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DE GROENEN 

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

De kandidaten voor de gemeenten Sint-Oedenrode en Heusden 

 

Persbericht 
 

 
Procureur Johan Delmulle, België               Procureur Marc Rubens. Hasselt         
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  ing. Ad van Rooij voor De Groenen in Sint-Oedenrode 
  
 
De partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, heeft op 25 april 2011 strafaangifte gedaan bij  
alle Belgische procureurs des Konings (zijnde: Federaal: Johan Delmulle, Hasselt: Marc Rubens, 
Mechelen: Anne-Marie Gepts, Turnhout: Jan Poels, Antwerpen: Herman Dams, Aarlen: Serge 
Lipszyc, Brugge: Jean-Marie Berkvens, Brussel: Bruno Bulthé, Charleroi: Christian De Valkeneer, 
Dendermonde: Erwin Dernicourt, Dinant: Bernard Appart, Eupen: vacant, Gent: Johan Sabbe, Huy: 
Pierre Romijn, Ieper: Marie-Christine Durieu, Kortrijk: Jean-Marie Cool, Leuven: Ivo Carmen, Luik: 
Danièle Reynders, Marche-en-Famenne: Elisabeth Dessoy, Bergen: Christian Henry, Namen: Claude 
Bernard, Neufchâteau: Vincent Cambier, Nijvel: Jean-Claude Elslander, Oudenaarde: Geert 
Merchiers, Tongeren: Rosette Vandenborne, Doornik: Marie-Claude Maertens, Verviers: Christine 
Wilwerth)  
 
tegen de hieronder beschreven feitelijk bewezen  
 
grensoverschrijdende, mens-, dier- en milieuvernietigende (door de Nederlandse media verzwegen) 
terroristische misdrijven gepleegd door de Staat der Nederlanden onder aansturing van de 
opvolgende ministers van Justitie Piet Hein Donner (CDA), Ernst Hirsch Ballin (CDA) en Ivo Opstelten 
(VVD) samen met de Raad van State, de Hoge Raad, de Nederlandse Rechtbanken, het Openbaar 
Ministerie, het College van Procureurs-generaal, de Eerste en Tweede Kamer, de landelijke, 
provinciale en gemeentelijke bestuursorganen die alle Nederlandse bedrijven (waaronder Gebr. van 
Aarle te Sint-Oedenrode) verplichten tot het plegen van sluipmoordende genocide (eco-terrorisme) op 
miljarden wereldbewoners vanuit Nederland en België met miljoenen/ miljarden kilogrammen valselijk 
geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) in 
strijd met de Nationale wetgeving, Europese richtlijnen, verordeningen en Internationale verdragen.  
 
Onder de dekmantel van “duurzaamheid” wordt het plegen van deze sluipmoordende genocide op 
miljarden wereldbewoners door de Nederlandse Staat met vele miljarden euro’s gesubsidieerd. Dit 
alles om de groot aandeelhouders van Shell/Billiton/Budelco en Philips, waaronder het Koninklijk Huis 
en de Staat der Nederlanden, met miljarden euro’s onrechtmatig te verrijken. Ter onderbouwing van 
deze strafaangifte (strafklacht) vindt u bijgevoegd de volgende deeplinks (met daarin deeplinks aan 

bewijzen) en deeplink TV-uitzendingen: Lees verder 
 
Strafrechter Davy Jordens, zoon van de de wereldbekende assisenvoorzitter Michel Jordens die Els 
Clottemans zonder wettelijke bewijzen tot 30 jaar celstraf heeft veroordeeld, heeft deze strafaangifte in 
de strafzaak tegen No Cancer Foundation in behandeling genomen. Voor wettelijk bewijs lees 
bijgevoegd proces-verbaal LEES HIER en onderliggende proces-verbalen, LEES HIER en HIER en 
HIER en HIER en HIER.    
 
Daarmee ligt de Staat der Nederlanden, de Raad van State, de Hoge Raad, de Nederlandse 
Rechtbanken, het Openbaar Ministerie, het College van Procureurs-generaal, de Eerste en Tweede 
Kamer, de landelijke, provinciale en gemeentelijke bestuursorganen die alle Nederlandse bedrijven 
(waaronder Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode) gebruiken als dekmantel voor het plegen van 
sluipmoordende genocide (eco-terrorisme) op miljarden wereldbewoners vanuit Nederland en België 
met miljoenen/ miljarden kilogrammen valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen 
als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI). 
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Dit in strijd met de Nationale wetgeving, Europese richtlijnen, verordeningen en Internationale 
verdragen in strafrechtelijk onderzoek bij onderzoeksrechter Davy Jordens te Hasselt en zijn alle 
Nederlandse rechters lopende dit strafrechtelijk onderzoek volgens een eerdere beslissing van Vice-
President H.D. Tjeenk Willink van de Nederlandse Raad van State geschorst. Vice-President  H.D. 
Tjeenk Willink heeft dat beslist op een eerdere strafaangifte tegen de volgende vier Staatsraden:  
 

St-raad Cleton .. St-raad Bartel .. St-raad Hoekstra .. van Dijk 
 
Inzake corruptie bij de Ruilverkaveling in Sint-Oedenrode, LEES HIER.   
 
Voor de inhoud van deze op 10 april 2002 gedane strafaangifte tegen bovengenoemd 4-tal 
staatsraden, LEES HIER en HIER en HIER en HIER. Deze strafaangifte is bij de politie in Sint-
Oedenrode ook op video opgenomen, zodat er geen enkel misverstand over kan bestaan dat deze 
strafaangifte ook daadwerkelijk is gedaan, BEKIJK DEZE VIDEO  Als reactie op deze strafaangifte 
heeft Vice-President H.D. Tjeenk Willink van de Raad van State aan Ad van Rooij kenbaar gemaakt 
dat betreffende rechters zijn geschorst zodra met het strafrechtelijk onderzoek wordt begonnen.  
 
Dezelfde Vice-President H.D. Tjeenk Willink heeft ervoor gezorgd dat heden na negen jaar nog 
steeds niet met een strafrechtelijk onderzoek tegen deze vier staatsraden is begonnen, waardoor de 
hierboven beschreven misdaad rondom hun dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode nog 
negen jaar lang heeft kunnen doorgaan. Dit betekent wel dat volgens deze beslissing van Vice-
President H.D. Tjeenk Willink van de Nederlandse Raad van State met het in behandeling nemen van 
bovengenoemde strafaangifte door Belgische strafrechter Davy Jordens alle Nederlandse rechters bij 
de Raad van State, de Hoge Raad en de Rechtbanken zijn geschorst en zij geen rechtszaken meer 
mogen voeren lopende die strafrechtelijke procedure.  
 

 
Lijsttrekker ing. Ad van Rooij voor De Groenen in Sint-Oedenrode 
Vanaf 22 april 2010 gevlucht naar België en daar politiek asiel aangevraagd om door toedoen 
van de Staat der Nederlanden (in navolging van Pim Fortuyn) niet te worden gedood   

 
Adres: ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, Nederland (e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com).   
 
Alle Nederlandse rechters bij de Raad van State, Hoge Raad en Rechtbanken zijn op grond van een 
beslissing van Vice-President H.D. Tjeenk Willink van de Raad van State geschorst omdat tegen hen 
een strafrechtelijk onderzoek loopt bij rechter Davy Jordens in België.  
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