijlagen aan bewijsstukken:  

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

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

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

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

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

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

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

Systems Nederland B.V.) aan de Philips salaris-administratie dat de doorbetaling van salaris 
aan A.M.L. van Rooij vanaf 25 oktober 2007 moet stoppen; dit in strijd met de Philips CAO, 
Ziektewet en  Wet verbetering poortwachter (1 blz); 

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

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

12. (tab 12) Brief d.d. 28 december 2009 van Philips advocaat Dries Duynstee aan UWV 
Amsterdam waarin hij over de arbeidsongeschiktheid van A.M.L. van Rooij met 
bovengenoemde voorkennis en wetenschap letterlijk het volgende heeft geschreven “Door 
onze bedrijfsarts is derhalve bij de heer Van Rooij geen ziekte geconstateerd, niet op 5 

http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/UittrekselKvKEcologischKennisCentrumB.V..pdf?attredirects=0
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/ZiekmeldingH.Mol5oktober2007medischdossierAdvanRooij.pdf?attredirects=0
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/13-januari-2012-ns-coll-beroep-bedrijfsleven.pdf?attredirects=0
http://nl.wikipedia.org/wiki/Henk_Bleker
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/28december2009briefvanDuynsteeaanUWV.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/6augustus1998arbeidsovereenkomstVanRooijPhilips.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/uittrekselKvKVanRooijHoldingB.V..pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/uittrekselKvKEcologischKennisCentrumB.V.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/5oktober2007briefH.Mol100arbeidsongeschiktVanRooij.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/11%20oktober%202007%20brief%20Oerlemans%20100%25%20arbeidsongeschikt%20Van%20Rooij.?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/7mei2008briefrandstadre-integratieVanRooij.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/2008PhilipsCAO.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/1november2007WertelaersinhoudensalarisbijVanRooij.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/4augustus2008briefUWVVanRooij100arbeidsongeschikt.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/28december2009computerUWV100arbeidsongeschiktVanRooij.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/28december2009briefvanDuynsteeaanUWV%282%29.pdf?attredirects=0


 3 

oktober 2007 en ook daarna niet” Daarmee heeft Philips advocaat Dries Duynstee 
onmiskenbaar valsheid in geschrift gepleegd (2 blz);   

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Met die inhoud is feitelijk komen vast te staan dat Philips advocaat Dries Duynstee in samenspanning 
met de door Philips ingeschakelde advocaat A.A.B Gaalman (die ook plaatsvervangend rechter is), 
werkzaam voor het advocatenkantoor ADK Prinsen Van Wijmen waarvoor mr. P.C.E. van 
Wijmen(CDA) (als medeoprichter?) werkt als adviseur, die in opdracht van Philips President Gerard 
Kleisterlee (thans: Frans van Houten) in samenspanning met burgemeester Peter Maas (CDA) van 
Sint-Oedenrode, in samenspanning met voormalig verantwoordelijk minister Piet Hein Donner van 

https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/13januari2010briefBruystensUWV100arbeidongeschiktVanRooijuitcomputergehaald.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/28juli2008briefVanRooij%28Philips%29aanBalkenende.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/6augustus2008briefGaalman%28AKD%29aanVanRooij%28Philips%29.pdf?attredirects=0
http://www.sdnl.nl/ekc-philips-aangifte.htm
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/6april2010VanRooij%28philips%29aanKoningin.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/14mei2007nietopgegevennevenfunctiesPCEvanWijmen.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/28december1994aangifteVanAarleengemeentebijG.Bos.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/13januari1995seponerenopopportuniteitmisdrijfVanAarleenGemeente.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/25december2011een12-talsommatieverzoekenB%26WSintOedenrode.pdf?attredirects=0
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Sociale Zaken en Werkgelegenheid waaronder het UWV valt, in samenspanning met de juridisch 
adviseur Yvonne Bleeker van het UWV, in samenspanning met minister-president Jan-Peter 
Balkenende (thans: Mark Rutte) namens de Staat der Nederlanden, in samenspanning met Hare 
Majesteit de Koningin Beatrix als staatshoofd en als voorzitter van de Raad van State (vanwege haar 
gijzeling door de CDA), in samenspanning met mijn eigen advocaat Ellen Pasman (waaraan niet 
Philips maar Ad van € 26.352,13 euro heeft moeten betalen) hebben weten te realiseren:      

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

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

- dat A.M.L. van Rooij geen WIA uitkering kan krijgen; 
- dat A.M.L. van Rooij voor de rest van zijn leven voor 100% arbeidsongeschikt blijft; 
- dat A.M.L. van Rooij op 22 april 2010 moeten vluchten naar België, al ruim 1,5 jaar lang tegen 

dubbele woonlasten gescheiden moeten wonen van zijn vrouw, om door toedoen van deze 
meest criminele UWV politiek (video) niet te worden vermoord in navolging van Pim Fortuyn  

 
Daarmee heeft Hare Majesteit Koningin Beatrix (zie achter tab 16), door toedoen van 
verantwoordelijk minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (CDA), minister 
president Jan Peter Balkenende (CDA) (zie achter tab 14) en burgemeester Peter Maas (CDA) van 
Sint-Oedenrode zich onmiskenbaar schuldig gemaakt aan het tot op heden meest ernstige misdrijf uit 
de Nederlandse geschiedenis jegens A.M.L. van Rooij en zijn gezin.  
 
Dit heeft allemaal kunnen gebeuren als gevolg van de volgende simpele feiten:   
 
Mijn buurman Gebr van Aarle heeft in 1987 van burgemeester G.M. van Oerle (CDA) en wethouders 
van Sint-Oedenrode zijn houtimpregneerbedrijf op het adres Ollandseweg 159 (milieucategorie 5) te 
midden van burgerwoningen (14 burgerwoningen op een afstand van 0 tot 100 meter) in het kritische 
natuurgebied “Dommeldal” mogen oprichten op sterk verontreinigde grond (verontreinigd met arseen, 
koper en zink tot 14 x saneringswaarde) zonder een wettelijk vereiste bouwvergunning in strijd met het 
bestemmingsplan buitengebied van Sint-Oedenrode, zonder een extern veiligheidsrapport en 
rampenbestrijdingsplan dat op grond van de Europese Post Seveso richtlijn wettelijk verplicht was.  
 
Begin augustus 1992 heeft mijn buurman Gebr. van Aarle BV met stilzwijgende toestemming van 
burgemeester P. Schriek (CDA) en secretaris J.A. Jorritsma (VVD)(thans: commissaris van de 
koningin van Friesland en neef van voormalig minister A. Jorritsma van Economisch Zaken) zijn totaal 
illegaal gebouwde houtimpregneerbedrijf in werking gesteld zonder een vooraf vereiste 
milieuvergunning en zonder een vereist extern veiligheidsrapport en rampenbestrijdingsplan dat op 
grond van de Europese Post Seveso richtlijn wettelijk verplicht was.  
 
Bij besluit van 14 juni 1994 hebben burgemeester P. Schriek (CDA) en secretaris J.A. Jorritsma (VVD)  
inzake het in strijd met het bestemmingsplan buitengebied van Sint-Oedenrode door Gebr. van Aarle 
B.V. gebouwde bouwwerken, zijnde met kankerverwekkend arseenzuur en chroom VI 
geïmpregneerde tuinhuisjes, pergola’s, picknicktafels, kinderspeeltoestellen ten dienste van het 
plegen van detailhandel zonder vereiste milieuvergunning, onder meer letterlijk het volgende beslist 
(zie achter tab 18);  
 

Overwegende te aanzien van de zaak ten gronde. 
1. Het gebouwde is opgericht zonder de daarvoor vereiste bouwvergunning. 
2. De onder 1 bedoelde bouwvergunning kan niet worden verleend nu een en ander in 

strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. 
3. Er is geen advies gevraagd aan de commissie Welstand. 

 
De onderhavige bouwsels hebben geen functie in het kader van de uitoefening van het 
bedrijf ter plaatse gevestigde houtverwerkend bedrijf in enge zin. Zij zijn om deze reden en 
vanwege de situering daarvan ten opzichte van de Ollandseweg in strijd met genoemd 
plan. Daarvoor kan derhalve geen bouwvergunning worden verleend. Om deze reden werd 
ook geen advies gevraagd aan de commissie voor welstand.  

 
Beslissing.         

 

http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/6april2010VanRooij%28philips%29aanKoningin.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/28juli2008briefVanRooij%28Philips%29aanBalkenende.pdf?attredirects=0
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/28december1994aangifteVanAarleengemeentebijG.Bos.pdf?attredirects=0
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Gelet op vorenstaande overwegingen en mede gelet op de Wet administratieve rechtspraak 
overheidsbeschikkingen: 

 
besluiten. 

 
De door ing. A.M.L. van Rooij voornoemd ingediende bezwaarschriften ongegrond te 
verklaren en hun hiervoor genoemde bestreden beschikkingen te handhaven   

 
Daarmee hebben burgemeester P. Schriek (CDA) en secretaris J.A. Jorritsma (VVD) beslist dat mijn 
buurman Gebr. van Aarle de zwaarste bouwmisdrijven mag plegen op sterk verontreinigde grond, in 
strijd met het bestemmingsplan buitengebied van Sint-Oedenrode, te midden van burgerwoningen van 
derden in het kritische dommeldalgebied van Sint-Oedenrode.  
 
Bij brief d.d. 16 november 1994 heb ik aan de gemeenteraad van Sint-Oedenrode, als hoogste 
rechtscollege, een verzoek gedaan tot het nemen van een besluit om deze bij besluit van 14 juni 1994 
door burgemeester en wethouders genomen beslissing te vernietigen. Ondanks vele malen 
aandringen daartoe heeft de gemeenteraad van Sint-Oedenrode (na maar liefst 18 jaar) daarop nog 
steeds geen besluit genomen (zie achter tab 18);         
 
Nu hierbij feitelijk is komen vast te staan dat zowel burgemeester P. Schriek (CDA) en secretaris  
J.A. Jorritsma (VVD) als wel de voltallige gemeenteraad van Sint-Oedenrode deze meest ernstige 
bouwmisdrijven van mijn buurman houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle BV  steunen heb ik hiervan 
bij brief d.d. 28 december 1994 strafaangifte gedaan bij de officier van justitie mr. G.C.M. Bos van het 
arrondissementsparket s’Hertogenbosch (zie achter tab 18);         
 
Op deze strafaangifte d.d. 28 december 1994 heeft de officier van justitie mr. G.C.M. Bos, onder de 
verantwoordelijke minister van Justitie Winnie Sorgdrager (D66), letterlijk alsvolgt beslist (zie achter 
tab 19);       . 
 

ARRONDISSEMENTSPAKET TE ’S-HERTOGENBOSCH  
 

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

 
’s-Hertogebosch, 
13 januari 1995 

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

 
Naar aanleiding van uw aangifte van 28 december 1994 tegen Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Sint-Oedenrode en de Gebr. Van Aarle BV deel ik u mede 
dat ik hierin geen aanleiding zie een strafrechtelijk onderzoek in te stellen en wel op 
oppertuniteitsgronden.  

  
De officier van justitie, 
Mr. G.G.M. Bos 

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

Daarmee heeft de officier van justitie mr. G.G.M. Bos, onder verantwoordelijk minister van Justitie 
Winnie Sorgdrager (D66), beslist dat “op gronden van het  algemeen belang: het dumpen van 
honderdduizenden kilogrammen zeer giftig kankerverwekkend valselijk geëtiketteerd 
arseenzuur en chroom VI, zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van Billiton/Shell” via mijn 
buurman als dekmantel door de officier van justitie daartegen niet strafrechtelijk zal worden 
opgetreden.         

https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/28december1994aangifteVanAarleengemeentebijG.Bos.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/28december1994aangifteVanAarleengemeentebijG.Bos.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/13januari1995seponerenopopportuniteitmisdrijfVanAarleenGemeente.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/13januari1995seponerenopopportuniteitmisdrijfVanAarleenGemeente.pdf?attredirects=0
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
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Met deze beslissing van de officier van justitie van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch 
hebben burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, alle raadsleden van de gemeente Sint-
Oedenrode en alle ambtenaren van Sint-Oedenrode al maar liefst 18 jaar lang onbeperkt strafbare 
feiten en misdrijven kunnen plegen zonder dat daartegen nog strafrechtelijk kan worden opgetreden. 
Vanaf die tijd is de gemeente Sint-Oedenrode het Palermo van Nederland geworden.  
 
Door toedoen van voormalig minister Winnie Sorgdrager hebben burgemeester en wethouders, 
raadsleden, ambtenaren en met name ook de CDA-stemmers binnen de gemeente Sint-Oedenrode 
met misbruik van miljoenen euro’s aan gemeenschapsgeld zich in strijd met de wet en het recht met 
honderden miljoenen euro’s onrechtmatig verrijkt.  
 
Daarmee heeft door toedoen van de officier van justitie mr. G.G.M. Bos, onder verantwoordelijkheid 
van voormalig minister van Justitie Winnie Sorgdrager (D66), Sint-Oedenrode kunnen uitgroeien tot de 
meest corrupte gemeente van Nederland die de gehele Raad van State, inclusief voorzitter koningin 
Beatrix, volledig in haar macht heeft. Vanwege het feit dat verantwoordelijk minister van justitie Winnie 
Sorgdrager (D66) daarop is gepromoveerd tot lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State om dit alles bij onze hoogste rechtbank af te dekken bevestigt dat de Raad van State door 
toedoen van de CDA de hoogste criminele organisatie van Nederland is.   
 
Deze onder verantwoordelijkheid van voormalig minister justitie Winnie Sorgdrager (D66) 
veroorzaakte mens- en milieuvernietigende misdaad via dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V. is 
daarna afgedekt door haar opvolgende ministers van justitie Benk Korthals (thans voorzitter van de 
VVD), E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin (CDA), Piet Hein Donner (CDA) en Ivo Opstelten (VVD). Daarom 
heeft Ivo Opstelten (VVD) Piet Hein Donner (CDA) voorgedragen als nieuwe vice-president bij de 
Raad van State. Dit omdat Piet Hein Donner vanuit die functie nieuwe wetgeving zodanig kan 
aanpassen dat deze mens- en milieuvernietigende misdaad via dekmantelbedrijven als Gebr. van 
Aarle B.V., Philips, Shell e.d. daarmee in de toekomst gelegaliseerd zijn en de miljarden inkomsten 
daaruit voor het koninklijk huis (als groot aandeelhouder van onder meer Shell) ook voor de toekomst 
zijn veiliggesteld.        
 
Op grond van deze feiten moet ik concluderen dat Hare Majesteit koningin Beatrix wordt gegijzeld 
door de hiervoor verantwoordelijke voormalige ministers van justitie Winnie Sorgdrager (D66)(thans: 
lid van de Raad van State), Benk Korthals (VVD)(thans: voorzitter van de VVD), E.M.H. Hirsch Ballin 
(CDA) (Demissionair Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Piet Hein Donner 
(CDA)(thans:  door Ivo Opstelten (VVD)(voorgedragen nieuwe vice-president van de Raad van State) 
en Ivo Opstelten (VVD)( thans: minister van justitie en veiligheid). Het moge u duidelijk zijn dat 
voormalig minister E.M.H. Hirsch Ballin (CDA) op grond van deze feiten nog steeds demissionair 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is om daarmee strafvervolging tegen hem te 
voorkomen.   
 
Voor feitelijke onderbouw bekijk ook de volgende 13 video’s (video-1) (video-2) (video-3) (video-4) 
(video-5) (video-6) (video-7) (video-8) (video-9) (video 10) (video 11) (video 12) (video 13)  
 
Met bovengenoemde bewijsstukken is tevens feitelijk bewezen dat mijn drie Philips advocaten, te 
weten: 

- mr. A.W.J. Duynstee (Philips), betaald door Philips;  
- mr. A.A.B Gaalman (AKD), betaalt door Philips;  
- mr. E Pasman (Willem Oldmans advocaat). Ondanks het feit dat ik nog steeds Philips 

werknemer ben, weigerde Philips deze advocaat te betalen en heb ik daaraan al € 26.352,13 
euro moeten betalen: over afpersing gesproken?    

in onderling afstemmend overleg samen met Ferry Rondeel (namens de Philips Ondernemingsraad) 
hebben weten te realiseren dat haar safety manager Ad van Rooij nooit meer uit zijn 100% 
geestesziek zijn kan komen en vanaf 25 oktober 2007 in Nederland van Philips geen doorbetaling van 
salaris tijdens ziekte kan krijgen, geen WIA-uitkering kan krijgen, geen inkomsten uit het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. en Camping en ‘Pensionstal’ meer kan hebben, in Nederland nooit meer kan 
meedoen aan de verkiezingen voor de politieke partij De Groenen en naar België heeft moeten 
vluchten om in Nederland niet te worden vermoord in navolging van Pim Fortuyn. Voor meer 
informatie daarover lees het boek “Alarm... U wordt vergiftigd!” dat Ine Veen over mij en Pim 
Fortuyn heeft geschreven. 
 

http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.mstsnl.net/video/brabant-tv.wmv
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/stortplaats.wmv
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
http://www.youtube.com/watch?v=fVnShx4K2cE
http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay
http://www.youtube.com/watch?v=rVFjQ7cO-BU&list=PL01795B6160FDD9C6
http://www.youtube.com/watch?v=X37fEKg0AA4&list=PLD722221F54F9C81F
http://www.youtube.com/watch?v=5FqzADX2rBk&list=PLD5D0D8C68F93167E
http://www.youtube.com/watch?v=ELZWJVqGWj8
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/waarom
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html
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Omdat Philips safety manager A.M.L. van Rooij niets te verbergen heeft, en ondanks het feit dat hij 
door Philips tot aan zijn dood voor 100% geestesziek wordt gehouden dit alles feitelijk heeft kunnen 
onderbouwen, heb ik hiervan een copie verstuurd aan: 

- Verantwoordelijk Philips directeur Bert van Meurs (bert.van.meurs@philips.com)  
- Verantwoordelijk Philips HRM-Manager Hans Dijkman (hans.dijkman@philips.com) 
- Verantwoordelijk Achmea-Vitale directeur Saskia van Opijnen (info@achmeavitale.nl) 
- Verantwoordelijk Achmea-Vitale jurist Iman Boot (iman.boot@achmea.nl)  
- Philips advocaat A.W.J. Duynstee (dries.duynstee@philips.com) 
- IPhilips advocaat A.A.B. Gaalman (AKD) (tgaalman@akd.nl)  
- Philips advocaat E. Pasman (betaald door Ad van Rooij)(e.pasman@pvbs-advocaten.nl)  
- Juridisch en Fiscaal Adviseur Yvonne Bleeker van het UWV (yvonne.bleeker@uwv.nl) 
- Klachtencoördinator Gert Vonk van het UWV (Gert.Vonk@uwv.nl)  
- Directievoorzitter Interpolis Jack Buckens (Jack.Buckens@achmea.nl)   
- Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (nvvk@veiligheidskunde.nl)   
- Nanda Huizing Philips persvoorlichter (nanda.huizing@philips.com) 
- Eric Drent Philips persvoorlichter (eric.drent@philips.com)   
- Saskia Maas Philips persvoorlichter (saskia.maas@philips.com) 
- Joost Maltha Philips persvoorlichter (joost.maltha@philips.com)  
- Liesbeth De Smedt Philips persvoorlichter (liesbeth.de.smedt@philips.com) 

 
Aan alle presidenten, voorzitters, rechters, raadsheren, staatsraden van alle Rechtbanken, 
Gerechtshoven, Centrale Raad van Beroep, College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Raad voor 
de Rechtspraak en de Raad van State in Nederland heb ik dan ook het verzoek om mijn drie Philips 
advocaten, te weten: 

- mr. A.W.J. Duynstee (Philips), betaald door Philips;  
- mr. A.A.B Gaalman (AKD), betaalt door Philips;  
- mr. E Pasman (Willem Oldmans advocaat). Ondanks het feit dat ik nog steeds Philips 

werknemer ben, weigerde Philips deze advocaat te betalen en heb ik daaraan al € 26.352,13 
euro moeten betalen: over afpersing gesproken? 

te ondersteunen om Philips safety manager Ad van Rooij uit deze impasse te helpen.       
 
Vertrouwende op uw hulp en een spoedig antwoord op mijn bovengenoemd verzoek, verblijf ik 
 
Ing A.M.L. (Ad) van Rooij  
Safefety Manager bij Philips Healthcare 
 
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com  
tel: 0032 (0)484749360    
 
 

 
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 22 januari 2012 23:12 
Onderwerp: Verzoek aan alle Nederlandse rechters om de Philips advocaten A.W.J. Duynstee, 
A.A.B. Gaalman en E. Pasman te helpen om Philips safety manager Ad van Rooij uit zijn 100% 
geestesziek zijn te helpen. 

http://www.philipshealthcarecyclists.nl/het-team/bert-van-meurs
mailto:bert.van.meurs@philips.com
http://www.newscenter.philips.com/nl_nl/standard/about/news/philipsmagazine/archive/october2008/magazine1008_dialoog.wpd
mailto:hans.dijkman@philips.com
http://www.boaborea.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=560%3Akandidaatstelling-bestuursverkiezing-b2b-en-b2g&catid=56&Itemid=87
mailto:info@achmeavitale.nl
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/sommatie-aan-hoofdjurist-iman-boot-van
mailto:iman.boot@achmea.nl0
http://www.legal50.nl/advocaat/awj-duynstee/
mailto:dries.duynstee@philips.com
http://www.akd.nl/nl/specialisten/g/gaalman-ton
mailto:tgaalman@akd.nl
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/450299/1998/06/16/Zaak-Oltmans-kan-binnen-een-uur-zijn-opgelost-zo-simpel-ligt-het.dhtml
mailto:e.pasman@pvbs-advocaten.nl
mailto:Yvonne%20Bleeker
http://nl.linkedin.com/company/uwv?trk=ppro_cprof
mailto:yvonne.bleeker@uwv.nl
mailto:Gert%20Vonk
mailto:Gert.Vonk@uwv.nl
http://www.amweb.nl/nieuws/nederland/jack-buckens-nieuwe-directievoorzitter-interpolis.126669.lynkx
mailto:Jack.Buckens@achmea.nl
http://www.veiligheidskunde.nl/cms/showpage.aspx
mailto:nvvk@veiligheidskunde.nl
http://www.newscenter.philips.com/nl_nl/standard/about/news/mediacontact/netherlands/
mailto:nanda.huizing@philips.com
http://www.newscenter.philips.com/nl_nl/standard/about/news/mediacontact/netherlands/
mailto:eric.drent@philips.com
http://www.newscenter.philips.com/nl_nl/standard/about/news/mediacontact/netherlands/
mailto:saskia.maas@philips.com
http://www.newscenter.philips.com/nl_nl/standard/about/news/mediacontact/netherlands/
mailto:joost.maltha@philips.com
http://www.newscenter.philips.com/nl_nl/standard/about/news/mediacontact/netherlands/
mailto:liesbeth.de.smedt@philips.com
../Ad%20van%20Rooij%202012/mijn%20drie%20Philips%20advocaten,%20te%20weten:
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
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Aan: info.alkmaar@rechtspraak.nl,  n.reijnen@rechtspraak.nl,  a.r.davidzon@rechtspraak.nl,  
perscommunicatie.almelo@rechtspraak.nl,  mediation.rb.almelo@rechtspraak.nl,  
mediationbureau.rb.amsterdam@rechtspraak.nl,  j.boeding-polee@rechtspraak.nl,  
c.molenaar@rechtspraak.nl,  info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl,  
info.cb.rb.amsterdam@rechtspraak.nl,  echtscheidingsgriffie.rb.arnhem@rechtspraak.nl,  
alimentatiegriffie.rb.arnhem@rechtspraak.nl,  gezagenomgangsgriffie.rb.arnhem@rechtspraak.nl,  
gezagsregister.rb.arnhem@rechtspraak.nl,  bopz.rb.arnhem@rechtspraak.nl,  
kinderrechterarnhem@rechtspraak.nl,  kanton.arnhem.rb.arnhem@rechtspraak.nl,  
kanton.tiel@rechtspraak.nl,  rb.ktg.nijmegen@rechtspraak.nl, 
kanton.wageningen.rb.arnhem@rechtspraak.nl,  communicatie.assen@rechtspraak.nl,  
communicatie.breda@rechtspraak.nl,  infobalie.breda@rechtspraak.nl,  
mediationbureau.breda@rechtspraak.nl,  personeelsadministratie.breda@rechtspraak.nl,  
strafgriffie.breda@rechtspraak.nl,  familierecht.rb.breda@rechtspraak.nl,  
info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl,  voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl,  
scholenvoorlichting.rb.dordrecht@rechtspraak.nl,  communicatie.rb.dordrecht@rechtspraak.nl,  
infodesk-mediation@rechtspraak.nl,  centraalinschrijfbureauvreemdelingenzaken@rechtspraak.nl,  
adm.vreemdelingenrecht.rb.haarlem@rechtspraak.nl,  adm.belastingrecht.rb.haarlem@rechtspraak.nl,  
administratie.familie.rb.haarlem@rechtspraak.nl,  kantonhaarlem@rechtspraak.nl,  
bewindsbureau.Haarlem@rechtspraak.nl,  strafsectoradministratie@rechtspraak.nl,  
voorlichting.rb.haarlem@rechtspraak.nl,  info.rechtbankleeuwarden@rechtspraak.nl,  
rechtbankmaastricht@rechtspraak.nl,  sollicitatie-roma@rechtspraak.nl,  
info.rb.middelburg@rechtspraak.nl,  info.rb.roermond@rechtspraak.nl,  
voorlichtinginformatiecentrumrechtspraak@rechtspraak.nl,  
vacaturesrechtbankrotterdam@rechtspraak.nl,  rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl,  
scholenvoorlichtingrechtbankrotterdam@rechtspraak.nl,  communicatie.rb.utrecht@rechtspraak.nl,  
informatiebalie.utrecht@rechtspraak.nl,  ommunicatie.rb.utrecht@rechtspraak.nl,  
recruitment.utrecht@rechtspraak.nl,  communicatie.zutphen@rechtspraak.nl,  
pz.zutphen@rechtspraak.nl,  communicatie.zwolle-lelystad@rechtspraak.nl,  
externe.mail.hof.amsterdam@rechtspraak.nl,  ondernemingskamer@gerechtshof-amsterdam.nl,  
vragen.hof.arnhem@rechtspraak.nl,  info.gerechtshofshertogenbosch@rechtspraak.nl,  
info.gerechtshofsgravenhage@rechtspraak.nl,  info.gerechtshofleeuwarden@rechtspraak.nl,  
crvb@rechtspraak.nl,  cbb@rechtspraak.nl,  voorlichting@rechtspraak.nl,  
voorlichting@raadvanstate.nl,  a.haverslag@rechtspraak.nl,  a.pouw@rechtspraak.nl,  
a.van.knippenbergh@rechtspraak.nl,  celeste.de.wit@rechtspraak.nl,  f.steringa@rechtspraak.nl,  
m.boer@rechtspraak.nl,  m.gijsberts@rechtspraak.nl,  m.junte@rechtspraak.nl,  m.korsten-
wessels@rechtspraak.nl,  m.nijland@rechtspraak.nl,  m.ozinga@rechtspraak.nl,  
m.v.dijk@rechtspraak.nl,  n.van.wordragen@rechtspraak.nl,  s.hofste@rechtspraak.nl,  
w.wijnsma@rechtspraak.nl 
 
Cc: bert.van.meurs@philips.com,  hans.dijkman@philips.com,  info@achmeavitale.nl,  
iman.boot@achmea.nl,  dries.duynstee@philips.com,  tgaalman@akd.nl,  e.pasman@pvbs-
advocaten.nl,  yvonne.bleeker@uwv.nl,  Gert.Vonk@uwv.nl,  jack.buckens@achmea.nl,  
nvvk@veiligheidskunde.nl,  nanda.huizing@philips.com,  eric.drent@philips.com,  
saskia.maas@philips.com,  joost.maltha@philips.com,  liesbeth.de.smedt@philips.com,  
 
 

mailto:info.alkmaar@rechtspraak.nl
mailto:n.reijnen@rechtspraak.nl
mailto:a.r.davidzon@rechtspraak.nl
mailto:perscommunicatie.almelo@rechtspraak.nl
mailto:mediation.rb.almelo@rechtspraak.nl
mailto:mediationbureau.rb.amsterdam@rechtspraak.nl
mailto:j.boeding-polee@rechtspraak.nl
mailto:c.molenaar@rechtspraak.nl
mailto:info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl
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