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Zie de reactie van de Europese Ombudsman onderaan deze klacht 
 
 

 
 
 
 

 

  

 

Per e-mail: euro-ombudsman@europarl.eu.int 
 
Aan: DE EUROPESE OMBUDSVROUW, 

Vertegenwoordigd door Emily O'Reilly,  
1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403  
F-67001 Strasbourg  
 

 

Van:  
- A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 

wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven in 
België (samen met zijn echtgenote J.E.M. 
van Rooij van Nunen) 

 
Ons kenmerk:  

- AvR/010414/EU-Klacht 

 
Kopie aan onder meer:  

 
- EUROPEES PARLEMENT, Vertegenwoordigd 

door Herman van Rompuy, President van de 

Europese Raad, Wetstraat 175 
B-1048 Brussel; 
(press.president@consilium.europa.eu) 

- DE BELGISCHE STAAT, Vertegenwoordigd 
door Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste 

Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en 
Gelijke Kansen Wetstraat 2 1000 Brussel; 

         (milquet@ibz.fgov.be en joelle.milquet@ibz.fgov.be); 

  

 
Klacht tegen DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste 
Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Wetstraat 2 1000 Brussel: 

- vanwege haar weigering om vóór uiterlijk 17 maart 2014 een besluit te hebben genomen op 
ons verzoekschrift d.d. 10 maart 2014 waardoor de politieke groepering De Groenen niet heeft 
kunnen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de Nederlandse gemeenten Sint-
Oedenrode en Heusden op 19 maart 2014 en waardoor A.M.L van Rooij niet voor de politieke 
partij De Groenen op de kandidatenlijst kan komen voor de Europese Parlementsverkiezingen 
2014 en A.M.L. van Rooij en J.E.M van Rooij van Nunen op 25 mei 2014 niet kunnen kiezen 
voor het Europese Parlement en de Federale en Vlaamse regeringen in België. 

((bevat 40 pagina’s met de producties 1 t/m 27 aan feitelijke en wettelijke onderbouw)) 

  
                     Zonhoven 1 april 2014 
Geachte Europese Ombudsvrouw Emily O'Reilly, 
 
De volgende rechtspersonen: 

- Politieke Partij “De Groenen”, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het adres ’t Achterom 9,  
5491 XD te Sint-Oedenrode in Nederland met als gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij; 

- A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen met als hoofdverblijfplaats Hazendansweg 
36A, 3520 Zonhoven in België, welke niet is geregistreerd in het Belgische Rijksregister door 
toedoen van de opvolgende verantwoordelijke Belgische ministers Joëlle Milquet (vanaf 21 april 
2010 tot 1 januari 2011), Annemie Turtelboom (vanaf 1 januari 2011 tot 6 december 2011) en 
Joëlle Milquet (vanaf 6 december 2011 tot op heden); 

beklagen zich tegen DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door Joëlle Milquet, Belgisch Vice-
Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Wetstraat 2 1000 Brussel: 

- vanwege haar weigering om vóór uiterlijk 17 maart 2014 een besluit te hebben genomen op 
ons verzoekschrift d.d. 10 maart 2014 waardoor de politieke groepering De Groenen niet heeft 
kunnen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de Nederlandse gemeenten Sint-
Oedenrode en Heusden op 19 maart 2014 en waardoor A.M.L van Rooij niet voor de politieke 
partij De Groenen op de kandidatenlijst kan komen voor de Europese Parlementsverkiezingen 
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2014 en A.M.L. van Rooij en J.E.M van Rooij van Nunen op 25 mei 2014 niet kunnen kiezen  
voor het Europese Parlement en de Federale en Vlaamse regeringen in België.  

De gronden van de klacht:   
 
 

Voor “De Gronden” van de klacht laten wij u toekomen het hieronder ingelaste verzoekschrift van de 
volgende rechtspersonen: 

- Politieke Partij “De Groenen”, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het adres ’t Achterom 9,  
5491 XD te Sint-Oedenrode in Nederland met als gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij; 

- A.M.L. van Rooij met als hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven in België 
welke niet is geregistreerd in het Belgische Rijksregister door toedoen van de opvolgende 
verantwoordelijke Belgische ministers Joëlle Milquet (vanaf 21 april 2010 tot 1 januari 2011), 
Annemie Turtelboom (vanaf 1 januari 2011 tot 6 december 2011) en Joëlle Milquet (vanaf 6 
december 2011 tot op heden); 

aan DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door Joëlle Milquet Belgisch Vice-Eerste Minister 
en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen:  

 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
 
 

 
 

 
Aantekenen met ontvangstbevestiging 

 
Aan: DE BELGISCHE STAAT, 
Vertegenwoordigd door Joëlle Milquet,  
Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van 
Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
Wetstraat 2 1000 Brussel  
(milquet@ibz.fgov.be en joelle.milquet@ibz.fgov.be ); 

 

 

Van:  
- A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 

wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven in 
België (samen met zijn echtgenote J.E.M. 
van Rooij van Nunen)  

 
Kopie aan onder meer:  

 
- DE NEDERLANDSE STAAT, Vertegenwoordigd 

door Ronald Plasterk Minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties,  
         Turfmarkt 147, 2511 DP ’s-Gravenhage 
           (info@minbzk.nl en cie.biza@tweedekamer.nl)  

 
Verzoekschrift tot het nemen van een besluit  
Om in afstemming met DE NEDERLANDSE STAAT vertegenwoordigd door Ronald Plasterk Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vóór uiterlijk 17 maart 2014 te hebben beslist dat de 

gemeenteraadsverkiezingen in de Nederlandse gemeenten Sint-Oedenrode en Heusden op 19 maart 2014 niet 
mogen doorgaan en voor onbepaalde tijd moeten worden uitgesteld omdat als gevolg van de door gemachtigd 
ambtenaar Yolande Wouters namens burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven gepleegde valsheid in 
geschrift de politieke groepering De Groenen in Sint-Oedenrode en daaraan verbonden De Groenen in Heusden 
in Nederland niet kunnen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 en A.M.L. van Rooij 
(als ook zijn echtgenote) niet meer kunnen kiezen voor de Nederlandse, Belgische en Europese verkiezingen, 
waarvoor DE BELGISCHE STAAT volledig verantwoordelijk en aansprakelijk is; 

 

((bevat 12 pagina’s met de producties 1 t/m 9 (42 blz.), totaal: 54 blz. )) 

  
                                              Zonhoven 10 maart 2014 
 
Geacht verantwoordelijk minister Joëlle Milquet, 
 
De volgende rechtspersonen: 

- Politieke Partij “De Groenen”, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het adres ’t Achterom 9,  
5491 XD te Sint-Oedenrode in Nederland met als gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij; 
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- A.M.L. van Rooij met als hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven in België 
welke niet is geregistreerd in het Belgische Rijksregister als gevolg van gepleegde valsheid in 
geschrift door gemachtigd ambtenaar Yolande Wouters namens burgemeester Johny De Raeve 
van Zonhoven; 

richten aan DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste 
Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, het nadrukkelijke verzoek om: 
 

In afstemming met DE NEDERLANDSE STAAT, vertegenwoordigd door Ronald Plasterk 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vóór uiterlijk 17 maart 2014 te 
hebben beslist dat de gemeenteraadsverkiezingen in de Nederlandse gemeenten Sint-
Oedenrode en Heusden op 19 maart 2014 niet mogen doorgaan en voor onbepaalde tijd 
moeten worden uitgesteld omdat als gevolg van het door gemachtigd ambtenaar Yolande 
Wouters namens burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven gepleegde valsheid in 
geschrift de politieke groepering De Groenen in Sint-Oedenrode en de daaraan verbonden De 
Groenen in Heusden in Nederland niet kunnen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen 
op 19 maart 2014 en A.M.L. van Rooij (als ook zijn echtgenote) niet meer kunnen kiezen voor 
de Nederlandse, Belgische en Europese verkiezingen, waarvoor DE BELGISCHE STAAT 
volledig verantwoordelijk en aansprakelijk is. 
 

De feiten zijn als volgt:   
 
Johan van Gorkum, wonende op het adres Ollandseweg 165, 5491XB te Sint-Oedenrode (NL), 
voormalig buurman van A.M.L. van Rooij, mag van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
zonder een vooraf vereiste milieuvergunning in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan 
zijn grond ophogen met enorme hoeveelheden sterk verontreinigde grond (gevaarlijk afval) in het 
kritische Dommeldal gebied van Sint-Oedenrode, waardoor de omgevingsgronden van A.M.L. van 
Rooij worden verontreinigd. Als bewijs daarvoor, bekijk de hieronder ingelaste foto.  
 

 
 
Het is Johan van Gorkum die in samenspanning met de gemeente Sint-Oedenrode en de gemeente 
Heusden zware georganiseerde misdaad pleegt. Als bewijs daarvoor vindt u de hieronder ingelaste 
uitnodiging van de nieuwe politieke partij “De Groenen” die in Heusden en Sint-Oedenrode hebben 
meegedaan aan de laatste gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010:  
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
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4 
© 

          

DE GROENEN    DE GROENEN 

Heusden (lijst 8)                Sint-Oedenrode(lijst 6)  
 
Uitnodiging voor het debat op vrijdag 26 februari 2010 van 19.30 - 21.30 uur 
op camping en pensionstal Dommeldal, 't Achterom 9-9a, 5491 XD Sint-Oedenrode. 
Zit achter een 80 jaar oude beuken haag, die in Elshout is gerooid en in Sint-Oedenrode is gepland, 
een ambtelijke miljoenenfraude binnen de gemeentes Heusden en Sint-Oedenrode waarvoor 
honderdduizenden euro's aan gemeenschapsgeld zijn misbruikt? 
Hierover gaat het debat dat De Groenen op 26 februari 2010 hebben georganiseerd en waarbij alle 
lijsttrekkers van de verkiesbare partijen uit Heusden en Sint-Oedenrode en de locale media zijn 
uitgenodigd. In dat debat kunnen De Groenen het volgende feitelijke bewijsmateriaal tonen. 
 
1. 
Op 31 maart 2008 heeft notaris mr. R. Welsmann te Drunen een notarisakte opgesteld, waarbij de 
percelen sectie K nummers: 1736 en 2426 te Elshout, samen groot 6,44 are, door P.G.W. van 
Sambeek, wonende aan Van Schagenstraat 14 te Elshout, als bouwgrond is verkocht aan  
J. Schellekens en M.D. Willemsen, wonende aan Van Schagenstraat 26 te Elshout.  
De heer J. Schellekens (nummer 9 op de lijst DMP-Heusden) biedt nu betreffende percelen te koop 
aan voor € 275.000,- hetgeen neerkomt op € 427,- m2. Dit terwijl het volgens het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan agrarische grond betreft met een waarde van zo'n € 6,- per m2 waarop ingevolge 
artikel 4, lid 2 van het geldende bestemmingsplan het realiseren van nieuwe woningen is uitgesloten. 
Dit betekent dat iemand hieraan een onrechtmatige bevoordeling van zo'n € 271.000,- heeft gehad. 
Het gaat in het totaal om 7 van dergelijke percelen, waarmee het gaat om een totale onrechtmatige 
bevoordeling van maar liefst € 1.897.000,- 
 
2. 
Een groot deel van de 80 jarige oude beuken haag is door J.A.B. Brok ruim 1,5 jaar geleden in 
Elshout aan de scheidingstraat gerooid zonder vereiste vergunning of toestemming van burgemeester 
en wethouders van Heusden en door J.L.J.M. van Gorkum gepland aan de Ollandseweg 165 te  
Sint-Oedenrode zonder een daarvoor vereiste aanlegvergunning van burgemeester en wethouders 
van Sint-Oedenrode; 
 
3. 
Deels op de plaats van deze 80 jarige oude beuken haag heeft J.A.B. Brok een woning gebouwd:  

- op agrarische grond in strijd met het bestemmingsplan. De prijs van agrarische grond 
bedraagt zo'n € 6,- per m2. en dat van bouwgrond is € 427,- m2. Wie heeft er verdiend aan 
het verschil van € 421,- per m2;  

- 65 cm over de perceelsgrens op grond van een derde zonder voorgaande toestemming van 
die derde; 

In plaats van die gerooide beukenhaag is voor het overige deel een geïmpregneerde erfafscheiding 
geplaatst zonder een vereiste vergunning van burgemeester en wethouders van Heusden. De uiterst 
giftige kankerverwekkende stoffen komen met regenwater mee uit betreffende geïmpregneerd hout en 
verontreinigen de bodem ter plaatse. Door 65 cm over de perceelsgrens te bouwen is de breedte van 
de in en uitweg naar de woningen Scheidingstraat 5 en 7 slechts 3 meter breed terwijl de breedte op 
grond van bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer en brandblusvoorzieningen ingevolge 
artikel 2.5.3 van de bouwverordening ten minste 4,5 meter moet zijn.  
 
 
 
De 7 kinderen van de familie Brok waarvan deze agrarische grond is geweest en die deze agrarische 
grond als bouwgrond hebben kunnen verkopen hebben hiervan groot financieel voordeel gehad.  
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Betrokken ambtenaren binnen de gemeente Heusden die op betreffende agrarische grond 
bouwvergunningen hebben afgegeven in strijd met het bestemmingsplan en in strijd met de 
bouwverordening hebben hiervoor veel gemeenschapsgeld misbruikt, hetgeen met de dag meer 
wordt. Dat moet nu stoppen volgens De Groenen. Ook wil De Groenen rechtvaardige mensen niet 
beschadigen. Om die reden hebben wij onder meer hierover de volgende personen telefonisch 
benaderd: 

- de heer J. Schellekens en mevrouw M.D. Willemsen bleken niet op de hoogte te zijn dat het 
agrarische grond is. Zij hebben betreffende grond gekocht van P.G.W. van Sambeek met een 
onderliggende notarisakte dat het bouwgrond betreft. Zij waren ondanks alles blij dat De 
Groenen hen hierover heeft opgebeld en vroegen ook of wij hen hierover op de hoogte wilden 
houden;  

- de heer P.G.W. van Sambeek bleek ook niet op de hoogte te zijn dat het agrarische grond is. 
Hij heeft betreffende grond gekocht van de familie Brok als bouwgrond. Ook hij was ondanks 
alles blij dat De Groenen hem hierover heeft opgebeld en vroeg ook of wij hem hierover op de 
hoogte wilden houden; 

Gezien vorenstaande feiten hebben De Groenen verantwoordelijk wethouder W. Dijkstra daarover 
telefonisch benaderd. Hij was bijzonder blij dat wij hem daarover opbelden. Hij zegt als dingen niet 
kloppen en fout zitten dan laat ik dat als verantwoordelijk wethouder tot aan de bodem uitzoeken en 
corrigeren in overeenstemming met het bestemmingsplan en gaan wij er ook voor zorgen dat dit niet 
nog meer gemeenschapsgeld gaat kosten. Een dergelijke wethouder hadden wij ook wel bij De 
Groenen willen hebben! Daarna hebben wij burgemeester H. Willems telefonisch benaderd. Gezien 
het eerdere voorval met de burgemeester dachten wij dat hij niet open zou staan voor een inhoudelijk 
gesprek hierover. Het tegenovergestelde bleek waar te zijn. Ook burgemeester Willems wilde precies 
weten hoe het zit en steunde de beloftes van wethouder W. Dijkstra volledig en zou hem daarover 
ook spreken. Zo'n burgemeester mag van De Groenen blijven. Hierna heeft wethouder M. Buijs ons 
nog teruggebeld en heeft het verhaal van De Groenen hierover aangehoord en heeft toegezegd de 
zaak te controleren en bij geconstateerde fouten het gesprek te willen aangaan over een oplossing. 
Hij geeft hierbij nadrukkelijk aan dat er altijd fouten gemaakt kunnen worden maar dat bij objectieve 
vaststelling van die fouten wethouder Buijs graag wil praten over een goede oplossing. Hierover 
hebben De Groenen ook notaris mr. R. Welsmann geïnformeerd en verteld dat de oorzaak 
bestuursrechtelijk is en dat bovengenoemde wethouders de zaak gaan onderzoeken. Hij was blij dat 
wij hem daarover hebben geïnformeerd. 
 
In Sint-Oedenrode is men nog niet zover als in Heusden. Daar worden de nummers 1,2 en 6 op de 
verkiezingslijst van De Groenen door burgemeester P.M. Maas het gemeentehuis uitgezet omdat de 
verantwoordelijke ambtenaren binnen de gemeente Sint-Oedenrode de vragen van De Groenen van 
burgemeester P.M. maas niet mogen beantwoorden. Ook heeft burgemeester P.M. Maas zelfstandig 
besloten dat De Groenen geen e-mail meer mogen versturen aan de gemeente Sint-Oedenrode. 
 
Eerder werd lijsttrekker Ad van Rooij van De Groenen door J.A.J. Vugts, voorzitter van de 
bezwarencommissie, erop gewezen dat hij niet meer mag kijken in welke richting hij wil. 
 
Wat er in Sint-Oedenrode rondom die 80 jaar oude beuken haag die afkomstig is vanuit de 
Scheidingstraat te Elshout allemaal aan de hand is, kunt u hieronder lezen: 
 
4. 
In het natuurgebied het Dommedal in Sint-Oedenrode (Olland) heeft J.L.J.M. van Gorkum op het 
adres Ollandseweg 165 ruim 1,5 jaar geleden de illegaal gerooide 80 jaar oude beuken haag mogen 
planten zonder een daarvoor vereiste aanlegvergunning van burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode. Achter deze 80 jaar oude beukenhaag heeft J.L.J.M. van Gorkum met oogluikende 
toestemming van burgemeester en wethouders een zanddepot met verontreinigde grond mogen 
oprichten zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning in strijd met het bestemmingsplan. 
 
5. 
Op grond van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 1997' rust op de woning Ollandseweg 
165 een woon bestemming waarop ingevolge artikel 18, lid 4 sub b en lid 5 sub b een burgerwoning 
mag worden gebouwd van maximaal 500 m3 met een vrijstaand bijgebouw van maximaal 70 m2.  
 
 
 
Ondanks deze wetenschap hebben burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode:  
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- in strijd met het bestemmingsplan 'Buitengebied 1997' deels buiten het bouwvlak aan J.L.J.M. 
van Gorkum bouwvergunning verleend voor de bouw van een woonboerderij van ruim 2000 
m3 met daarin een grote woning, een 3-tal appartementen, 2 slaapzolders, 2 grote 
ontspanningsruimten en een 2-tal vide;  

- in strijd met het bestemmingsplan 'Buitengebied 1997' ver buiten het bouwvlak 
bouwvergunning verleend voor een opslag-stallingsruimte voor het stallen van paarden met 
een oppervlakte van 206 m2 en een inhoud van zo'n 800 m3; 

- toestemming gegeven om in strijd met het bestemmingsplan een minicamping voor 25 
plaatsen aan te leggen met logies en ontbijt met alle bijbehorende voorzieningen, als 
parkeerterrein, nieuwe inrit, terras, zandkuil, paddock, e.d. 

 
Dit alles zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning binnen de stankcirkel van een naastliggend 
agrarisch bedrijf waarop een milieuvergunning rust. Ook hier gaat het om een economische 
bevoordeling (op termijn) van J.L.J.M. van Gorkum en overige betrokkenen van miljoenen euro's. Met 
deze onrechtmatige economische bevoordeling van mijloenen euro's voor J.L.J.M. van Gorkum heeft 
burgemeester P.M. Maas persoonlijk kennelijk zoveel belang dat hij zonder gerechtelijke uitspraak 
executoriaal beslag heeft laten leggen op alle Rabobank rekeningen van het naastliggende agrarische 
bedrijf om daarmee dat naastliggende agrarische bedrijf te dwingen om zijn milieuvergunning in te 
trekken, waarmee J.L.J.M. van Gorkum niet meer binnen de stankcirkel van dat agrarische bedrijf ligt. 
 
Met deze executoriale beslaglegging op de Rabobank rekeningen van het naastliggende agrarische 
bedrijf heeft burgemeester P.M. Maas bij dat agrarische bedrijf extreem grote materiele en immateriële 
schade aangericht, hetgeen met de dag groeit. De bewoners van betreffend agrarisch bedrijf kunnen 
namelijk niet meer per pinpas betalen of een kaartje kopen voor de trein. Betrokken ambtenaren 
binnen de gemeente Sint-Oedenrode hebben voor deze onrechtrechtmatige bevoordeling van  
J.L.J.M. van Gorkum met miljoenen euro's en het aanrichten van honderdduizenden euro's aan 
materiële schade en (vanwege die executoriale beslaglegging op de Rabobank rekeningen) 
ondraaglijke immateriële schade bij de bewoners van het naastliggende agrarische bedrijf 
veroorzaakt, hetgeen met de dag groeit. Hiervoor heeft de gemeente Sint-Oedenrode reeds 
honderdduizenden euro’s aan gemeenschapsgeld misbruikt, hetgeen met de dag meer wordt. Dat 
moet nu stoppen volgens De Groenen. Ook wil De Groenen rechtvaardige mensen niet beschadigen.  
 
Om die reden hebben wij hierover verantwoordelijk wethouder H.W.M.A. van den Berk-van den Laar 
(CDA) aangesproken. Die wil hierover geen enkel gesprek met De Groenen aangaan.  
Ook burgemeester P.M. Maas (CDA) wil hierover met De Groenen geen enkel gesprek aangaan en 
heeft nagenoeg alle communicatielijnen hierover met De Groenen verbroken. De overige twee 
wethouders J.C.M. Hendriks -van Kemenade (HvR/PvdA) en RA. Dekkers (WD) en alle zittende 
raadsleden volgen hierin wethouder H.W.M.A. van den Berk-van den Laar en burgemeester  
P.M. Maas blindelings. 
 
6. 
Het afdekken van bovengenoemde wetsovertredingen ter bevoordeling van enkelen met miljoenen 
euro's en het aanrichten van grote schade aan anderen, met misbruik van zeer grote bedragen aan 
gemeenschapsgeld, veroorzaken burenruzie's en familieruzie's, waardoor het in je eigen woon- en 
leefomgeving niet meer veilig wonen is. Daarmee hebben De Groenen aangetoond dat met name de 
gemeente Sint-Oedenrode grote bedragen aan gemeenschapsgeld misbruikt om goedlopende 
agrarische bedrijven kapot te maken, gezinnen kapot te maken, burenruzie en familieruzie's te 
creëren, waardoor het in eigen woon- en leefomgeving onveilig wordt. De Groenen vinden dat dit 
onmiddellijk dient te stoppen. Daarvoor mag absoluut geen gemeenschapsgeld voor worden gebruikt. 
 
Namens De Groenen Heusden en Sint-Oedenrode  
Bianca van Dijk                                                                   Ad van Rooij 
Lijsttrekker in Heusden.                                                      Lijsttrekker in Sint-Oedenrode  
(tel: 0416 - 380858)                                                             (tel: 0413-490385) 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

Op deze uitnodiging voor het debat op vrijdag 26 februari 2010 is niemand van de andere partijen 
vanuit de gemeente Sint-Oedenrode en de gemeente Heusden komen opdagen. Korte tijd daarna 
kregen zowel De Groenen in Heusden als ook in Sint-Oedenrode een valse strafaangifte van resp. de 
burgemeesters Henk Willems (PvdA) en Peter Maas (CDA) van smaad aan hun broek, waarvan u het 
bewijs hieronder vindt ingelast:  
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De Groenen: aangifte burgemeesters overdreven 
 

Publicatie: dinsdag 20 april 2010 - 15:00 | Auteur: Janssen Hans  
 
EINDHOVEN - Het bestuur van de landelijke partij De Groenen noemt de discussie om 
Ad van Rooij, voorzitter van het lokale partijbestuur uit Sint-Oedenrode, een 'storm in 
een glas water'. De aangifte van twee burgemeesters is volgens De Groenen 
overdreven.  

 
 

De Groenen suggereerde in een advertentie in het 
Heusdens weekblad De Scherper dat een wethouder 
sneller een vergunning krijgt dan een burger.  

 De burgemeesters van Sint-Oedenrode en Heusden 
deden aangifte van smaad. Beiden zijn het zat dat De 
Groenen ambtenaren en bestuurders van 

onbetrouwbaarheid beschuldigt. 
 
Paul Freriks, voorzitter van de landelijke partij van De Groenen, vindt dat Van Rooij terecht het 
groenbeleid aan de kaak stelt. 'Scepticisme ten opzichte van gemeentebestuurders en 
gemeentelijke politici zien we maatschappijbreed', aldus Freriks.  

 
Hiermee is feitelijk bewezen dat bovengenoemde ambtelijke corruptie heeft plaatsgevonden met 
medeweten van de burgemeesters Henk Willems (PvdA) van Heusden en Peter Maas (CDA) van Sint-
Oedenrode.  
 
Op 21 april 2012, een dag na die aangifte, kreeg A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van De Groenen te 
maken met een Gestapo-achtige binnenval in opdracht van diezelfde burgemeester Peter Maas (CDA) 
met politie in de aanslag, waarop A.M.L. van Rooij naar België is gevlucht en daar politiek asiel heeft 
moeten aanvragen om door toedoen van Peter Maas (CDA) in Nederland niet te worden vermoord in 
navolging van Pim Fortuyn. Dit des te meer omdat eerdere pogingen tot doodslag uitgevoerd door de 
buurtbewoners Robert en Mies van den Biggelaar door de gemeente Sint-Oedenrode indirect met 
honderdduizenden euro’s zijn beloond en aangiften daartegen bij de politie door toedoen van 
burgemeester Peter Maas, als hoofd van de politie, nooit strafrechtelijk worden onderzocht.  
 
Het is deze samenspannende alles vergiftigende geld stelende terroristische CDA/PvdA/VVD politiek 
in Sint-Oedenrode en Heusden die ervoor heeft gezorgd dat Van Rooij Adrianus Marius Lambertus op 
21 april 2010 naar België heeft moeten vluchten om in Nederland niet te worden vermoord door Mies 
en Robert van den Biggelaar die door de gemeente Sint-Oedenrode voor eerdere pogingen daartoe 
indirect met honderdduizenden euro’s zijn beloond.   
 
A.M.L. van Rooij heeft voor hemzelf als ook voor zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen op 6 mei 
2010 bij aangetekende brief in België politiek asiel aangevraagd bij Vice-Eerste Minister en Minister 
Joëlle Milquet van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid (thans: 
verantwoordelijk minister van Binnenlandse Zaken) en bij aangetekende brieven, verzonden op 17 
mei 2010, de volgende personen en instanties daarvan op de hoogte gebracht (zie productie 1): 

 Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister Joëlle Milquet van Werk en Gelijke Kansen, belast 
met het Migratie- en asielbeleid;  

 Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode t.a.v. burgemeester P.M. Maas.  

 Nederlandse Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak t.a.v. mr. J.E.M. Polak.  

 Belgische Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak t.a.v. de griffier.  

 Rechtbank ’s-Hertogenbosch t.a.v. president H.A.W. Snijders. 
welke nooit in behandeling is genomen.  

 
Van Rooij Adrianus Marius Lambertus en zijn echtgenote Van Nunen Johanna Elisabeth Maria 
hebben vanaf 1 januari 2011 hun hoofdverblijfplaats op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te 
Zonhoven.  

http://www.omroepbrabant.nl/Tag.aspx?author=Janssen%20Hans
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-acht-bewijzen-van-aangetekende-verzending-asielaanvraag-van-aml-van-rooij-aan-%20joelle-milquet-ea.pdf
http://www.omroepbrabant.nl/
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- Van Rooij Adrianus Marius Lambertus verblijft vanaf 1 januari 2011 tot op heden (3,2 jaar 
lang) onafgebroken in zijn woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven en 
heeft daarin 3,2 jaar lang elke avond overnacht en geslapen.  

- Van Nunen Johanna Elisabeth Maria (echtgenote van Van Rooij Adrianus Marius 
Lambertus) heeft vanaf 1 januari 2011 tot 14 januari 2013 regelmatig overnacht in haar 
woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven en verblijft vanaf 14 januari 
2013 tot op heden (1,2 jaar lang) onafgebroken in haar woning op het adres Hazendansweg 
36A, 3520 te Zonhoven en heeft daarin 1,2 jaar lang elke avond overnacht en geslapen.  

 
Als juridisch waterdicht bewijs vindt u bijgevoegd de op 21 december 2010 via Century21, Axion 
Vastgoed bvba, Heuvenstraat 23, B-3520 Zonhoven overeenkomstig de Belgische Huurwet 
geregistreerde huurovereenkomst tussen Drilleux Davy (verhuurder) en Ad van Rooij (huurder), 
waarin onder de artikelen 2 en 3 letterlijk het volgende staat geschreven (zie productie 2): 
 

Artikel 2. Hoofdverblijfplaats 
Deze huurovereenkomst heeft betrekking op een woongelegenheid die de huurder en 
zijn gezin als hoofdverblijfplaats zal gebruiken.  

 
Artikel 3. Duur 
De huurovereenkomst wordt gesloten voor een periode van 3 jaar, die ingaat op 1 januari 2011 om 
te eindigen op 31 december 2013 (Overeenkomstig de Huurovereenkomsten voor woningen 
gelegen in het Vlaamse Gewest is deze huurovereenkomst verlengt naar 9 jaar en eindigt op 31 
december 2019).         

 
Wij hebben als huurders overeenkomstig onze huurovereenkomst elke maand de huur tijdig betaald. 
Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd de brief d.d. 1 januari 2014 van de WoonCentrale te 
Hasselt aan VAN ROOIJ AD, Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (zie productie 3). 
 
De door A.M.L. van Rooij (huurder) op 21 december 2010 via Century21, Axion Vastgoed bvba, 
Heuvenstraat 23, B-3520 Zonhoven met Drilleux Davy (verhuurder) afgesloten huurovereenkomst is 
op 31 januari 2011 geregistreerd overeenkomstig de Belgische Huurwet door inspecteur P. Broux, op 
het registratiekantoor van de gemeente Zonhoven, Vredelaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren (zie 
productie 2). Op grond daarvan was gemachtigd ambtenaar Yolande Wouters van de gemeente 
Zonhoven wettelijk verplicht om A.M.L. van Rooij (en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen) op 
31 januari 2011 in het Belgische Rijksregister te registreren met daarin de vermelding dat A.M.L. van 
Rooij en zijn gezin (zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen) vanaf 1 januari 2011 hun 
hoofdverblijfplaats hebben op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven.  
 
Omdat gemachtigd ambtenaar Yolande Wouters van de gemeente Zonhoven haar wettelijk opgelegde 
verplichting om A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen te registreren in het 
bevolkingsregister van Zonhoven (en daarmee in het Belgische Rijksregister) vanaf 31 januari 2011 
weigerde na te komen heeft A.M.L. van Rooij (na eerdere mondelinge verzoeken te hebben gedaan) 
bij brief d.d. 31 november 2011 (kenmerk: AvR/311011/VZ) het schepencollege van Zonhoven daarom 
schriftelijk verzocht, waarna aan hem en zijn echtgenote een E-kaart kon worden verstrekt. 
Gemachtigd ambtenaar Yolande Wouters, tevens wnd. secretaris, van de gemeente Zonhoven heeft 
betreffend verzoekschrift 31 november 2011 tot op dag van vandaag (2,5 jaar lang) voor het 
schepencollege van Zonhoven achtergehouden, waardoor het schepencollege van Zonhoven daarop 
tot op de dag van vandaag nog steeds geen collegebesluit heeft genomen.  
 
In de hoger beroep zaak 2013/AH/367 tegen OCMW-Zonhoven voor het ARBEIDSHOF 
ANTWERPEN afdeling HASSELT, welke op 17 januari 2014 ter zitting is behandeld, werd door 
OCMW-Zonhoven het op 09/01/2014 door gemachtigd ambtenaar Yolande Wouters van de gemeente 
Zonhoven valselijk opgemaakte “BEWIJS VAN BEWONING” ingebracht (zie productie 4).  
Daarin staat letterlijk het volgende geschreven:  

 
 
 
 
Hazendansweg 36/A000, 3520 Zonhoven  
Voor de volgende periode 01/01/2011 tot en met 09/01/2014  

 
01/01/2011      14/10/2012      ONBEWOOND   

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520%20-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2014-brief-wooncentrale-te-hasselt-aan-ad-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520%20-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520%20-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-januari-2014-vals-opgemaakt-bewijs-van-bewoning-door-yolanda-wouters-gemeente-zonhoven.pdf
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15/10/2012      28/08/2013      Van Rooij Adrianus Marius Lambertus                                    
 14/01/2013      28/08/2013      Van Nunen, Johanna Elisabeth Maria      
 29/08/2013      09/012014       ONBEWOOND  
 
 Afgegeven te Zonhoven op 09/01/2014  
 Voor de burgemeester 

De gemachtigde ambtenaar, (art. 128 N G W) 
Yolande Wouters 

 
In deze op 09/01/2014 valselijk opgemaakte “BEWIJS VAN BEWONING” heeft gemachtigd ambtenaar 
Yolande Wouters van de gemeente Zonhoven geschreven dat vanaf 01/01/2011 t/m 14/10/2012 en 
vanaf 29/08/2013 t/m 09/01/2014 de woning aan de Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven 
ONBEWOOND is met de voorkennis en wetenschap dat die woning vanaf 1 januari 2011 tot op heden 
onafgebroken bewoond is geweest en ook in de toekomst bewoond zal blijven door Van Rooij 
Adrianus Marius Lambertus en zijn echtgenote Van Nunen Johanna Elisabeth Maria.  
Dat Yolande Wouters van de gemeente Zonhoven namens burgemeester Johny De Raeve van 
Zonhoven bovengenoemd “BEWIJS VAN BEWONING” valselijk heeft opgemaakt heeft het Arbeidshof 
te Antwerpen bij het op 21 februari 2014 gewezen arrest in de zaak 2013/AH/367 onherroepelijk 
beslist.  
 
Dit al maar liefst meer dan drie jaar lang handelen in strijd met de Belgische wetgeving door 
gemachtigd ambtenaar Yolande Wouters namens burgemeester Johny de Raeve van de gemeente 
Zonhoven heeft tot op heden een miljoenenschade veroorzaakt bij A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote 
J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn familie, als ook zijn Nederlandse ondernemingen Camping en 
Pensionstal ‘Dommeldal’, Van Rooij Holding B.V. en Ecologisch Kennis Centrum B.V., welke met de 
dag groeit, waarvoor DE BELGISCHE STAAT volledig verantwoordelijk en aansprakelijk is. 
 
Dit al maar liefst meer dan drie jaar lang handelen in strijd met de Belgische wetgeving door 
gemachtigd ambtenaar Yolande Wouters namens burgemeester Johny de Raeve van de gemeente 
Zonhoven heeft voor A.M.L. van Rooij onder meer ook tot gevolg gehad:   

- dat A.M.L. van Rooij vanaf 22 april 2010 (bijna 4 jaar) onafgebroken in België verblijft zonder 
te beschikken over een wettelijk vereiste E-kaart; 

- dat A.M.L. van Rooij vanaf 22 april 2010 (bijna 4 jaar) onafgebroken in België verblijft zonder 
de vanaf 1 oktober 2001 in Vlaanderen wettelijk verplichte zorgverzekering;  

- dat A.M.L. van Rooij vanaf 22 april 2010 (bijna 4 jaar) een auto rijdt met een Nederlands 
kenteken, wat wettelijk verboden is; 

- dat A.M.L. van Rooij vanaf 1 januari 2011 (ruim 3 jaar) zowel in België als ook in Nederland 
ernstige belastingfraude heeft moeten plegen;  

- dat de Nederlandse Rechtbanken, Gerechtshoven en Raad van State vanaf 1 januari 2011 
(ruim 3 jaar lang) valse vonnissen, arresten en uitspraken hebben gewezen op het foutieve 
woonadres van A.M.L. van Rooij, welke zijn betekend door Belgische gerechtsdeurwaarders; 

- dat de grensoverschrijdende criminaliteit vanuit Nederland jegens A.M.L van Rooij, zijn 
echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn familie, als ook zijn Nederlandse ondernemingen 
Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Van Rooij Holding B.V. en Ecologisch Kennis Centrum 
B.V., een ongekende omvang heeft gekregen, wat de Nederlandse en Belgische Staat 
honderden miljoenen euro’s heeft gekost;  

- etc, etc, etc; 
 
Dit al maar liefst meer dan drie jaar lang handelen in strijd met de Belgische wetgeving door 
gemachtigd ambtenaar Yolande Wouters namens burgemeester Johny de Raeve van de gemeente 
Zonhoven heeft tot gevolg gehad dat A.M.L. van Rooij vanaf 15 januari 2013 (veel te laat) is 
uitgeschreven uit het Nederlandse Rijksregister met daarin de vermelding (zie productie 5): 
 

 
Datum: 28 februari 2014 
Adrianus Marius Lambertus van Rooij 

 
Emigratie 
Vertrek land:                  België 
Datum vertrek:              15-01-2013 
Adres buitenland:          Hazendansweg 36A 
Adres buitenland:          3520 Zonhoven 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-februari-2014-nederlands-rijksregister-aml-van-rooij.pdf
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Dit al maar liefst meer dan drie jaar lang handelen in strijd met de Belgische wetgeving door 
gemachtigd ambtenaar Yolande Wouters namens burgemeester Johny de Raeve van de gemeente 
Zonhoven heeft ook tot gevolg gehad:  

- dat A.M.L. van Rooij volgens het Nederlandse Rijksregister vanaf 15 januari 2013 woont in 
zijn woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België;  

- dat A.M.L. van Rooij volgens het Belgische Rijksregister niet in zijn woning op het adres 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België woont. Dit omdat deze woning volgens het 
door gemachtigd ambtenaar Yolande Wouters namens burgemeester Johny de Raeve van de 
gemeente Zonhoven valselijk opgemaakte “BEWIJS VAN BEWONING” vanaf 29 augustus 
2013 onbewoond is;  

 
Daarmee heeft gemachtigd ambtenaar Yolande Wouters namens burgemeester Johny de Raeve van 
de gemeente Zonhoven weten te bewerkstelligen dat A.M.L. van Rooij volgens de Nederlandse en 
Belgische Rijksregisters vanaf 29 augustus 2013 nergens meer woont en daarmee juridisch wettelijk 
niet meer bestaat. DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door Joëlle Milquet, Belgisch Vice-
Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, is daarvoor verantwoordelijk 
en aansprakelijk.  
 
Daarmee is DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste 
Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, verantwoordelijk en aansprakelijk dat 
A.M.L. van Rooij (als ook zijn echtgenote) niet meer kunnen kiezen voor de Nederlandse, Belgische 
en Europese verkiezingen, waarvoor DE BELGISCHE STAAT volledig verantwoordelijk en 
aansprakelijk is. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd de informatie “Stemrecht voor de Europese 
burgers die verblijven in België” van de Belgische Federale Overheid, waarin onder meer letterlijk het 
volgende staat geschreven (zie productie 6): 
 
Om als Europese burger aan deze verkiezingen deel te nemen, dient u aan vier voorwaarden te 
voldoen. U moet: 
 

4. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst 
 
Tot slot moet u ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeente. Hiertoe dient u 
het formulier C/1 (doc) in te vullen dat u kunt bekomen bij het gemeentebestuur van de 
hoofdverblijfplaats.  
 
Het ingevulde formulier moet u uiterlijk op 28 februari 2014 bezorgen in het 
gemeentehuis. In ruil ontvangt u een ontvangstbewijs. Op basis van de ingevulde 
gegevens zal het gemeentebestuur uw aanvraag onderzoeken.  
 
Wanneer u door het College van burgemeester en schepenen als kiezer erkend wordt, 
zult u een officieel bericht van de gemeente ontvangen. 
 
U moet stemmen in de Belgische gemeente die u inschreef. Let wel: u kunt dan niet 
meer deel nemen aan de Europese verkiezingen in uw land van herkomst. 

 
Als gevolg van bovengenoemde door gemachtigd ambtenaar Yolande Wouters namens burgemeester 
Johny De Raeve van Zonhoven valselijk opgemaakte “BEWIJS VAN BEWONING” is de woning op het 
adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (die A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen 
vanaf 1 januari 2011 als hoofdverblijfplaats bewonen) vanaf 29 augustus 2013 onbewoond, waardoor 
A.M.L. van Rooij niet meer naar de gemeente Zonhoven kan gaan voor het invullen van het formulier 
C/1 om mee te doen aan de Europese verkiezingen op 25 mei 2014. Om gelijke redenen kunnen 
A.M.L. van Rooij en J.E.M van Rooij van Nunen op 25 mei 2014 ook niet meedoen aan de Federale 
en Vlaamse verkiezingen in België. Het op deze wijze, buiten de rechter om, afnemen van het 
kiesrecht bij A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen door DE BELGISCHE STAAT, 
vertegenwoordigd door Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse 
Zaken en Gelijke Kansen is een zeer ernstig misdrijf.  
 
Dit door DE BELGISCHE STAAT, gepleegde misdrijf is echter nog veel groter, te weten:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-mei-2014-stemrecht-voor-europese-burgers-die-verblijven-in-belgie.pdf


11 
© 

A.M.L. van Rooij is gemachtigd bestuurder van de politieke Partij “De Groenen”, afdeling Sint-
Oedenrode, gevestigd op het adres ’t Achterom 9,  5491 XD te Sint-Oedenrode. Als bewijs daarvoor 
vindt u bijgevoegd: 

- machtiging d.d. 14 januari 2010 van landelijk secretaris Otto Ter Haar van de politieke 
groepering De Groenen aan A.M.L. van Rooij (zie productie 7); 

- verklaring van instemming d.d. 13 januari 2010 van de gemeente Sint-Oedenrode dat A.M.L. 
van Rooij als lijstrekker van De Groenen heeft meegedaan aan de 
gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 in Sint-Oedenrode (zie productie 8); 

- brief d.d. 25 januari 2010 van burgemeester P.M. Maas van Sint-Oedenrode aan De Groenen 
t.a.v. A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode (zie productie 9); 

Ondergetekenden verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en 
ingelast te beschouwen. 
 
Als gevolg van bovengenoemd door gemachtigd ambtenaar Yolande Wouters namens burgemeester 
Johny De Raeve van Zonhoven valselijk opgemaakte “BEWIJS VAN BEWONING” is DE BELGISCHE 
STAAT, vertegenwoordigd door Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van 
Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, verantwoordelijk voor het feit dat A.M.L. van Rooij vanaf 29 
augustus 2013 niet meer in het Belgisch Rijksregister staat ingeschreven als wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, waardoor A.M.L. van Rooij (als ook zijn 
echtgenote) vanaf 29 augustus 2013 geen wettelijk woonadres meer heeft.  
 
Zonder wettelijk woonadres binnen de Europese Unie (België) is het onmogelijk om gemachtigd 
bestuurder te zijn van de politieke Partij “De Groenen” afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het 
adres ’t Achterom 9,  5491 XD te Sint-Oedenrode. Dit betekent dat DE BELGISCHE STAAT, 
vertegenwoordigd door Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse 
Zaken en Gelijke Kansen, verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het feit dat de politieke Partij “De 
Groenen”, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-
Oedenrode, niet kan meedoen aan de gemeenteraads-verkiezingen van Sint-Oedenrode op 19 maart 
2014 en verantwoordelijk en aansprakelijk is voor alle daaruit voortvloeiende (politieke) schade aan de 

landelijk partij De Groenen. Daarmee heeft DE BELGISCHE 
STAAT een einde gemaakt aan de democratische 
verkiezingen binnen de Europese Unie. 
 
De hierboven bijgevoegde gezamenlijke verkiezingsposter van 
de laatste gemeenteraadverkiezingen op 3 maart 2010 maakt 
duidelijk dat er tussen De Groenen van de gemeenten Sint-
Oedenrode en Heusden een samenwerkingsverband is die 
onlosmakelijk aan elkaar zit verbonden. 
 
Dit betekent dat DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd 
door Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister 
van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, verantwoordelijk 
en aansprakelijk is voor het feit dat de politieke Partij “De 
Groenen” op 19 maart 2019 niet kunnen meedoen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen van Sint-Oedenrode en Heusden 
in Nederland.  

 
Het op deze wijze afnemen van de deelname aan democratische verkiezingen in de Nederlandse 
gemeenten Sint-Oedenrode en Heusden voor de politieke partij De Groenen door DE BELGISCHE 
STAAT, vertegenwoordigd door Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van 
Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, zal nooit worden toegestaan.  
 
Ter voorkoming van een kort geding procedure bij de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg 
van Hasselt tegen de DE BELGISCHE STAAT richten ondergetekenden aan vertegenwoordigd 
Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet 
het nadrukkelijke verzoek om op grond van bovengenoemde feitelijke onderbouw vóór uiterlijk 17 
maart 2014 het volgende te hebben beslist: 
 

I. dat A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen in overeenstemming 
met hun op 31 januari 2011 door inspecteur P. Broux op het registratiekantoor van de 
gemeente Zonhoven, Vredelaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren, geregistreerde 
huurovereenkomst vanaf 1 januari 2011 worden ingeschreven in het Belgisch Rijksregister; 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-januari-2010-machtiging-de-groenen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-januari-2010-instemming-ad-van-rooij-kandidaat-de-groenen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2010-brief-p-maas-campagne-verkiezingen.pdf
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II. dat aan A.M.L. van Rooij en aan zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen een machtiging 

wordt verstrekt waarmee zij in de gemeente Zonhoven, waar vanaf 1 januari 2011 hun 
hoofdverblijfplaats is, kunnen stemmen voor de Europese Verkiezingen op 25 mei 2014;  
 

III. dat aan A.M.L. van Rooij en aan zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen een machtiging 
wordt verstrekt waarmee zij in de gemeente Zonhoven, waar vanaf 1 januari 2011 hun 
hoofdverblijfplaats is, kunnen stemmen voor de Federale en Vlaamse verkiezingen in België 
op 25 mei 2014; 
 

IV. dat de gemeenteraadsverkiezingen in Nederlandse gemeenten Sint-Oedenrode en Heusden 
voor onbepaalde tijd worden uitgesteld omdat als gevolg van het door gemachtigd 
ambtenaar Yolande Wouters namens burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven 
gepleegde valsheid in geschrift de politieke groepering De Groenen in Sint-Oedenrode met 
als gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij en de daaraan verbonden De Groenen in 
Heusden in Nederland niet kunnen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 
maart 2014. Zodat op een nader te bepalen tijdstip daarna in Sint-Oedenrode en Heusden 
verkiezingen kunnen worden gehouden waaraan de politieke groepering De Groenen in Sint-
Oedenrode en Heusden ook kunnen meedoen. Dit in afstemming met uw Nederlandse 
collega, verantwoordelijk minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties; 

 
In afwachting van de beslissing van de DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door Joëlle 
Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, aan 
A.M.L. van Rooij op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven vóór uiterlijk 17 
maart 2014 verblijven wij; 
 
 
 
 
A.M.L. van Rooij                           Politiek partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode 
Hazendansweg 36A,           Voor deze  
3520 Zonhoven                                                      A.M.L. van Rooij, gemachtigd bestuurder  
 
PRODUCTIEOVERZICHT 
     

1. (Productie 1) Bewijzen van aangetekende verzending van politiek asiel aanvraag d.d. 6 mei 
2010 van Van Rooij Adrianus, mede namens zijn echtgenote Van 
Nunen Johanna, aan voormalig verantwoordelijk Belgisch Vice-
Eerste Minister en Minister Joëlle Milquet van Werk en Gelijke 
Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid met een kopie aan 

Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode t.a.v. burgemeester P.M. Maas, de 
Nederlandse Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak t.a.v. mr. J.E.M. Polak, de 
Belgische Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak t.a.v. de griffier, Rechtbank ’s-
Hertogenbosch t.a.v. president H.A.W. Snijders (8 blz.); 

2. (Productie 2) De op 21 december 2010 via Century21, Axion Vastgoed bvba, Heuvenstraat 
23, B-3520 Zonhoven tussen Drilleux Davy (verhuurder) en Ad van Rooij (huurder) gesloten 
huurovereenkomst, volgens de Belgische Huurwet op 31 januari 2011 geregistreerd door 
inspecteur P. Broux op het registratiekantoor van de gemeente Zonhoven, Vredelaan 20, 
3530 Houthalen-Helchteren (6 blz.);  

3. (Productie 3) Brief d.d. 01 januari 2014 van de wooncentrale te Hasselt aan Van Rooij Ad, 
Hazendanseweg 36A, B 3520 Zonhoven (1 blz.); 

4. (Productie 4) Het op 09/01/2014 door gemachtigd ambtenaar Yolande Wouters van de 
gemeente Zonhoven valselijk opgemaakte “BEWIJS VAN BEWONING” van de woning 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (1 blz.); 

5. (Productie 5) Afschrift dd. 28/02/2014 van het Nederlandse Rijksregister van A.M.L. van Rooij 
met de adresgegevens wonende in de woning Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (2 blz.); 

6. (Productie 6) Informatiebrochure “Stemrecht voor de Europese burgers die verblijven in 
België” van de Belgische Federale Overheid met bijbehorend formulier C/1 en onderliggende 
EG-richtlijn 93/109/EG (10 blz.);  

7. (Productie 7) Machtiging d.d. 14 januari 2010 van landelijk secretaris Otto Ter Haar van de 
politieke groepering De Groenen aan A.M.L. van Rooij (1 blz.); 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-acht-bewijzen-van-aangetekende-verzending-asielaanvraag-van-aml-van-rooij-aan-%20joelle-milquet-ea.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520%20-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2014-brief-wooncentrale-te-hasselt-aan-ad-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-januari-2014-vals-opgemaakt-bewijs-van-bewoning-door-yolanda-wouters-gemeente-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-februari-2014-nederlands-rijksregister-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-mei-2014-stemrecht-voor-europese-burgers-die-verblijven-in-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-januari-2010-machtiging-de-groenen.pdf
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8. (Productie 8) Verklaring van instemming d.d. 13 januari 2010 van de gemeente Sint-
Oedenrode dat A.M.L. van Rooij als lijstrekker van De Groenen heeft meegedaan aan de 
gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 (2 blz.); 

9. (Productie 9) Brief d.d. 25 januari 2010 van burgemeester P.M. Maas van Sint-Oedenrode 
aan De Groenen t.a.v. A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode (2 blz.); 

      
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
De oorzaak dat A.M.L. van Rooij vanaf 22 maart 2010 naar België heeft moeten vluchten en in 
Nederland heel zijn hebben en houden heeft moet achterlaten zit hem in het feit dat het bedrijf Gebr. 
van Aarle B.V. (thans: Van Aarle Houtbedrijf B.V.), Ollandseweg 159, 5491 XB in Sint-Oedenrode 
(voormalig buurman) tezamen met partijpolitieke “corporate crime” sluipmoordende chemische 
genocide pleegt op 7 miljard wereldbewoners. Als bewijs daarvoor vindt u hieronder ingelast het 
deskundigenrapport d.d. 25 januari 2014 over het plegen van “Sluipmoordende chemische genocide” 
vanuit Nederland, België en Luxemburg op 502.000 Europeanen en 7.000.000.000 wereldbewoners” 
van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. aan No Cancer Foundation vzw te Hasselt. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 
            
 

 
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.  
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,  
3520 te Zonhoven (België)  

 

 
 
No Cancer Foundation vzw  
t.a.v. Verbeek Erik  
Paul Bellefroidlaan16,  
3500 Hasselt 

Zonhoven: 25 januari 2014  
Ons kenmerk: NCF/250114/DR  
 

 
Deskundigenrapport over het plegen van “Sluipmoordende chemische genocide” vanuit 

Nederland, België en Luxemburg op 502.000 Europeanen en 7.000.000.000 wereldbewoners, 
waaronder de gemeente Hasselt waar No Cancer Foundation vzw is gevestigd. 

      

 (bevat totaal 5 pagina’s) 

 
Geachte heer Verbeek,  

Hierbij laat het Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te 
Sint-Oedenrode, namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij, vanaf 21 december 2010 wonende op 
het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België), overeenkomstig uw opdracht het 
deskundigenrapport over het plegen van “Sluipmoordende chemische genocide” vanuit Nederland, 
België en Luxemburg op 502.000 Europeanen en 7.000.000.000 wereldbewoners toekomen, waarbij 
aan burgemeester Hilde Claes van Hasselt (sp.a) de bijzondere taak is opgelegd om dat te laten 
beëindigen.       
Inhoud.  

1. Bodem.  
a. Gebruik bestrijdingsmiddelen; 
b. Gebruik geïmpregneerd hout;  
c. Bijstoken biomassa in de kolengestookte elektriciteitscentrales;  
d. Aanwezige riool overstort; 

2. Conclusie met aanbeveling;   
 

1. Bodem. 
 
Door de bewoners van Nederland, België en Luxemburg zijn als gevolg van het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen nooit bodemvervuilende activiteiten uitgevoerd. Het zijn de Staat der 
Nederlanden, de Belgische Staat en het Hertogdom Luxemburg, als ook de binnen deze landen 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-januari-2010-instemming-ad-van-rooij-kandidaat-de-groenen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2010-brief-p-maas-campagne-verkiezingen.pdf
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblowers/
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aanwezige besturen van gemeenten, provincies en waterschappen, waaraan de bodemverontreiniging 
als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen volledig zijn toe te schrijven. 
 
De Wet bodembescherming gaat uit van het principe dat de vervuiler betaalt. Dit betekent dat de Staat 
der Nederlanden, de Belgische Staat en het Hertogdom Luxemburg, als ook de binnen deze landen 
aanwezige besturen van gemeenten, provincies en waterschappen alle chemische vervuiling als 
gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen zal moeten betalen. 
 
a. Gebruik bestrijdingsmiddelen. 

De Nederlandse Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (voorheen: Bestrijdingsmiddelenwet) 
houdt geen rekening met:  

- de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de 
afvalfase; 

- en de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, 
bijtende of schadelijke stof(fen) die niet op het etiket behoeven te worden vermeld; 

 
Deze tekortkoming in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden maakt het mogelijk dat elk 
soort hoog problematisch gevaarlijk afval van multinationale ondernemingen met toevoeging van een 
of meerdere werkzame stoffen kan worden omgezet tot bestrijdingsmiddel om het vervolgens duur te 
kunnen verkopen in plaats van tegen zeer hoge kosten te verwerken of eeuwig te laten opslaan. 
Zo heeft voormalig staatssecretaris dr. D. K. J. Tommel (D66) van VROM (NL) als voorzitter van het 
college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op 11 november 2011 aan 
Monsanto Europe N.V. A.G. Benelux, Haven 627 - Scheldelaan 460, B-2040 Antwerpen onder 
nummer: 11228 N toelating gegeven voor het op de markt brengen van Roundup Evolution met daarin 
de volgende stoffen:  

- 360 g/l glysofaat 
- 640 g/l andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen): 

 
Deze 640 g/l andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) kan elk soort levensgevaarlijk 
kankerverwekkend hoog problematisch afval zijn wat gelijktijdig met de 360 g/l glysofaat aan 
werkzame stof mee in het milieu wordt gebracht.  
 
Omdat de Nederlandse Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (voorheen: 
Bestrijdingsmiddelenwet) geen rekening houdt met de gebruiks- en afvalfase van deze 360 g/l 
glysofaat en 640 g/l andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) betekent dat de 
gebruikers van Roundup Evolution of degene die opdracht geeft om het te gebruiken, voorafgaande 
aan het gebruik daarvoor een milieuvergunning moet aanvragen bij het college van burgemeester en 
schepenen binnen de gemeente waar het wordt gebruikt en een lozingsvergunning bij de 
waterbeheerder van dat gebied, welke gecoördineerd moet worden behandeld. 
 
De gemeente Hasselt, als ook alle andere gemeenten in België, Nederland en Luxemburg staan 
oogluikend toe dat gebruikers van agrarische bestrijdingsmiddelen, waaronder in veel gevallen de 
gemeente zelf, grote hoeveelheden chemische stoffen zonder een daarvoor vooraf vereiste 
milieuvergunning van het schepencollege van de gemeente en zonder een daarvoor vereiste 
lozingsvergunning van betrokken waterbeheerder op een ongecontroleerde wijze in water, bodem en 
lucht worden gebracht. Veel gemeentebesturen in België, Nederland en Luxemburg gaan daarbij 
zover dat door hen het gebruik van het chemische bestrijdingsmiddel Roundup op verhardingen wordt 
toegepast binnen hun gemeente zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning van henzelf. Deze 
stoffen komen deels via de lucht, via sloten dan wel via de aanwezige overstorten in de bodem 
(grondwater) terecht. De gemeentebesturen in België, Nederland en Luxemburg als ook alle besturen 
van waterschappen zijn de juridisch verantwoordelijke vervuilers. 
  
b. Gebruik geïmpregneerd hout;  
 
De gemeente Hasselt, als ook alle andere gemeenten in België, Nederland en Luxemburg staan 
oogluikend toe dat door gebruikers van geïmpregneerd hout, met daarin zeer hoge concentraties 
bestrijdingsmiddelen, zonder een daarvoor vooraf vereiste milieuvergunning van het gemeentebestuur 
en zonder een daarvoor vereiste lozingsvergunning van betrokken waterbeheerder op een 
ongecontroleerde wijze worden geplaatst in de open lucht, waardoor met langsstromend regenwater 
mee op een ongecontroleerde wijze grote hoeveelheden zeer giftige kankerverwekkende stoffen als 
arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) in water, bodem en lucht worden gebracht. Deze stoffen 
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komen deels via de lucht (bij verbranding), via sloten (bij uitloging) dan wel via de aanwezige 
overstorten in de bodem (grondwater) terecht. De gemeentebesturen in België, Nederland en 
Luxemburg als ook alle besturen van waterschappen zijn de juridisch verantwoordelijke vervuilers. 
 
c. Bijstoken biomassa in de kolengestookte elektriciteitscentrales;  
 
De gemeente Hasselt en de provincie Belgisch Limburg, als ook alle andere Europese gemeenten en 
provincies, verenigd via de CEMR (de Council of European Municipalities and Regions) onder 
voorzitterschap van voormalig Nederlands minister Annemarie Jorritsma (thans: burgemeester van 
Almere), staan toe dat over geheel Europa geïmpregneerd hout dat in de afvalfase is beland, zijnde 
gevaarlijk afval, wordt versnipperd en vermalen in strijd met de Europese Afvalstoffenlijst (EURAL), 
waarna het later in enorm grote hoeveelheden als biomassa wordt bijgestookt in onder meer de Amer-
Centrale te Geertruidenberg en de Willem Alexander Centrale te Haelen in Nederland en welke op 
korte termijn bijgestookt gaan worden in onder meer de energiecentrale in Langero (Genk) en 
Electrabel elektriciteitscentrale in Gent. Dit allemaal zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning 
van betrokken provinciebesturen voor het bijstoken van gevaarlijk afval en zonder daarmee 
gecoördineerde lozingsvergunning van betrokken waterbeheerders (waterschappen). Als gevolg 
daarvan worden enorme grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen via de lucht uitgestoten, welke met 
regenwater mee op een ongecontroleerde wijze in water, bodem en lucht worden gebracht zonder 
daarvoor zuiveringsheffing te hebben betaald. De gemeente Hasselt en de Belgische provincie 
Limburg, als ook alle Europese gemeenten en provincies onder voorzitterschap van Annemarie 
Jorritsma (burgemeester van Almere), zijn de juridisch verantwoordelijke vervuilers. 
 
d. Aanwezige riool overstort 

Onder normale omstandigheden wordt regen- en afvalwater via het rioolstelsel afgevoerd naar een 
rioolwaterzuivering. Bij hevige regenval echter is daarvoor de capaciteit van de riolering niet 
voldoende. Via overstorten verlaat het overtollige water het rioolstelsel. Gebeurt dit echter na een 
langere droge periode op een rivier dan kan het voor de aanwezige flora en fauna fataal zijn. Daarom 
gebeurt dat in een sloot waar de funeste gevolgen van een overstort minder direct zichtbaar zijn.  

De gemeente Hasselt is verantwoordelijk voor het rioleringsstelsel binnen haar gemeente en heeft 
wettelijk de verplichting dat het afvalwater afkomstig van huishoudens en bedrijven ter zuivering wordt 
getransporteerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties.  
Dit betekent dat voor de (water)bodemverontreinigingen ter plaatse van de aanwezige overstort, welke 
meerdere malen per jaar overstort, de gemeente Hasselt de juridisch verantwoordelijke vervuiler is. 
Hetzelfde geldt voor de andere Europese gemeenten.  
 
2. Conclusie met aanbeveling.  
 
Met inachtneming van vorenstaande juridische onderbouwing komen wij tot de conclusie dat de Staat 
der Nederlanden, de Belgische Staat en het Hertogdom Luxemburg, als ook de binnen deze landen 
aanwezige besturen van gemeenten, provincies en waterschappen, waaraan de bodemverontreiniging 
(via het water en de lucht) als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen volledig zijn toe te 
schrijven, juridisch verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor de algehele vergiftiging van Europa.  
De Benelux-landen die een voortrekkersrol voor Europa (en via de Verenigde Naties voor de gehele 
wereld) claimen moeten zich hiervoor schamen en zijn onder voorzitterschap van voormalig 
Nederlands minister van Economische Zaken Annemarie Jorritsma (verenigd via de CEMR) 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de totale vergiftiging van de wereldbevolking als hiermee niet 
onmiddellijk wordt gestopt.  
 
Bij brief d.d. 22 april 2002 hebben wij Annemarie Jorritsma (VVD) in haar voormalige functie als 
minister van Economische Zaken daarvan al op de hoogte gebracht maar heeft daarop nooit 
gereageerd. Daarmee is feitelijk bewezen dat onder haar voorzitterschap vanuit de CEMR (de Council 
of European Municipalities and Regions) vanuit alle Nederlandse, Belgische, Luxemburgse, Europese 
gemeenten en provincies (regio’s) sluipmoordende chemische genocide wordt gepleegd op alle 
506.000.000 Europeanen en vanuit Europa op 7.000.000.000 wereldbewoners.  
 
Deze massale vergiftiging van de gehele wereld vindt plaats onder de dekmantels van Agenda 
21, ecologisch, milieuvriendelijk, biomassa, groene stroom, duurzaam, CO2-reductie, KOMO-keur, 
KEMA-Keur, milieubeton, secundaire brandstof, hergebruik, Rio de Janeiro protocol en Kyoto-protocol, 
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etc. met miljarden euro’s aan overheidssubsidie (gemeenschapsgeld). De juridische grondlegger 
daarvan is het Nederlands Christen-Democratisch Appèl (CDA) die met vice-president mr. J.P.H. 
Donner (CDA) van de Nederlandse Raad van State haar voorzitter koning Willem Alexander en 
koningin Maxima volledig in gijzeling heeft. Via de Europese Volkspartij (EVP) heeft de Nederlandse 
CDA een volledige dictatoriale macht over de gehele Europese Unie verkregen en daarmee over 
president Herman Van Rompuy (CD&V) van de Europese Raad en als zodanig ook over de Belgische 
politieke partij CD&V.  
 
Voormalig minister drs. W.J. Deetman (CDA), heeft vanuit zijn functie als staatsraad bij de 
Nederlandse Raad van State op 22 januari 2014 bij uitspraak in de zaak met als nummer: 
201205174/1/R4 onherroepelijk beslist dat alle eerdere uitspraken van de Nederlandse Raad van 
State, als ook alle Europese richtlijnen, verordeningen en daarop uitgesproken arresten van het 
Europese Hof van Justitie mogen worden overtreden om de gehele wereldbevolking te vergiftigen met 
miljarden kilogrammen zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stoffen, zijnde levensgevaarlijk 
kankerverwekkend hoog problematisch afval van multinationale bedrijven waarin de Nederlandse 
Staat direct of indirect veel aandelen heeft. Daarmee is staatsraad drs. W.J. Deetman en zijn politieke 
partij Christen-Democratisch Appèl (CDA) verantwoordelijk en aansprakelijk voor het plegen van 
sluipmoordende chemische genocide op miljarden wereldbewoners in het algemeen en op honderden 
miljoenen kinderen in het bijzonder. 
 
Onder voorzitterschap van dezelfde drs. W.J. Deetman (commissie Deetman) is het sexueel misbruik 
van minderjarige kinderen door priesters binnen de Rooms-katholieke Kerk onderzocht. Dit maakt dit 
alles nog veel opmerkelijker. Een groter misbruik van kinderen dan het wereldwijd uitroeien van 
honderden miljoenen kinderen met miljarden kilogrammen zeer giftige kankerverwekkende stoffen als 
arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) door ze te laten spelen op geïmpregneerde 
kinderspeeltoestellen en hun brood te laten opeten van geïmpregneerde picknicktafels, zoals dat 
gebeurt op de basisschool Sint-Martinus te Hasselt, is niet denkbaar. 
 
In deze vanuit de Nederlandse CDA juridisch mogelijk gemaakte massale vergiftiging speelt Group 
Machiels te Hasselt een cruciale rol, als ook voormalig burgemeester van Hasselt en voormalig 
gouverneur van Belgisch Limburg Steve Stevaerts maar nu vanuit zijn functie als voorzitter van de 
toezichtsraad van het Dinh Vu Industrial Zone project in Hai Phong. Het gaat om een havengebied 
van 1.200 hectare in Vietnam dat ontwikkeld wordt door een internationaal consortium, waar ook de 
Limburgse groep Group Machiels inzit met Steve Stevaert (sp.a) en Willy Claes (sp.a) als adviseurs. 
 
Aan huidig burgemeester Hilde Claes (sp.a) van Hasselt is dan ook de bijzondere taak weggelegd om 
tegen deze massale vergiftiging in en vanuit Hasselt onder de dekmantel van “Agenda 21” direct 
handhavend op te treden, waarmee een einde komt aan het beproeven van mensen, dieren en 
planten en de (vanaf 1992) in gang gezette depopulatie van zo’n 90% wereldbewoners.  
  
Daarmee komt tevens een einde aan de maar liefst vanaf 28 mei 1940 (74 jaar lang) voortdurende 
gijzeling van de opvolgende Belgische koningen Leopold III, Boudewijn, Albert II en Filip, wat het 
gevolg is van het niet uitvoeren van het politieke testament van voormalig koning Leopold III van 
België.  

Daarmee ontstaat dan ook een nieuwe economie waarin nieuwe technologieën als de Nuloptie-
technologie van Edelchemie en natuurlijke producten als flaraxin niet langer meer worden geboycot en 
hun wereld reddende werk doen.  

Daaruit zal een nieuwe wereld ontstaan zonder oorlog waarin onze kinderen en kleinkinderen vanuit 
liefde voor elkaar een menswaardig bestaan zullen hebben.  

De Belgische Federale Regering kan daarbij de hulp inroepen van het Belgische Grondwettelijke Hof 
en de Verenigde Naties.  
 
Om het proces van “Ommekeer” naar een Nieuwe Wereld met een Nieuwe Economie geruisloos te 
laten verlopen moeten wij elkaar vergeven, van in het verleden gemaakte fouten leren en de handen 
in elkaar slaan om vanuit bestaande structuren en netwerken (zoals Group Machiels te Hasselt) te 
komen tot een gezamenlijke aanpak. Wij geven No Cancer Foundation vzw dan ook het advies om 
hierover op een zo’n kort mogelijke termijn samen met ondergetekende als deskundige een gesprek te 
beleggen met burgemeester Hilde Claes van Hasselt.      
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Wij vertrouwen erop U met het toezenden van dit deskundigenrapport met bijbehorend advies van 
dienst te zijn.  
 
Hoogachtend:  
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
 
 
 
 
Voor deze  
Ing. A.M.L. van Rooij, Directeur / Hoger Veiligheidskundige 
          
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Wat daar allemaal achter zit en hoe dit alles heeft kunnen gebeuren kunt u lezen in onze hieronder 
ingelaste klacht d.d. 22 maart 2014 (met bijbehorende 11 producties aan feitelijke en wettelijke 
onderbouw) daarover bij het International Criminal Court in Den Haag, welke staat gepubliceerd bij No 
Cancer Foundation vzw te Hasselt (zie website: www.nocancerfoundation.org).  
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
 
International Criminal Court 

Office of the Prosecutor, Information & Evidence Unit Post Office Box 19519, 2500 CM 
The Hague, The Netherlands, 
(e-mail: otp.informationdesk@icc-cpi.int)  
  

Betreft: Officiële klacht tegen het niet democratische overleg over de Krim tijdens en na de 
Nuclear Security Summit op 24 en 25 maart 2014 in Den Haag, met de bedoeling te komen tot 
“onwettige” economische sancties vanuit een “onwettige” Europese Unie (EU) en VS tegen 
Rusland,  
 
                                                                                
                                                                                                          Datum: 22 maart 2014  
Geachte Heer / Mevrouw  
 
De volgende rechtspersonen: 

- Verbeek Erik, wonende in Kroatië, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac;  
- No Cancer Foundation vzw, gevestigd in 

België, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt;   
- Van Rooij Ad, wonende in België, 

Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven; 
- Ecologisch Kennis Centrum B.V., 

gevestigd in Nederland, ’t Achterom 9A, 5491 XD 
te Sint-Oedenrode (met als zaakvoerder Van 
Rooij Ad); 
dienen hierbij officieel een klacht in tegen het niet 
democratische overleg over de Krim tijdens de 
Nuclear Security Summit op 24 en 25 maart 2014 
in Den Haag, met de bedoeling te komen tot 
“onwettige” economische sancties vanuit een 
“onwettige” Europese Unie (EU) en VS tegen 
Rusland, 

 
Voor wat betreft de inhoud van onze klacht berichten wij u als volgt:  

De uitslag van de democratische stemming in de Krim wordt door de Europese Unie (EU) en VS totaal 
genegeerd.  De NAVO die zelf “onwettig” is benadrukte het referendum zelfs als “illegaal” en 
“onwettig”.  Daarom wordt de Nuclear Security Summit op 24 en 25 maart 2014 gehouden in het vanaf 
de Tweede Wereldoorlog “onwettige” Nederland die met het opnemen van artikel 120 in haar 
Grondwet de grondrechten van haar eigen burgers heeft afgenomen.  

http://www.nocancerfoundation.org/
mailto:otp.informationdesk@icc-cpi.int
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Netherlands,_The_Hague,_International_Criminal_Court.JPG
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Maar liefst 58 wereldleiders, 5.000 delegatieleden en 3.000 journalisten komen naar de nucleaire top 
om in het “illegale” Nederland afspraken te maken over nieuwe economische sancties vanuit de 
Europese Unie (EU) en de VS tegen Rusland. Aan Internationale overleggen mag Nederland niet 
deelnemen omdat Nederland vanaf 13 mei 1940 Grondwettelijk niet meer bestaat.  

Het zijn juist de EU en de VS die met behulp van de NAVO al maar liefst vanaf 7 mei 1945 “illegaal” 
en “onwettig” hebben gehandeld door vanaf die tijd geen uitvoering te hebben gegeven aan het op 25 
januari 1944 gesloten “politieke testament” van Koning Leopold III van België. In dit “politieke 
testament” heeft Koning Leopold III letterlijk het volgende geschreven (zie productie 10):  

8. De buitenlandse en koloniale politiek 

Inzake het internationale statuut eis ik in naam van de grondwet dat België in zijn 
volledige onafhankelijkheid zou worden hersteld en dat het geen verbintenissen of 
akkoorden met andere staten zou aanvaarden, van welke aard ook, dan in volledige 
soevereiniteit en mits de noodzakelijke tegenprestaties. 
 
Ik houd er ook aan dat geen afbreuk wordt gedaan aan de banden tussen de kolonie en 
het moederland.  
 
Ik herinner er bovendien aan dat volgens de grondwet een verdrag geen enkele waarde 
heeft indien het niet de Koninklijke handtekening draagt.  
 
Leopold, Koning der Belgen, 

 
Op 7 mei 1945 werd koning Leopold III bevrijd door het Amerikaanse leger. Hij wilde meteen 
terugkeren naar België. Bij de terugkomst van koning Leopold III zou dat betekenen dat vanaf dat 
moment uitvoering had moeten worden gegeven aan zijn op 9 september 1944 aan Premier Hubert 
Pierlot en aan Paul-Henri Spaak overhandigde “politiek testament”, waarmee naar buiten zou komen: 

 dat de ministers in de regeringen Pierlot V, Pierlot VI en Van Acker I door regent Prins Karel 
zijn benoemd op grond van een door Prins Karel op 21 september 1944 afgelegde 
grondwettelijke eed overeenkomstig een door Pierlot en De Schryver bijgewerkte en vertaalde 
boodschap in strijd met de Belgische Grondwet. 

 dat overeenkomstig zijn “politiek testament” alle door de Belgische regering tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in Londen gesloten verdragen moesten worden verworpen, waaronder de buiten 
koning Leopold III om door Paul Henri Spaak op 21 oktober 1943 en 5 september 1944 tussen 
Nederland, Belgie en Luxemburg gesloten Monetaire - en Douane-overeenkomst. 

Dit mocht nooit aan het licht komen. Daarom mocht koning Leopold III niet terugkeren naar België.  
Dit te meer dezelfde Paul-Henri Spaak in de regering Van Acker I de verantwoordelijke minister van 
Buitenlandse Zaken was. Paul-Henri Spaak werd internationaal bekend toen hij in 1946 de eerste 
president van de Verenigde Naties werd en vervolgens secretaris generaal bij de NAVO.     

 
Na 8 mei 1945 werd koning Leopold III door met name Paul-Henri Spaak, in de regering Van Acker I, 
zwaar onder druk gezet en werd van hem geëist dat hij enkel als koning kon terugkomen als hij bereid 
was om hulde te brengen aan de geallieerden. Dit gaf zoveel druk op koning Leopold III dat hij kort 
daarna na een onderhoud met Prins Karel, Achille Van Acker en Paul Henri Spaak heeft laten weten 
dat hij zijn terugkeer naar België om gezondheidsredenen uitstelde. 
Op 14 juni 1945 liet Leopold III dan weer weten dat hij als koning wilde terugkeren naar België. De 
regering Van Acker zag het echter niet zitten daar de verantwoordelijkheid van te dragen en bood 
haar ontslag aan, een ontslag dat door de regent geweigerd werd. Ondertussen probeerde de koning 
een nieuwe regering te vormen - wat mislukte - en aan te dringen op het organiseren van een 
volksraadpleging.  
 
In juli 1945 besliste het parlement dat een terugkeer enkel mogelijk was als de Verenigde Kamers 
een einde stelden aan de onmogelijkheid tot regeren. De terugkeer werd dus afhankelijk gemaakt van 
een parlementsbeslissing die in strijd met de Belgische Grondwet tot stand is gebracht.  
 
Vanaf 2 augustus 1945 hebben zich de regeringen Van Acker II, Spaak II, Van Acker III, Huysmans I, 
Spaak III, Spaak IV, G. Eyskens I en Duvieusart I gevormd. Regent Prins Karel heeft alle ministers in 
al die kabinetten benoemd in strijd met de inhoud van het “politiek testament” van Leopold III. Als 
gevolg daarvan hebben ook deze acht regeringen door toedoen van de regering Pierlot in Londen 
geen uitvoering gegeven aan het “politiek testament” van Leopold III.  

https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/politiek-testament
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hubert_Pierlot
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hubert_Pierlot
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul-Henri_Spaak
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Pierlot_V
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Pierlot_VI
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Van_Acker_I
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paul-Henri_Spaak
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Van_Acker_I
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paul-Henri_Spaak
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Van_Acker_I
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Van_Acker_II
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Spaak_II
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Van_Acker_III
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Huysmans_I
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Spaak_III
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Spaak_IV
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-G._Eyskens_I
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Duvieusart_I
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Pierlot_in_Londen
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Op 20 juli 1950 hebben bijna 58 procent van de Belgen gestemd voor terugkeer van koning Leopold 
III. Het parlement heeft de goedkeuring gegeven aan de terugkeer van Leopold III, wat betekent dat 
zodra Leopold III zich op Belgisch grondgebied bevindt hij ingevolge de Belgische Grondwet de 
koning is en prins Karel regent af is.    
    
Op 22 juli 1950 kwam koning Leopold III aan op het militaire vliegveld van Evere. Vanaf dat moment 
werd de Belgische federale overheid uitgeoefend door: 

 Koning Leopold III; 

 Premier Jean Pierre Duvieusart, regeringsleider van België.  

 Paul Struye, Voorzitter van De Senaat; 
 
Ook vanaf dat moment is het “politiek testament” van Leopold III Grondwettelijk van kracht geworden. 
Alle Belgische federale overheden van na die tijd kunnen dat niet meer veranderen en hebben door 
geen uitvoering te geven aan het “politiek testament” van Leopold III in ernstige mate de Belgische 
Grondwet overtreden.  
 
Op 1 augustus 1950 wordt koning Leopold III gedwongen om afstand te doen van de troon voor zijn 
zoon Boudewijn. 
 
Op 11 augustus 1950 legde Boudewijn de eed af en volgde prins Karel op onder de titel van 
koninklijke prins. Dat staat in de Belgische geschiedenisboeken. Prins Boudewijn kan prins Karel op 
11 augustus 1950 niet hebben opgevolgd, want prins Karel was vanaf 22 juli 1950 geen regent meer. 
Dit betekent dat na 11 augustus 1950 niet prins Boudewijn de koning was maar dat dit nog steeds 
Leopold III was. Dit betekent ook dat Koning Leopold III ingevolge de Belgische Grondwet tot aan zijn 
dood op 25 september 1983 koning van België is gebleven.  De Belgische federale overheden vanaf 
22 juli 1950 tot aan de dood van Leopold III waren Grondwettelijk verplicht om uitvoering te geven aan 
het “politiek testament” van Leopold III wat zij niet hebben gedaan.  
 
Het op deze wijze uitschakelen van de Belgische Grondwet heeft van België, van de Benelux-Unie, 
van de Europese Unie (EU) als ook de VS en andere bondgenoten een grote oligarchie gemaakt 
waarin enkel de allerrijksten de dienst uitmaken. Daarin moet dan ook de oorzaak worden gezocht dat 
het Europees Parlement en het hoofdkantoor van de NAVO zijn gezeteld in België, het Europese Hof 
in Luxemburg en het Internationaal Gerechtshof in Nederland.  
 
Deze oligarchie van de allerrijksten heeft vanaf 7 mei 1945 vanuit de EU en VS diverse illegale 
oorlogen gefinancierd als ook sluipmoordende chemische genocide op 7 miljard wereldbewoners, als 
ook een grootschalige grensoverschrijdende drugcriminaliteit, met miljarden dodelijke slachtoffers als 
gevolg in geval door het Internationaal Gerechtshof in Nederland niet direct wordt ingegrepen.  
Ter onderbouwing daarvan verwijzen wij u naar: 

- ons verzoekschrift d.d. 26 juli 2012 aan het Belgische Grondwettelijke Hof t.a.v. voorzitters R. 
Henneuse (F) en M. Bossuyt (N), Koningsplein 7, B-1000–Brussel (België)(zie productie 11); 

- onze aanvullende memorie d.d. 3 oktober 2013 aan het Belgische Grondwettelijke Hof t.a.v. 
griffier F. Meersschaut van het Belgische Grondwettelijk Hof, Koningsplein 7, B-1000 – 
Brussel (België) (zie productie 12);  

- ons verzoekschrift d.d. 10 juni 2013 aan de Belgische Staat, namens deze Minister van 
Justitie Annemie Turtelboom en de Europese Commissie, namens deze Eurocommissaris 
Karel De Gucht (zie productie 13); 

- onze op 9 september 2012 bij Belgisch federale procureur des konings Johan Delmulle, 
parket Brussel, gedane strafaangifte op grond van de Genocidewet tegen Nederland en de 
Europese Unie (zie productie 14); 

- onze bij brief d.d. 20 oktober 2011 aan Voorzitter José Manual Barosso van de Commissie 
van de Europese Unie afgegeven aanvullende klacht op de eerdere klacht d.d. 29 mei 2006 
van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (zie productie 15);  

- onze bij brief d.d. 20 oktober 2011 aan Secretaris Generaal Anders Fogh Rasmussen van de 
NAVO gedane sommatie om te stoppen met het lozen van giftige kankerverwekkende stoffen 
vanuit vliegtuigen zonder daarvoor vereiste lozingsvergunning (zie productie 16); 

- ons verzoekschrift d.d. 18 maart 2014 aan “De Belgische Staat” vertegenwoordigd door Vice-
Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet om 
opdracht te geven dat alle na de Tweede Wereldoorlog gesloten verdragen, waaronder het 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Leopold_III_van_Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jean_Duvieusart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_voorzitters_van_de_Senaat_(Belgi%C3%AB)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_van_Belgi%C3%AB
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juli-2012-rechtzaak-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-oktober-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-juni-2013-verzoek-tot-naleving-afgelegde-ambtseed-aan-turtelboom-en-de-gucht.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-september-2012-aangifte-spies-en-europese-hof.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-20-oktober-2011-aan-eu-commissie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-20-oktober-2011-aan-nato.pdf
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Benelux-verdrag en de Europese verdragen, alsnog moeten worden getoetst aan de 
Belgische Grondwet door het Belgisch Grondwettelijk Hof (zie productie 17);  

 
Bij brief d.d. 22 april 2013 hebben wij daarover de Vereniging voor de Verenigde Naties in België op 
de hoogte gebracht met het verzoek de Verenigde Naties daarvan onverwijld in kennis te stellen, 
waarna het proces kan worden opgestart om alle na de Tweede Wereldoorlog gesloten verdragen 
door het Belgisch Grondwettelijk Hof te laten toetsen aan de Belgische Grondwet, waarmee alsnog 
uitvoering is gegeven aan het “politieke testament” van koning Leopold III (zie productie 18).     
 
Om het proces van “Ommekeer” naar een Nieuwe Wereld, Nieuwe Economie geruisloos te laten 
verlopen moeten wij elkaar vergeven, van in het verleden gemaakte fouten leren en de handen in 
elkaar slaan om vanuit bestaande structuren en netwerken (zoals de Verenigde Naties) te komen tot 
een gezamenlijke aanpak.  
 
Omdat de Belgische koning Philip na het afleggen van zijn eed op 21 juli 2013 de Grondwettelijke 
plicht heeft tot het naleven van de Belgische Grondwet hebben wij hem in onze brief d.d. 26 februari 
2014 verzocht om, samen met paus Franciscus vanuit de Heilige Stoel, uitvoering te geven aan 
bovengenoemd “politieke testament” van zijn grootvader Koning Leopold III (zie productie 19); 
 
Bij e-mail van 11 februari 2014 kreeg No Cancer Foundation te Hasselt (www.nocancerfoundation.org) 
vanuit het Internationaal Gerechtshof in Den Haag het verzoek om hierover bij hen een klacht in te 
dienen in de Engelse taal. Bij brief d.d. 21 februari 2014 hebben wij Belgisch federale procureur des 
konings Johan Delmulle verzocht om ons daarin te ondersteunen met het toewijzen van een advocaat 
en een tolk op kosten van de Belgische Staat (zie productie 20). Het antwoord op dit verzoek hebben 
wij nog niet ontvangen.  
 
Het kan en mag in een democratische wereld nooit zo zijn dat vanuit een “onwettige” Europese Unie 
(EU) en VS economische sancties tegen Rusland worden opgelegd omdat Rusland op een 
rechtmatige wijze in bezit is gekomen van Krim, na het houden van een referendum waarbij 97 
procent van de bevolking van Krim heeft gekozen voor aansluiting met Rusland.  
 

De afscheiding van het schiereiland is volledig in overeenstemming met het internationale recht 
zoals dat is vastgelegd in Artikel 1 van het Handvest van de Verenigde Naties, overigens ook een 
verdrag van na de Tweede Wereldoorlog dat overeenkomstig het “politiek testament” van koning 
Leopold III nog moet worden getoetst aan de Belgische Grondwet door het Belgische 
Grondwettelijke Hof.  
 
Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag mag niet toestaan dat het “onwettig” overleg over de Krim 
tijdens en na de nucleaire top op 24 en 25 maart 2014 in Nederland wordt gebruikt om vanuit een 
“onwettige” Europese Unie (EU) en VS aan Rusland “onwettige” economische sancties op te leggen.   
 
Ondergetekende rechtspersonen richten aan Internationaal Gerechtshof in Den Haag dan ook het 
nadrukkelijke verzoek om deze klacht vóór 24 maart 2014 in behandeling te nemen en ons dat per e-
mail schriftelijk te bevestigen.  
 
Tevens verzoeken wij u om op grond van bovengenoemde feiten zo spoedig mogelijk te beslissen:  
 

I. dat Rusland na de gehouden referendum, waarbij 97 procent van de bevolking van Krim 
heeft gekozen voor aansluiting met Rusland, Krim rechtmatig heeft verkregen. 
 

II. dat alle tegen Rusland opgelegde economische sancties vanuit de “onwettige” Europese 
Unie (EU) en VS moeten worden opgeheven. 
 

III. dat alsnog uitvoering moet worden gegeven aan het “politieke testament” van Belgisch 
koning Leopold III, wat inhoudt dat alle na de Tweede Wereldoorlog gesloten verdragen, 
waaronder het Benelux-verdrag en de Europese verdragen, maar ook het Handvest van de 
Verenigde Naties, moeten worden getoetst aan de Belgische Grondwet door het Belgische 
Grondwettelijk Hof. 
  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-maart-2014-verzoekschrift-joelle-milquet-erik-verbeek-en-ad-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2013-brief-van-ncf-en-ekc-aan-verenigde-naties-in-belgie.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2Z3aGlzdGxlYmxvd2Vyc3xneDo3YzFkYTQ2NGE0ZGNlYjBi
http://www.nocancerfoundation.org/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-februari-2014-verzoekschrift-ekc-en-ncf-aan-federaal-procureur-johan-delmulle.pdf
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In afwachting van de bevestiging van de ontvangst van onze officiële klacht vóór 24 maart 2014 per e-
mail aan No Cancer Foundation te Hasselt, waarbij aan ons kenbaar is gemaakt dat deze klacht in 
behandeling is genomen, verblijven wij; 
 
 
 
 
 
Erik Verbeek                                                               No Cancer Foundation vzw 
Seovacki Put 43,                                                         Voor deze  
34550 Pakrac, Kroatië                                                Erik Verbeek, penningmeester 
  
 
 
 
Ad van Rooij                           Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
Hazendansweg 36A,           Voor deze  

3520 Zonhoven                                                      Ad van Rooij, zaakvoeder 
 

PRODUCTIEOVERZICHT 
 

1. (Productie 10) Het op 25 januari 1944 gesloten “politieke testament” van Koning Leopold III 
van België; 

2. (Productie 11) Ons verzoekschrift d.d. 26 juli 2012 aan 
het Belgische Grondwettelijke Hof t.a.v. voorzitters R. Henneuse (F) 
en M. Bossuyt (N), Koningsplein 7, B-1000 – Brussel (België);  

3. (Productie 12) Onze aanvullende memorie d.d. 3 oktober 2013 aan het Belgische 
Grondwettelijke Hof t.a.v. griffier F. Meersschaut van het Belgische Grondwettelijk Hof, 
Koningsplein 7, B-1000 – Brussel (België);  

4. (Productie 13) Ons verzoekschrift d.d. 10 juni 2013 aan de Belgische Staat, namens deze 
Minister van Justitie Annemie Turtelboom en de Europese Commissie, namens deze 
Eurocommissaris Karel De Gucht;  

5. (Productie 14) Onze genocide strafaangifte d.d. 9 september 2012 (kenmerk: EV/090912/AG) 
aan de federaal procureur des Konings Johan Delmulle;  

6. (Productie 15) Onze bij brief d.d. 20 oktober 2011 aan Voorzitter José Manual Barosso van 
de Commissie van de Europese Unie afgegeven aanvullende klacht op de eerdere klacht d.d. 
29 mei 2006 van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.;  

7. (Productie 16) Onze bij brief d.d. 20 oktober 2011 aan Secretaris Generaal Anders Fogh 
Rasmussen van de NAVO gedane sommatie om te stoppen met het lozen van giftige 
kankerverwekkende stoffen vanuit vliegtuigen zonder daarvoor vereiste lozingsvergunning;    

8. (Productie 17) Ons verzoekschrift d.d. 18 maart 2014 aan “De Belgische Staat” 
vertegenwoordigd door Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke 
Kansen Joëlle Milquet; 

9. (Productie 18) Onze brief d.d. 22 april 2013 aan de Vereniging voor de Verenigde Naties in 
België; 

10. (Productie 19) Ons verzoekschrift d.d. 26 februari 2014 aan Koning Philip van België; 
11. (Productie 20) Ons verzoekschrift d.d. 21 februari 2014 aan Belgisch federale procureur des 

konings Johan Delmulle; 
 
KOPIELIJST 
 
Een kopie van deze klacht hebben wij verstuurd aan:  

- De Doema, 103265, Moscow, Ryad Street, Building 1 (stateduma@duma.gov.ru);  
- De Ambassade van de Russische Federatie in het Koninkrijk België, De Freelaan 66, 1180 

Brussel (e-mail: amrusbel@skynet.be en rusconsbru@gmail.com); 
- Z.K.H. Koning Philip, Staatshoofd van België, Brederostraat 16, 1000 Brussel (e-mail: 

ccs@kppr.be en info@premier.fed.be); 
- De Belgische Staat, vertegenwoordigd door Elio Di Rupo, Eerste Minister van de Belgische 

Federale regering (info@premier.fed.be);  

https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/politiek-testament
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juli-2012-rechtzaak-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-oktober-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-juni-2013-verzoek-tot-naleving-afgelegde-ambtseed-aan-turtelboom-en-de-gucht.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-september-2012-aangifte-spies-en-europese-hof.pdf
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- De Belgische Staat, vertegenwoordigd door Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en 
Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen (milquet@ibz.fgov.be en 
joelle.milquet@ibz.fgov.be);  

- De Belgische Staat, vertegenwoordigd door Annemie Turtelboom, Belgisch minister van 
Justitie (min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be en annemie.turtelboom@stad.antwerpen.be);  

- Het Belgische Grondwettelijk Hof t.a.v. griffier F. Meersschaut (griffie@const-court.be); 
- De Europese Commissie, vertegenwoordigd door Voorzitter Jose Manual Barroso 

(jose.barroso@ec.europa.eu en jean-louis.cordier@cec.eu.int);   
- De Europese Commissie, vertegenwoordigd door Belgisch Commissaris Karel De Gucht 

(Karel.DE-GUCHT@ec.europa.eu);  
- De Vereniging voor de Verenigde Naties in België t.a.v. Voorzitter Jan Wouters, Deberiotstraat 

34, 3000 – Leuven (jan.wouters@ggs.kuleuven.be); 
- NAVO in Brussel, t.a.v. Secretaris Generaal Anders Fogh Rasmussen, Boulevard Leopold III 

– 1110 Brussel (nato.eu@mailbox.hu en natodoc@hq.nato.int en press@nato-pa.int)  
- Procureur-generaal Yves Liégeois parket Antwerpen (srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be); 
- Belgisch federale procureur des konings Johan Delmulle, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel 

(federaal.parket@just.fgov.be); 
- Overige niet met naam genoemde personen, organisaties en instanties over de wereld;  

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Wij verzoeken u ook kennis te nemen van de inhoud van bijbehorende 11 producties, welke u kunt 
lezen en uitprinten vanuit de volgende link op internet:  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-maart-2014-verzoekschrift-ncf-en-ekc-aan-
internationaal-strafhof-den-haag.pdf  

en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.  

Het zijn met name de Nederlandse banken, als Rabobank en SNS-Bank, die miljarden euro’s hebben 
geïnvesteerd in bedrijven als Gebr. van Aarle B.V. (thans: Van Aarle Houtbedrijf B.V.), Ollandseweg 
159, 5491 XB in Sint-Oedenrode (voormalig buurman) die onder de dekmantels van Agenda 
21, ecologisch, milieuvriendelijk, biomassa, groene stroom, duurzaam, CO2-reductie, KOMO-keur, 
KEMA-Keur, milieubeton, secundaire brandstof, hergebruik, Rio de Janeiro protocol en Kyoto-protocol, 
etc. met miljarden euro’s aan overheidssubsidie (gemeenschapsgeld) vanuit Nederland, de Benelux 
en Europa de gehele wereld vergiftigen met miljarden kilogrammen valselijk geëtiketteerd hoog 
problematisch gevaarlijk afval van multinationale bedrijven (Billiton/Shell) als arseenzuur en chroom VI 
in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan, zonder de wettelijk vereiste vergunningen in 
strijd met Europese Richtlijnen, Verordeningen en Arresten als ook in strijd met de Belgische 
Grondwet (de Nederlandse Grondwet is met het opnemen van artikel 120 in die Grondwet 
uitgeschakeld).  

Een dergelijk handelen vanuit het commerciële bedrijf Gebr. van Aarle B.V. (thans: Van Aarle 
Houtbedrijf B.V.) in samenwerkingsverband met de gemeente Sint-Oedenrode wordt door Nederlands 
criminoloog Prof. dr. Frank Bovenkerk “collusie” genoemd (collusie is: een heimelijke verstandhouding 
om het opsporen van strafbare feiten te belemmeren; een samenspanning van ambtenaren tot het 
plegen van ambtsdelicten). Ter onderbouwing van deze “collusie” vindt u bijgevoegd de hieronder 
ingelaste brief d.d. 21 juni 1993 van Nederlands criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk aan voormalig 
hoofdofficier van justitie mr. C.R.L.R.M. Ficq van het arrondissementparket ’s-Hertogenbosch met het 
verzoek daarnaar een strafrechtelijk onderzoek te starten. 
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Onder druk van voormalig Nederlands minister van justitie mr. E.M.H. Ernst Hirsch Ballin (EVP/CDA) 
en haar opvolgende ministers van justitie, thans: Ivo Opstelten (ALDE/VVD), heeft de hoofdofficier van 
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justitie mr. C.R.L.R.M. Ficq van het arrondissementparket ’s-Hertogenbosch en haar opvolgers, thans: 
mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen van het arrondissementsparket Oost Brabant, hiernaar nog steeds geen 
onderzoek laten uitvoeren. Zo heeft deze collusie “Poisoning for Profit” vanuit Nederland en België 
vanaf 1993 tot op heden (21 jaar lang) kunnen doorgaan, wat een sluipmoordende chemische 
genocide vanuit Nederland en België op 7 miljard wereldbewoners tot gevolg heeft gehad. Dit zal 
binnen één generatie noodlottig worden voor het leven van alle mensen op onze aarde als daarmee 
niet onmiddellijk wordt gestopt.  

Van het plegen van deze “Sluipmoordende chemische genocide” vanuit Nederland, België en 
Luxemburg op 502.000 Europeanen en 7.000.000.000 wereldbewoners” met als meest criminele 
centrum de gemeente Sint-Oedenrode in Nederland heeft het Ecologisch Kennis Centrum B.V., 
namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij als gemachtigde van de volgende rechtspersonen: 

- Stichting Sociale Databank Nederland, Gasthuislaan 22, 6883 JD te Velp, 
- Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving, 

Holstraat 17, 6082 BA Buggenum,  
- J. Hoebers, Haelenerweg 9, 6082 AA Buggenum, 
- J. Rulkens, Dorpsstraat 94, 6082 AR Buggenum, 
- P. Topeeters, Neel Doffstraat 18, 6082 AE Buggenum, 
- H. Slabbers, Galgenberg 35, 6082 AZ Buggenum, 
- L.G.G.M. Mom, Bergstraat 13, 6082 AJ Buggenum, 
- H.P.J. Vissers, Holstraat 6, 6082 BC Buggenum, 
- A.M. Schreuder, Thorbeckestraat 24, 6042 CR Roermond, 
- J. Schuermans, Roermondseweg 92, 6081 NW Haelen, 
- C.J. Schreuder, Eikendreef 23, 6081 EA Haelen, 
- C.J.M. Wijers, Poelakkerweg 3, 6082 NC Buggenum, 

bij brief d.d. 29 mei 2006 (kenmerk: SBN/SBL/290506/KL) een klacht ingediend bij de Secretaris-
Generaal van de commissie van de Europese Gemeenschappen wegens het niet nakomen van het 
gemeenschapsrecht door Lidstaat Nederland met het verzoek deze klacht (gezien de ernst van de 
overtredingen) zo spoedig mogelijk ter beoordeling voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie 
in Luxemburg. In die klacht aan de Europese Commissie is tevens het verzoek gedaan tot het nemen 
van een beschikking waarbij Nuon, Essent en andere betrokken ondernemingen de door lidstaat 
Nederland verstrekte geldelijke steunmaatregelen moeten terugbetalen omdat die onverenigbaar zijn 
met het EG-Verdrag. Ondanks de ontvangstbevestiging van die klacht, met daarin de berichtgeving 
dat die klacht in behandeling zal worden genomen, heeft de Secretaris-Generaal van de commissie 
van de Europese Gemeenschappen daaraan nooit uitvoering gegeven.  
 
Het ondanks toezegging niet in behandeling nemen van deze klacht d.d. 29 mei 2009 door de 
Europese Commissie heeft voor A.M.L. van Rooij, zijn echtgenoot J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn 
gezin, zijn ouders, zijn ondernemingen: 

- Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD te 
Sint-Oedenrode in Nederland (met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij); 

- Van Rooij Holding B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode in 
Nederland (met als bestuurder A.M.L. van Rooij); 

- Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-
Oedenrode in Nederland (met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij); 

- Politieke Partij “De Groenen”, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het adres ’t Achterom 9,  
5491 XD te Sint-Oedenrode in Nederland met als gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij 
(met als voorzitter A.M.L. van Rooij );   

de hier hierboven beschreven grensoverschrijdende misdaad tot gevolg gehad. Als gevolg daarvan 
heeft burgemeester Peter Maas (EVP/CDA) van Sint-Oedenrode kunnen uitgroeien tot de meest 
machtigste vergiftigingsdictator van de gehele Europese Unie.  
 
Om te voorkomen dat als gevolg van deze “Sluipmoordende chemische genocide” vanuit Nederland, 
België en Luxemburg op 502.000 Europeanen en 7.000.000.000 wereldbewoners onder dictatoriale 
aansturing van burgemeester Peter Maas (EVP/CDA) van Sint-Oedenrode (NL) de gehele wereld 
wordt vernietigd met miljarden killogrammen zeer giftig kankerverwekkend gif als valselijk 
geëtiketteerd arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), hebben het Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
namens deze A.M.L. van Rooij, No Cancer Foundation vzw te Hasselt en Erik Verbeek daarop bij brief 
d.d. 20 oktober 2011 een aanvullende klacht ingediend bij de Commissie van de Europese Unie t.a.v. 
voorzitter José Manual Barosso, met als bijlage de nog steeds niet behandelde klacht d.d. 29 mei 
2006 van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. aangevuld met (zie productie 15):  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-20-oktober-2011-aan-eu-commissie.pdf
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- de door No Cancer Foundation vzw, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt en Erik Verbeek 
gedane proces-verbaal: HA.45.L1.004639/2011 bij inspecteur Gerts Luts, PZ HAZODI te 
Hasselt, waarvan bij brief d.d. 14 juli 2011 ook korpschef H.C.P. Pirard persoonlijk op de 
hoogte is gebracht; 

- het op 29 september 1999 door het Europese Hof van Justitie (Zesde Kamer) uitgesproken 
arrest in zaak C-231/97 in een geschil tussen het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (A.M.L. 
van Rooij) en het waterschap De Dommel te Boxtel (NL). Daarmee is feitelijk komen vast te 
staan dat lidstaat Nederland en vanuit (of door toedoen) van Nederland alle lidstaten binnen 
de Europese Unie vanaf 29 september 1999 in zeer ernstige mate dit onherroepelijke arrest  
in de zaak C-231/97 overtreden, zonder dat daartegen handhavend dan wel strafrechtelijk 
wordt opgetreden. 

 
Ondanks het feit dat A.M.L. (Ad) van Rooij en Erik Verbeek deze brief d.d. 20 oktober 2011 persoonlijk 
hebben afgegeven (met ontvangstbevestiging) op het secretariaat van voorzitter José Manual Barosso 
hebben wij daarop van de Commissie van de Europese Unie nooit ook maar enige reactie mogen 
ontvangen.  
 
Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat de partijpolitiek in Nederland, België en Europa van de 
Europese Unie een grote oligarchie van de allerrijksten heeft gemaakt, waarbij de banken worden 
gebruikt als “dekmantelbedrijven” om 502.000 Europeanen en 7.000.000.000 wereldbewoners te 
vergiftigen en van al hun eigendommen en geld te beroven in strijd met alle Europese Richtlijnen, 
Verordeningen en Arresten als ook in strijd met de Belgische Grondwet, wat door de Regering-Van 
Acker I (BSP/PSB, Liberalen en Katholieken) onder druk van Paul-Henri Spaak is veroorzaakt.  
Dit door Koning Leopold III vanaf 7 mei 1945 niet toe te laten op Belgische Grondgebied en hem tot 
20 juli 1950 te verbannen naar Pregny in Zwitserland, zodat geen uitvoering behoefde te worden 
gegeven aan het op 25 januari 1944 gesloten “politieke testament” van Koning Leopold III, waarmee 
vanaf dat moment feitelijk de Belgische Grondwet is uitgeschakeld (zie productie 10):  
 
Hierin moet dan ook de oorzaak worden gezocht dat door de opvolgende Federale Belgische 
Regeringen geen enkel na de Tweede Wereldoorlog gesloten verdrag, waaronder het Benelux-
verdrag, de Verdragen van de Europese Unie, het Handvest van de Verenigde Naties, het Noord-
Atlantisch Verdrag van de NAVO door Regering-Van Acker I (BSP/PSB, Liberalen en Katholieken) en 
haar opvolgende Federale Regeringen tot op heden (thans: Regering Di-Rupo) door het Belgisch 
Grondwettelijk Hof is getoetst aan de Belgische Grondwet. Dit met de wetenschap dat het Europees 
Parlement, de Europese Commissie en het hoofdkwartier van de NAVO zijn gelegen op Belgisch 
Grondgebied. Dit betekent dus dat het illegale instituties betreffen op Belgisch Grondgebied, waarvan 
de illegaliteit enkel kan worden opgeheven door het Benelux-verdrag, de Verdragen van de Europese 
Unie, het Handvest van de Verenigde Naties, het Noord-Atlantisch Verdrag van de NAVO en alle 
andere na de Tweede Wereldoorlog gesloten verdragen alsnog te laten toetsen aan de Belgische 
Grondwet door het Belgische Grondwettelijke Hof.          
    
Het zijn dan ook de Belgische Socialisten BSP/PSB (thans: sp.a/PS) die daardoor (door toedoen van 
Paul-Henri Spaak) de Belgische Liberalen (thans: OpenVld/MR) en Katholieken (thans: CD&V/CDH) 
vanaf 7 mei 1945 tot op heden volledig in hun machtsgreep hebben, wat een verklaring geeft voor de 
ongekende macht van voormalig NAVO-secretaris Willy Claes (sp.a), huidig Viceminister-president 
van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten (sp.a) en huidig 
burgemeester van Hasselt Hilde Claes (sp.a), dochter van Willy Claes. 
 
De huidige Regering Di-Rupo is samengesteld uit de volgende partijen sp.a/PS (Socialisten), 
OpenVld/MR (Liberalen) en CD&V/cdH (Katholieken, Christen Democraten).  
 
Binnen het Europees Parlement zitten de regeringspartijen van de Regering Di-Rupo in de volgende 
partijen en hebben die partijen daarin het volgende aantal zetels: 

- Partij van de Europese Sociaaldemocraten (PES), 184 zetels; 
- Partij van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (Alde), 84 zetels; 
- Europese Volkspartij (EVP), 265 zetels;  

 
Dit betekent dat de huidige Regering Di-Rupo binnen de Europese Unie 533 zetels heeft van de totaal 
751 te verdelen zetels, wat maar liefst 70% is.  
 
Binnen de Europese Commissie zitten enkel Eurocommissarissen van de regeringspartijen van de 
Regering Di-Rupo, te weten: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Van_Acker_I
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Di_Rupo_(federaal)
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul-Henri_Spaak
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Di_Rupo_(federaal)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Di_Rupo_(federaal)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Di_Rupo_(federaal)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Di_Rupo_(federaal)
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- Voor de Europese Volkspartij (EVP): José Manuel Barroso (Voorzitter), Viviane Reding  
(Vicevoorzitter, Justitie, grondrechten en burgerschap), Antonio Tajani (Vicevoorzitter, 
Industrie en ondernemerschap), Andris Piebalgs (Ontwikkeling), Michel Barnier (Interne 
markt en diensten), Algirdas Šemeta (Belastingen, douane-unie, statistiek, audit en 
fraudebestrijding), Janusz Lewandowski (Financiële programmering en begroting), 
Kristalina Georgieva (Internationale samenwerking, humanitaire hulp en crisisbestrijding), 
Günther Oettinger (Energie), Johannes Hahn (Regionaal beleid), Connie Hedegaard 
(Klimaat), Dacian Cioloş (Landbouw en plattelandsontwikkeling), Tonio Borg (Gezondheid), 
Neven Mimica (Consumentenbeleid);  

- Voor de Partij van de Europese Sociaaldemocraten (PES): Catherine Ashton 
(Vicevoorzitter en Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid), Almunia Joaquín (Vicevoorzitter en Mededining), Maria Damanaki 
(Maritieme zaken en visserij), Štefan Füle (Uitbreiding en nabuurschapsbeleid), László 
Andor (Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie), Maroš  Šefčovič (Vicevoorzitter en 
Interinstitutionele betrekkingen en administratie);  

- Voor de Partij van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE): Karel 
De Gucht (Handel), Neelie Kroes (Vicevoorzitter, ICT en Telecom), Olli Rehn (Vicevoorzitter, 
Economische en Monetaire Zaken), Cecilia Malmström (Binnenlandse Zaken), Androulla 
Vassiliou (Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugd), Siim Kallas (Vicevoorzitter en 
Vervoer), Máire Geoghegan-Quinn (Onderzoek, innovatie en wetenschap), Janez  Potočnik 
(Milieu); 

Binnen de Europese Unie is er een Europese Raad (ook wel Europese top genoemd) een instelling 
van de Europese Unie. De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders van de 28 lidstaten van de 
Europese Unie met als voorzitter Herman van Rompuy (EVP) en als voorzitter van de Europese 
Commissie José Manuel Barroso (EVP). Catherine Aston (PES) als hoge vertegenwoordiger van de 
Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid neemt ook deel aan de werkzaamheden 
van de Europese Raad. De Europese Raad geeft de nodige impulsen voor de ontwikkeling van de 
Unie en bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten. De Europese Raad vergadert 
minstens vier keer per jaar, meestal in het Justus Lipsius gebouw in Brussel.  

In Nederland en België zitten de volgende politieke partijen verbonden aan deze drie Europese 
Partijen: 

- EVP (Europa), CDA (Nederland), CD&V (België) en CDH (België); 
- PES (Europa), PvdA (Nederland), sp.a (België) en PS (België); 
- ALDE (Europa), VVD (Nederland), D66 (Nederland), OpenVld (België) en MR (België); 

 
Dit betekent dat de Nederlandse Partijen CDA, PvdA, VVD en D66 en daarmee de Nederlandse 
regering Rutte-I een volledige zeggenschap hebben over geheel de Europese Unie via de partijen 
EVP, PES en ALDE.  
 
Dit betekent ook dat de Belgische Partijen CD&V, CDH, sp.a, PS, OpenVld en MR en daarmee de 
Belgische regering Di-Rupo een volledige zeggenschap hebben over geheel de Europese Unie via de 
partijen EVP, PES en ALDE.  
 
Dit betekent ook dat burgemeester en wethouders van de Gemeente Sint-Oedenrode (Nederland) met 
daarin burgemeester Peter Maas (EVP/CDA) en de wethouders Cees van Rossum (EVP/CDA), René 
Dekkers (ALDE/VVD), Jeanne Hendriks-van Kemenade (PES/PvdA) en gemeentesecretaris Peet van 
de Loo (ALDE/D66): 

- via Nederlands Minister President Mark Rutte (ALDE/VVD) en Nederlands minister van 
Financiën Jeroen Dijsselbloem (PES/PvdA), tevens president van de Europese Eurogroup 
(EVP/PES/ALDE); 

- via de Europese Commissie (EVP/PES/ALDE), het Europees Parlement (533 zetels van de 
751) en de Europese Raad met als voorzitter Herman van Rompuy (EVP/CD&V); 

- via de Belgische Eerste Minister Elio Di Rupo (PES/PS) en de verantwoordelijk Belgische 
ministers van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (EVP/CDH) en justitie Annemie Turtelboom 
(ALDE/OpenVld);  

een volledige dictatoriale macht hebben over burgemeester en schepenen van de Gemeente 
Zonhoven (België) met daarin burgemeester Johny De Raeve (ALDE/OpenVld) en de schepenen Jef 
Hulsmans (EVP/CD&V), Henri Schraepen (ALDE/OpenVld), Bram De Raeve (ALDE/OpenVld), Jules 
Achten (ALDE/OpenVld), Christine Bernaert (ALDE/OpenVld), Eric Vos (Voluit Zonhoven), Ria 
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Hendrikx (ALDE/OpenVld), gemeentesecretaris Bart Telen en waarnemend gemeentesecretaris 
Yolande Wouters die als gemachtigd ambtenaar van burgemeester Johny De Raeve (ALDE/OpenVld)        
op 09/01/2014 een valselijk “BEWIJS VAN BEWONING” m.b.t. tot de hoofdverblijfplaats van A.M.L. 
van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven heeft opgemaakt, 
waarin letterlijk het volgende staat geschreven (zie productie 4):  

 
Hazendansweg 36/A000, 3520 Zonhoven  
Voor de volgende periode 01/01/2011 tot en met 09/01/2014  

 
01/01/2011      14/10/2012      ONBEWOOND   
15/10/2012      28/08/2013      Van Rooij Adrianus Marius Lambertus                                    

 14/01/2013      28/08/2013      Van Nunen, Johanna Elisabeth Maria      
 29/08/2013      09/012014       ONBEWOOND  
 
 Afgegeven te Zonhoven op 09/01/2014  
 Voor de burgemeester 

De gemachtigde ambtenaar, (art. 128 N G W) 
Yolande Wouters 

 
In deze op 09/01/2014 valselijk opgemaakte “BEWIJS VAN BEWONING” heeft gemachtigd ambtenaar 
Yolande Wouters van de gemeente Zonhoven geschreven dat vanaf 01/01/2011 t/m 14/10/2012 en 
vanaf 29/08/2013 t/m 09/01/2014 de woning aan de Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven 
ONBEWOOND is met de voorkennis en wetenschap dat die woning vanaf 1 januari 2011 tot op heden 
onafgebroken bewoond is geweest en ook in de toekomst bewoond zal blijven door Van Rooij 
Adrianus Marius Lambertus en zijn echtgenote Van Nunen Johanna Elisabeth Maria.  
Dat Yolande Wouters van de gemeente Zonhoven namens burgemeester Johny De Raeve van 
Zonhoven bovengenoemd “BEWIJS VAN BEWONING” valselijk heeft opgemaakt heeft het Arbeidshof 
te Antwerpen bij het op 21 februari 2014 gewezen arrest in de zaak 2013/AH/367 onherroepelijk 
beslist.  
 
Eurocommissaris Neelie Kroes (ALDE/VVD) heeft de Nederlandse Prins Constantijn als kabinetschef  
waarmee het Nederlandse Koninklijke Huis onlosmakelijk zit verbonden aan de partijpolitiek van de 
Europese Commissie (EVP/PES/ALDE).  
 
In 1983 heeft het Nederlandse Kabinet Lubbers I (EVP/CDA, ALDE/VVD) de algehele herziening van 
de Nederlandse Grondwet goedgekeurd met daarin opgenomen het zelfstandige artikel 120, dat luidt:  
 

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

 
Deze algehele herziening van de Nederlandse Grondwet is niet getoetst aan de Belgische Grondwet, 
door het Belgische Grondwettelijke Hof waartoe de Belgische regering, vanwege het op 3 februari 
1958 gesloten Benelux-Verdrag en de onlosmakelijke politieke samenwerking tussen de politieke 
partijen EVP/CDA/CD&V/CDH en ALDE/VVD/D66/OpenVld/MR, wettelijk verplicht was en nog is.     
 
Op 13 juni 1984 heeft Nederlands minister Pieter Winsemius (ALDE/VVD) van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu, met bovengenoemde voorkennis, met het ondertekenen van een 
intentieverklaring, met grote bedragen aan overheidssubsidie onder voorzitterschap van de “Staat der 
Nederlanden” de commanditaire Vennootschap A.V.R.-Chemie CV opgericht met als participanten: 

- De Staat der Nederlanden (met 10 % van de aandelen); 
- De gemeente Rotterdam (met 45 % van de aandelen); 
- Shell Nederland B.V. (met 5,6 % van de aandelen);  
- AKZO N.V. (met 5,6 % van de aandelen);  
- Dow Chemical (Nederland B.V. (met 5,6 % van de aandelen);  
- Du Pont de Nemours (Nederland) B.V. (met 5,6 % van de aandelen);  
- Hoechst Holland N.V. (met 5,6 % van de aandelen);  
- Hoogovens Groep B.V. (met 5,6 % van de aandelen);  
- Naamloze Vennootschap DSM (met 5,6 % van de aandelen);  
- Nederlandse Unilever Bedrijven B.V. (met 5,6 % van de aandelen);  

Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd betreffende intentieverklaring met voorbrief d.d. 13 juni 
1984 van milieuminister Pieter Winsemius (VVD) aan de Voorzitter van de Nederlandse Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, Vergaderjaar 1983-1984, 18418, nr. 1 (zie productie 21):  

http://www.zonhoven.be/Gemeentesecretaris_2.html
http://www.zonhoven.be/Burgemeester_2.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-januari-2014-vals-opgemaakt-bewijs-van-bewoning-door-yolanda-wouters-gemeente-zonhoven.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Neelie_Kroes
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3409890/2013/03/15/Constantijn-wordt-kabinetschef-van-Kroes.dhtml
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/about/team/index_en.htm
http://www.senate.be/doc/const_nl.html
http://www.const-court.be/nl/common/home.html
http://libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/
https://4b6f4004-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/archiefdegroenen/Procect%20chemisch%20afvalbedrijf%201984.pdf?attachauth=ANoY7cq45aTHqnrdSmFRSZDnmpKMxj6sY1YAbldbr2MU1seU5ACCwvogZAVU0pQUuj_y6l8SgElKxuMn0S7sXBiPSpVqQXrt-rxHX-flsGoLtmq63KQDx3IRSlvhv71DkAy_ILWO_3xPk_ZIhy0p0j_xN9hTYcTp9IL2Z1wiZpFhc7JcVCmWyvHHVciiDLNSvnAPKKdEzlSa1rLSO38wV2Itz00BjTgx6cXwXFOA93PeeDIJ6Vw10-iPC5MTKicnEf0Rtrc46ixK&attredirects=0


29 
© 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan u als Europese Ombudsvrouw gericht.  
 
Vanaf dat moment vormt de Staat der Nederlanden onder politieke aansturing van Kabinet Lubbers I 
(EVP/CDA, ALDE/VVD) een grote criminele organisatie in onderlinge samenspanning met de 
gemeente Rotterdam en bovengenoemde acht multinationale bedrijven. In dit kabinet Lubbers zaten 
benevens milieuminister Pieter Winsemius (ALDE/VVD) onder meer ook:  

- Neelie Smit-Kroes (ALDE/VVD) als minister van Verkeer en Waterstaat; 
- Frits Bolkestein (ALDE/VVD) als staatssecretaris buitenlandse Handel;  

 
De loopbaan van Frits Bolkestein (VVD) tot 13 juni 1984 zag er als volgt uit: 

- 1960 tot 1964, medewerker Shell Groep van Maatschappijen in Oost-Afrika; 
- 1965 tot 1968, medewerker Shell Groep van Maatschappijen in Honduras en El Salvador;  
- 1968 tot 1970, medewerker Shell Groep van Maatschappijen te Londen; 
- 1970 tot 1972, medewerker Shell Groep van Maatschappijen in Indonesië;  
- 1972 tot 1973, coördinator voor Midden-Oosten, Azië en Australië Shell Chemie;  
- 1973 tot 1976, lid directie Shell Chemie te Parijs;  
- 16 januari 1978 tot 5 november 1982, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal; 
- 5 november 1982 tot 14 juli 1986, staatssecretaris van Economische Zaken (belast met 

buitenlandse handel; mocht in het buitenland de titel 'minister voor Buitenlandse Handel' 
voeren);  

 
De loopbaan van Neelie Smit-Kroes (VVD) tot 13 juni 1984 zag er als volgt uit: 

- vanaf 1965, lid Raad van Bestuur zwaartransportbedrijf "ZwaTra";  
- tot 1971, wetenschappelijk medewerker economie, Nederlandse Economische Hogeschool te 

Rotterdam; 
- 1 september 1970 tot 28 april 1972, lid gemeenteraad van Rotterdam; 
- 3 augustus 1971 tot 28 december 1977, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal; 
- 8 november 1973 tot 2 september 1974, lid gemeenteraad van Rotterdam; 
- 15 september 1977 tot 28 december 1977, lid gemeenteraad van Rotterdam; 
- 28 december 1977 tot 11 september 1981, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat; 
- 25 augustus 1981 tot 4 november 1982, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal; 
- 4 november 1982 tot 7 november 1989, minister van Verkeer en Waterstaat; 

 
De gemeente Rotterdam had met 45 % van de aandelen samen met de Staat der Nederlanden met 
haar 10% het meerderheidsbelang in deze onderneming A.V.R.-Chemie CV en daarmee de volledige 
zeggenschap over bovengenoemde acht multinationale bedrijven. De burgemeester van Rotterdam 
was toen:  

- van 1982 tot 1999 Bram Peper (PES/PvdA),  
 
Op deze wijze hebben Pieter Winsemius (ALDE/VVD), Frits Bolkestein (ALDE/VVD) en Neelie Smit-
Kroes (ALDE/VVD) burgemeester Bram Peper PES/PvdA) in deze wereld vernietigende criminele 
organisatie getrokken. Het is dan ook niet voor niets dat Bram Peper (PES/PvdA) het persoonlijk met 
Neelie Smit-Kroes (ALDE/VVD) erg goed samen kon vinden, zo goed zelfs, dat: 

- in 1991 Bram Peper is gehuwd met Neelie Smit Kroes, wat tot 2003 heeft geduurd.   

Voor feitelijk onderbouw van deze wereld vernietigende criminele organisatie A.V.R.-Chemie CV. lees 
daarover het artikel “Aan die 13 MIO kilo Arsenicum en die 30 MIO kilo Chroom VI kan het niet 
gelegen hebben” van de bekende Nederlandse Journalist Pamela Hemelrijk (zie productie 22).    
 
 
Heeft Pamela Hemelrijk dit later met de (vergiftigings)dood moeten bekopen?  
Bekijk daarvoor deze fotoreportage, waarop huidig burgemeester van Amsterdam Eberhard van der 
Laan (PES/PvdA) samen met A.M.L. (Ad) van Rooij (De Groenen) zijn te zien op een foto (zie 
productie 23).  
 
Hangt ook de moord op Pim Fortuyn daarmee samen?    
Ad van Rooij heeft hierover op 2 mei 2002 een aangetekende brief verstuurd aan Pim Fortuyn.  
Op 3 mei 2002 zou hij die brief hebben moeten ontvangen. Op 6 mei 2002 werd Pim Fortuyn 
vermoord. Op 22 mei 2002 – 20 dagen na verzending – is deze brief van Ad van Rooij aangeboden 
aan Fortuyn B.V. Drie dagen later op 25 mei 2002 werd Ad van Rooij op valselijke gronden op verzoek 
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van wethouder Cees van Rossum (EVP/CDA) en gemeenteraadslid Henriëtte van den Berk - van de Laar 
(EVP/CDA) van de gemeente Sint-Oedenrode in het Eindhovens Dagblad genoemd als “milieuactivist” 
om daarmee Ad van Rooij gelijk te stellen aan Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn. 
Dit met de wetenschap dat de kogel welke Pim Fortuyn in zijn hoofd heeft getroffen, waaraan hij is 
overleden, van een ander kaliber is dan de kogel die uit de revolver van Volkert van der Graaf kwam, 
maakt duidelijk dat de daadwerkelijke moordenaar iemand anders is geweest, waarnaar nooit 
onderzoek heeft plaatsgevonden. Lees daarover ook het artikel "Pim Fortuyn werd door tweede 
schutter vermoord" uit het Belang van Limburg van 31 augustus 2009 (zie productie 24).  
Lees daarover ook de volgende boeken die Nederlandse bekende vrouw Ine Veen over Pim Fortuyn 
en Ad van Rooij heeft geschreven 

- “Moord namens de Kroon” (zie productie 25); 
- “Alarm…, u wordt vergiftig!! Zal de wereld ten onder gaan aan gif, milieu en bedrog?” (zie 

productie 26); 
 
Vanaf 1999 – 2008 was Ivo Opstelten (ALDE/VVD) burgemeester van Rotterdam en heeft daarmee 
Bram Peper opgevolgd. De gemeente Rotterdam had 45 % aandelen in A.V.R.-Chemie CV en heeft 
met het vergiftigen van 7.000.000.000 wereldbewoners honderden miljarden onrechtmatige inkomsten 
ontvangen.        
 
Vanaf 2008 – 2010 was Ivo Opstelten (ALDE/VVD) voorzitter van het partijbestuur van de VVD.  
Het behoeft  geen uitleg dat op grond van bovengenoemde feiten de politieke groepering ALDE/VVD 
veel sponsor geld heeft ontvangen van bedrijven die door ALDE/VVD worden gebruikt als dekmantel 
om vanuit de in 1947 opgerichte “Liberal International Constitution” onder voorzitterschap van Hans 
van Baalen (ALDE/VVD) zo’n 7.000.000.000 wereldbewoners te vergiftigen.   
 
Bij Liberal International Constitution” zijn meerdere partijen in de volgende landen aangesloten: 
Andorra, Angola, Oostenrijk, België, Bulgarije, Burnina Faso, Cambodja, Canada, Congo, Costa Rica, 
Ivoorkust, Kroatië, Cuba, Denemarken, Egypte, Equatoriaal Guinea, Estland, Finland, Duitsland, 
Gibraltar, Honduras, Hongarije, IJsland, Israël, Italië, Kosovo, Letland, Litouwen, Luxemburg, 
Macedonië, Madagaskar, Mexico, Montenegro, Mongolië, Marokko, Nederland, Noorwegen, Peru, De 
Filipijnen, Roemenië, Rusland, Senegal, Slovenië, Zuid Afrika, Spanje, Sri Lanka, Zweden, 
Zwitserland, Taiwan, Tanzania, Thailand, Tunesië, Verenigd Koninkrijk. Al deze landen worden 
aangestuurd onder voorzitterschap Hans van Baalen (ALDE/VVD).  
 
Op deze wijze hebben Pieter Winsemius (ALDE/VVD), Frits Bolkestein (ALDE/VVD), Ed Nijpels 
(ALDE/VVD), Winnie Sorgdrager (ALDE/D66), Maarten Groothuizen (ALDE/D66 raadslid gemeente 
Nijmegen en stelende officier van justitie bij het parket ’s-Hertogenbosch), René Dekkers (ALDE/VVD 
wethouder Sint-Oedenrode), Harry Bekkers (bestuursvoorzitter ALDE/VVD Sint-Oedenrode), Dick 
Tommel (ALDE/D66), Joris Demmink (ALDE/VVD), Benk Korthals (ALDE/VVD), Neelie Smit-Kroes 
(ALDE/VVD) en Hans van Baalen (ALDE/VVD) weten te bewerkstelligen dat vanaf dat moment via 
onder meer hun dekmantelbedrijven Hickson Ganrantor Nederland B.V. uit Nijmegen en Gebr. van 
Aarle B.V. uit Sint-Oedenrode onder de dekmantel van “Agenda 21” met grote bedragen aan 
overheidssubsidie Billiton/Shell honderden miljoenen kilogrammen valselijk geëtiketteerde zeer giftige 
kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch 
gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell in al die landen heeft kunnen dumpen. De aandelen van 
Billiton waren voor 100% in handen van de Nederlandse Staat en het Nederlands Koninklijk Huis, wat 
later is overgegaan naar Shell, waarin het Koninklijk Huis, de adel rondom het Koninklijk Huis en de 
Nederlandse Staat nog steeds veel aandelen hebben. Dit betekent dat de Staat der Nederlanden en 
het Nederlands Koninklijk Huis over al die jaren vele honderden miljarden euro’s aan onrechtmatige 
inkomsten hebben ontvangen met het vergiftigen van 7.000.000.000 wereldbewoners in strijd 
Europese Richtlijnen, Verordeningen en Arresten als ook in strijd met de Belgische Grondwet.      
 
Het is hierbij goed te weten:  

- dat Prins Constantijn de kabinetschef is onder Europees Commissaris Neelie Smit-Kroes 
(Digitale Agenda)(ALDE/VVD); 

- dat huidig burgemeester Jozias van Aartsen (ALDE/VVD) van Den Haag (NL) ook als 
secretaris werkzaam is voor The Board “ The Hague Process on Refugees and Migrations” 
onder voorzitterschap van Prins Constantijn, waarin ook Walter Schnid (CH), Jan-Hendrik 
Schretlen (NL), David Arkless (UK), Ian Goldin (SA), Morten Kjaerum (DK), Doris Magsayay-
Ho (Philippine) en Kathleen Newland (USA) zitting hebben.  
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- dat Prins Constantijn (ALDE/VVD) als nevenfunctie “Programme Associate van de Bilderberg 
Conferentie” heeft en bepaalt wat er bij de jaarlijkse Bilderberg Conferenties op de geheime 
agenda komt.  

- dat Barroso, José M. Durão (EVP) als Voorzitter van de Europese Commissie, aanwezig was 
op de Bilderberg conferentie van 6 tot 9 juni 2013 in The Grove Hotel in Watford (Engeland) 
waar de door Prins Constantijn (ALDE/VVD) voorbereide geheime agenda werd besproken. 

- dat Klaas Knot, President van de Nederlandse Bank, aanwezig was op de Bilderberg 
conferentie van 6 tot 9 juni 2013 in The Grove Hotel in Watford (Engeland) waar de door Prins 
Constantijn voorbereide geheime agenda werd besproken. 

- dat Simon Henry, Financieel directeur bij Koninklijke Nederlandse Shell, aanwezig was op de 
Bilderberg conferentie van 6 tot 9 juni 2013 in The Grove Hotel in Watford (Engeland) waar de 
door Prins Constantijn voorbereide geheime agenda werd besproken. 

- dat Jorma Ollila, Chairman, Royal Dutch Shell, plc. aanwezig was op de Bilderberg 
conferentie van 6 tot 9 juni 2013 in The Grove Hotel in Watford (Engeland) waar de door Prins 
Constantijn voorbereide geheime agenda werd besproken.  

- dat Peter Vosser, CEO Royal Dutch Shell, aanwezig was op de Bilderberg conferentie van 6 
tot 9 juni 2013 in The Grove Hotel in Watford (Engeland) waar de door Prins Constantijn 
voorbereide geheime agenda werd besproken.  

- dat Prinses Beatrix, voormalig Nederlands Staatshoofd, aanwezig was op de Bilderberg 
conferentie van 6 tot 9 juni 2013 in The Grove Hotel in Watford (Engeland) waar de door Prins 
Constantijn voorbereide geheime agenda werd besproken. 

 
Het is deze Nederlandse Staat die in samenwerkingsverband met de gemeente Sint-Oedenrode het 
commerciële bedrijf Gebr. van Aarle B.V. (thans: Van Aarle Houtbedrijf B.V.) vanaf 1987 gebruikt als 
dekmantelbedrijf voor onrechtmatige zelfverrijking ten koste van het voortbestaan van het leven op 
aarde.  

Het is deze Nederlandse Staat die via de Europese Partijen EVP/PES/ALDE daarmee de volledige 
Europese Unie in haar machtsgreep hebben en de overige 27 landen van de Europese Unie gebruikt 
als “dekmantel” om 7.000.000.000 wereldbewoners te vergiftigen met miljarden killogrammen hoog 
problematisch gevaarlijk afval van Shell Nederland B.V., AKZO N.V., Dow Chemical (Nederland B.V., 
Du Pont de Nemours (Nederland) B.V., Hoechst Holland N.V., Hoogovens Groep B.V., Naamloze 
Vennootschap DSM, Nederlandse Unilever Bedrijven B.V., etc. in strijd met alle Europese Richtlijnen, 
Verordeningen en Arresten en in strijd met de Belgische Grondwet omwille van eigenverrijking. 

Hier is dan ook nadrukkelijk sprake van Staatsterrorisme. Staatsterrorisme is terrorisme dat wordt 
beschouwd als terrorisme dat uitgevoerd of gesteund wordt door een staat.   

In dit geval gaat dit Staatsterrorisme vanuit Nederland echter nog veel verder: het gaat namelijk om 
grensoverschrijdend Staatsterrorisme vanuit de Nederlandse Staat met de hulp van de Europese 
Partijen EVP/PES/ALDE naar 28 Europese Landen binnen de Europese Unie zonder grenscontrole en 
het vanuit de Europese Unie vergiftigen van 7.000.000.000 wereldbewoners omwille van 
eigenverrijking. Het is dit grensoverschrijdend Staatsterrorisme vanuit de gemeente Sint-Oedenrode in 
Nederland, die via haar dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V. (thans: Van Aarle Houtbedrijf B.V.) 
heeft veroorzaakt dat A.M.L. van Rooij op 21 april 2012 naar Belgie heeft moeten vluchten als gevolg 
van een Gestapo-achtige binnenval met politie in de aanslag in opdracht van burgemeester Peter 
Maas (EVP/CDA) als gevolg van een valse gedane strafaangifte door dezelfde Peter Maas 
(EVP/CDA) tegen A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van De Groenen. Dit om daarmee te voorkomen dat 
de politieke partij De Groenen met als fractievoorzitter A.M.L. van Rooij in de politiek van de gemeente 
Sint-Oedenrode zou kunnen komen.  

Burgemeester Peter Maas (EVP/CDA) heeft als zodanig gehandeld omdat eerdere gewelddadige 
pogingen tot doodslag uitgevoerd door de buurtbewoners Robert en Mies van den Biggelaar (familie 
van Gebr. van Aarle) zijn mislukt, waarvoor de familie Van den Biggelaar door de gemeente Sint-
Oedenrode indirect met honderdduizenden euro’s is beloond en aangiften daartegen bij de politie door 
toedoen van burgemeester Peter Maas (EVP/CDA), als hoofd van de politie, nooit strafrechtelijk zijn  
onderzocht.  

Het is dit grensoverschrijdend Staatsterrorisme onder dictatoriale aansturing van burgemeester Peter 
Maas (EVP/CDA) van Sint-Oedenrode, met als persoonlijk goede vriend voormalig Nederlands 
minister-president Jan Peter Balkenende (EVP/CDA), die vanaf zijn aanstelling als burgemeester in 
Sint-Oedenrode al vele miljoenen euro’s heeft gestolen bij A.M.L. van Rooij, zijn gezin, ouders en  
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ondernemingen omdat die niet willen meewerken aan grensoverschrijdend Staatsterrorisme waarvoor 
zijn buurman Gebr. van Aarle B.V. als dekmantelbedrijf omwille van onrechtmatige zelfverrijking van 
de Nederlandse Staat, de grote multinationale Nederlandse bedrijven als Shell Nederland B.V., AKZO 
N.V., Dow Chemical (Nederland B.V., Du Pont de Nemours (Nederland) B.V., Hoechst Holland N.V., 
Hoogovens Groep B.V., Naamloze Vennootschap DSM, Nederlandse Unilever Bedrijven B.V. en haar 
aandeelhouders.  

Hoe extreem ernstig bovengenoemd grensoverschrijdend Staatsterrorisme onder aansturing van 
burgemeester Peter Maas (EVP/CDA) van Sint-Oedenrode tekeer is gegaan op A.M.L. van Rooij, zijn 
echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn moeder J.M van Rooij van der Heijden, zijn gezin, zijn 
ondernemingen Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V. en Van Rooij 
Holding B.V. na zijn politieke vlucht naar België op 21 april 2010, kunt u hieronder lezen:  

Met de voorkennis en wetenschap dat lijsttrekker A.M.L. van Rooij van de politieke partij De Groenen, 
Afdeling Sint-Oedenrode, door toedoen van burgemeester Peter Maas (EVP/CDA) op 21 april 2010 
naar België is gevlucht, hebben burgemeester Peter Maas (EVP/CDA) en wethouders van Sint-
Oedenrode op 28 april 2010 een meest corrupte handhavingsbesluit laten uitgaan aan Camping en 
Pensionstal ‘Dommedal’ (www.dommeldal.eu) in een poging J.E.M. van Rooij van Nunen daarmee te 
confronteren, zonder de hulp van haar echtgenoot A.M.L. van Rooij die als politiek vluchteling was 
gevlucht naar België om door toedoen van burgemeester Peter Maas (EVP/CDA) niet te worden 
vermoord in navolging van Pim Fortuyn. Dit met de bedoeling daarmee op zeer korte termijn alle 
eigendommen van A.M.L. van Rooij geliquideerd en executoriaal voor een appel en ei uitverkocht te 
krijgen, waarmee tevens zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V. als ook de 
politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, zouden zijn geliquideerd omdat die in 
betreffende woningen op ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD in Sint-Oedenrode waren gevestigd. In dit op 
28 april 2010 verzonden meest corrupte handhavingsbesluit stond letterlijk het volgende geschreven: 

- dat als de logieskamers bij Camping en pensionstal “Dommeldal” niet vóór 20 mei 2010 zijn 
ontruimd, direct tot toepassing van bestuursdwang en derhalve tot verzegeling zal worden 
overgegaan.  

- dat vóór 20 mei 2010 het gebruik als camping gestaakt moet zijn en moet blijven anders zal 
daarvoor vanaf 20 mei 2010 een dwangsom worden verbeurd van € 7.000 per week met een 
maximum van € 35.000;  

- dat vóór 20 mei 2010 de paardenrijbak moet worden verwijderd en verwijderd gehouden 
anders zal daarvoor vanaf 20 mei 2010 een dwangsom worden verbeurd van € 500 per week 
met een maximum van € 15.000;  

 
Met dit meest corrupte handhavingsbesluit werd J.E.M. van Rooij van Nunen geconfronteerd met de 
voorkennis en wetenschap dat A.M.L. van Rooij over alle benodigde en vereiste vergunningen 
beschikte die door Bureau Praedium te Veghel in nauwe afstemming met de gemeente Sint-
Oedenrode zijn aangevraagd en waaraan vele duizenden euro’s zijn betaald. Degene die hierover het 
overleg heeft gevoerd met de gemeente Sint-Oedenrode en alle vergunningen heeft aangevraagd is 
directeur Geert van de Veer van Bureau Praedium te Veghel  
 
Burgemeester Peter Maas (EVP/CDA) en wethouders van Sint-Oedenrode hebben dit gedaan met de 
voorkennis en wetenschap dat A.M.L. van Rooij daartegen niet kon procederen nu hij om politieke 
redenen naar België was gevlucht om in Sint-Oedenrode door toedoen van Burgemeester Peter Maas 
(EVP/CDA) niet te worden vermoord door de buren Mies en Robert van den Biggelaar (familie van 
Gebr. van Aarle), vanuit hun illegale woning op het adres ’t Achterom 5A, 5491 XD te Sint-Oedenrode 
(NL) die voor eerdere pogingen daartoe door de gemeente Sint-Oedenrode (op indirecte wijze)  met 
honderdduizenden euro’s is beloond.  
Alle gedane strafaangiften daartegen met getuigenverklaringen van derden werden door dezelfde 
burgemeester Peter Maas (EVP/CDA) van Sint-Oedenrode (als hoofd van de politie) tegengehouden 
voor de officier van justitie en nooit onderzocht, maar ook nooit afgewezen, waardoor A.M.L. van Rooij 
door burgemeester Peter Maas (EVP/CDA) steeds werd geblokkeerd in zijn rechtsgang naar het 
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. 
 
Direct daarna heeft A.M.L. van Rooij voor hemzelf als ook voor zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van 
Nunen op 6 mei 2010 bij aangetekende brief vanuit Tongeren in België politiek asiel aangevraagd bij 
Vice-Eerste Minister en Minister Joëlle Milquet van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- 
en asielbeleid (thans: verantwoordelijk minister van Binnenlandse Zaken) (zie productie 27) en bij 
aangetekende brieven, verzonden op 17 mei 2010, de volgende personen en instanties daarvan op de 
hoogte gebracht (zie productie 1): 
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 Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister Joëlle Milquet van Werk en Gelijke Kansen, belast 
met het Migratie- en asielbeleid;  

 Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode t.a.v. burgemeester P.M. Maas.  

 Nederlandse Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak t.a.v. mr. J.E.M. Polak.  

 Belgische Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak t.a.v. de griffier.  

 Rechtbank ’s-Hertogenbosch t.a.v. president H.A.W. Snijders. 
welke nooit in behandeling is genomen.  

Gezien bovengenoemde feiten van partijpolitieke grensoverschrijdend staatsterrorisme vanuit 
Nederland moet de oorzaak van het niet in behandeling nemen van deze politiek asiel aanvraag door 
verantwoordelijk Belgisch Minister Joëlle Milquet (EVP/CDH) worden gezocht in de volgende feiten: 

- burgemeester Peter Maas (EVP/CDA) is binnen de Europese Unie van dezelfde partij als 
verantwoordelijk Belgisch Minister Joëlle Milquet (EVP/CDH); 

- ten tijde van deze aanvraag van politiek asiel op 6 mei 2010 was Jan Peter Balkenende 
(EVP/CDA) Minister President van Nederland in kabinet Balkenende IV. Jan Peter 
Balkenende is een persoonlijk goede vriend van burgemeester Peter Maas (EVP/CDA). 
Verantwoordelijk Belgisch Minister Joëlle Milquet (EVP/CDH) is binnen de Europese Unie van 
dezelfde partij als Nederlands Minister President Jan Peter Balkenende (EVP/CDA) en 
burgemeester Peter Maas (EVP/CDA) van Sint-Oedenrode.  

 
Het moge u duidelijk zijn dat met inachtneming van bovengenoemde feiten toentertijd Minister 
President Jan Peter Balkenende (EVP/CDA) wel even een telefoontje heeft gepleegd naar zijn 
Europese Partijgenoot verantwoordelijk Belgisch Minister Joëlle Milquet (EVP/CDH), met de 
mededeling dat deze politiek asiel aanvraag van A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij 
van Nunen niet in behandeling moet worden genomen, waarna tot snelle executoriale uitverkoop van 
hun eigendommen kan worden overgegaan ten gunste van zware criminelen en tot liquidatie van hun 
ondernemingen Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij 
Holding B.V. als ook de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, kan worden 
overgegaan, waarna hun Europese Partijpolitiek (EVP/PES/ALDE) met miljarden euro’s aan Europese 
overheidssubsidie kan blijven doorgaan om vanuit hun dekmantelbedrijven als Gebr. van Aarle te Sint-
Oedenrode (NL) 7.000.000.000 wereldbewoners te vergiftigen met miljarden kilogrammen valselijk 
geëtiketteerd hoog problematisch gevaarlijk afval van multinationale bedrijven (Billiton/Shell) als 
arseenzuur en chroom VI in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan, zonder de wettelijk 
vereiste vergunningen, in strijd met Europese Richtlijnen, Verordeningen en Arresten als ook in strijd 
met de Belgische Grondwet (de Nederlandse Grondwet is met het opnemen van artikel 120 in die 
Grondwet uitgeschakeld).   
 
Als gevolg van het niet in behandeling nemen van bovengenoemde politieke asielaanvraag d.d. 6 mei 
2010 door verantwoordelijk Belgisch Minister Joëlle Milquet (EVP/CDH), kreeg J.E.M. van Rooij van 
Nunen in Nederland te maken met de meest ernstige criminele geld- en eigendom afnemende terreur 
vanuit meerdere criminele organisaties van een omvang die zijn weerga niet kent, nu bovengenoemde 
pogingen van burgemeester Peter Maas (EVP/CDA) in samenspanning met zijn persoonlijke vriend 
Minister President Jan Peter Balkenende (EVP/CDA) waren mislukt. 
 
Na meer dan acht maanden onafgebroken ondergedoken te hebben gewoond in België uit angst om 
door toedoen van Nederlands burgemeester Peter Maas (EVP/CDA) in België te worden vermoord, 
heeft A.M.L. (Ad) van Rooij op 21 december 2010 via Century21, Axion Vastgoed bvba, Heuvenstraat 
23, B-3520 Zonhoven een huurovereenkomst gesloten met Drilleux Davy (verhuurder) welke 
overeenkomstig de Belgische Huurwet vanaf 31 januari 2011 is geregistreerd door inspecteur P. 
Broux van het registratiekantoor Zonhoven en waarvan de gemeente Zonhoven vanaf dat moment 
kennis had. In betreffende vanaf 31 januari 2011 geregistreerde huurovereenkomst tussen Drilleux 
Davy (verhuurder) en Ad van Rooij (huurder), staat onder de artikelen 2 en 3 letterlijk het volgende  
geschreven (zie productie 2): 
 

Artikel 2. Hoofdverblijfplaats 
Deze huurovereenkomst heeft betrekking op een woongelegenheid die de huurder en 
zijn gezin als hoofdverblijfplaats zal gebruiken.  

 
Artikel 3. Duur 
De huurovereenkomst wordt gesloten voor een periode van 3 jaar, die ingaat op 1 januari 2011 om 
te eindigen op 31 december 2013 (Overeenkomstig de Huurovereenkomsten voor woningen 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520%20-zonhoven.pdf
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gelegen in het Vlaamse Gewest is deze huurovereenkomst verlengt naar 9 jaar en eindigt op 31 
december 2019).         

 
Ondanks de wetenschap dat A.M.L. van Rooij als ook zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen met 
deze rechtsgeldige geregistreerde huurovereenkomst vanaf 1 januari 2011 hun hoofdverblijfplaats 
hebben binnen de gemeente Zonhoven op hun woonadres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven, 
weigerde burgemeester Johny De Raeve (ALDE/OpenVld) A.M.L van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. 
van Rooij van Nunen in te schrijven in het Belgische Rijksregister waartoe hij wettelijk verplicht was.  
 
Gezien bovengenoemde feiten van partijpolitieke grensoverschrijdend staatsterrorisme vanuit 
Nederland moet de oorzaak van het niet vanaf 1 januari 2011 inschrijven van A.M.L van Rooij en zijn 
echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen in het Belgische Rijksregister als wonende op hun 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven door burgemeester Johny De Raeve 
(ALDE/OpenVld) moet worden gezocht in de volgende feiten: 

- burgemeester Peter Maas (EVP/CDA) is binnen de Europese Unie van dezelfde partij als 
verantwoordelijk Belgisch Minister Joëlle Milquet (EVP/CDH). De gemeentesecretaris van 
burgemeester Peter Maas (EVP/CDA) die verantwoordelijk is voor uitschrijving uit het 
Nederlandse Rijksregister is Peet van de Loo (ALDE/D66) van Sint-Oedenrode. Peet van de 
Loo (ALDE/D66) is binnen de Europese Unie van dezelfde partij als verantwoordelijk 
Burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven (ALDE/OpenVld); 

- ten tijde van deze registreerde huurovereenkomst, met daarin opgenomen dat vanaf 1 januari 
2011 de hoofverblijfplaats van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen, Hazendansweg 36A, 
3520 Zonhoven is, was Mark Rutte (ALDE/VVD) Minister President van Nederland in kabinet 
Rutte I. De toen voor het Belgische Rijksregister verantwoordelijk Minister  van Binnenlandse  
Zaken Annemie Turtelboom (ALDE/OpenVld) is binnen de Europese Unie van dezelfde partij 
als Nederlands Minister President Mark Rutte (ALDE/OpenVld) en als gemeentesecretaris 
Peet van de Loo (ALDE/D66) van Sint-Oedenrode. 

 
Het moge u duidelijk zijn dat met inachtneming van bovengenoemde feiten toentertijd Minister 
President Mark Rutte (ALDE/VVD) wel even een telefoontje heeft gepleegd naar zijn Europese 
Partijgenoot verantwoordelijk Belgisch Minister Annemie Turtelboom (ALDE/OpenVld), met de 
mededeling dat  A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, ondanks hun  
rechtsgeldige huurovereenkomst dat zij vanaf 1 januari 2011 hun hoofverblijfplaats in Zonhoven 
hebben, niet mogen worden ingeschreven in het Belgische Rijksregister en dat verantwoordelijk 
Belgisch Minister Annemie Turtelboom (ALDE/OpenVld) dat even moet doorgeven aan haar 
partijgenoot burgemeester Johny De Raeve (ALDE/OpenVld) van Zonhoven, waarna tot snelle 
executoriale uitverkoop van hun eigendommen kan worden overgegaan ten gunste van zware 
criminelen en tot liquidatie van hun ondernemingen Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch 
Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V. als ook de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-
Oedenrode, kan worden overgegaan, waarna hun Europese Partijpolitiek (EVP/PES/ALDE) met 
miljarden euro’s aan Europese overheidssubsidie kan blijven doorgaan om vanuit hun 
dekmantelbedrijven als Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode (NL) 7.000.000.000 wereldbewoners te 
vergiftigen met miljarden kilogrammen valselijk geëtiketteerd hoog problematisch gevaarlijk afval van 
multinationale bedrijven (Billiton/Shell) als arseenzuur en chroom VI in strijd met het ter plaatse 
geldende bestemmingsplan, zonder de wettelijk vereiste vergunningen in strijd met Europese 
Richtlijnen, Verordeningen en Arresten als ook in strijd met de Belgische Grondwet (de Nederlandse 
Grondwet is met het opnemen van artikel 120 in die Grondwet uitgeschakeld).   
 
Dit al maar liefst meer dan drie jaar lang handelen in strijd met de Belgische wetgeving door 
verantwoordelijk Belgisch minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (vanaf 6 december 
2011 minister van Justitie) en opvolgende Belgisch Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet 
(tot 6 december 2011 minister voor asielaanvraag) hebben tot op heden een miljoenenschade 
veroorzaakt bij A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn familie, als ook zijn 
Nederlandse ondernemingen Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Van Rooij Holding B.V. en 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., welke met de dag groeit, waarvoor DE BELGISCHE STAAT volledig 
verantwoordelijk en aansprakelijk is. 
 
Dit al maar liefst bijna vier jaar lang handelen in strijd met de Belgische wetgeving door eerst 
verantwoordelijk Belgisch Asiel-Minister Joëlle Milquet (vanaf 21 april 2010 tot 1 januari 2011), daarna 
verantwoordelijk Belgisch Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (vanaf 1 januari 
2011 tot 6 december 2011) en daarna weer verantwoordelijk Belgisch Minister van Binnenlandse 
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Zaken Joëlle Milquet (vanaf 6 december 2011 tot op heden) heeft voor A.M.L. van Rooij onder meer 
ook tot gevolg gehad: 

- dat A.M.L. van Rooij vanaf 22 april 2010 (bijna 4 jaar) onafgebroken in België verblijft zonder 
te beschikken over een wettelijk vereiste E-kaart; 

- dat A.M.L. van Rooij vanaf 22 april 2010 (bijna 4 jaar) onafgebroken in België verblijft zonder 
de vanaf 1 oktober 2001 in Vlaanderen wettelijk verplichte zorgverzekering;  

- dat A.M.L. van Rooij vanaf 22 april 2010 (bijna 4 jaar) een auto rijdt met een Nederlands 
kenteken, wat wettelijk verboden is; 

- dat A.M.L. van Rooij vanaf 1 januari 2011 (ruim 3 jaar) zowel in België als ook in Nederland 
ernstige belastingfraude heeft moeten plegen;  

- dat de Nederlandse Rechtbanken, Gerechtshoven en Raad van State vanaf 1 januari 2011 
(ruim 3 jaar lang) valse vonnissen, arresten en uitspraken hebben gewezen op het foutieve 
woonadres van A.M.L. van Rooij, welke zijn betekend door Belgische gerechtsdeurwaarders; 

- dat de grensoverschrijdende criminaliteit vanuit Nederland jegens A.M.L van Rooij, zijn 
echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn familie, als ook zijn Nederlandse ondernemingen 
Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Van Rooij Holding B.V. en Ecologisch Kennis Centrum 
B.V., een ongekende omvang heeft gekregen, wat de Nederlandse en Belgische Staat 
honderden miljoenen euro’s heeft gekost;  

- etc, etc, etc; 
 
Dit al maar liefst bijna vier jaar lang handelen in strijd met de Belgische wetgeving door de opvolgende 
verantwoordelijke Belgische Ministers Joëlle Milquet (vanaf 21 april 2010 tot 1 januari 2011), Annemie 
Turtelboom (vanaf 1 januari 2011 tot 6 december 2011) en Joëlle Milquet (vanaf 6 december 2011 tot 
op heden) heeft tot gevolg gehad dat A.M.L. van Rooij vanaf 15 januari 2013 (veel te laat) is 
uitgeschreven uit het Nederlandse Rijksregister met daarin de vermelding (zie productie 5): 
 

Datum: 28 februari 2014 
Adrianus Marius Lambertus van Rooij 

 
Emigratie 
Vertrek land:                  België 
Datum vertrek:              15-01-2013 
Adres buitenland:          Hazendansweg 36A 
Adres buitenland:          3520 Zonhoven 

  
Dit al maar liefst meer bijna vier jaar lang handelen in strijd met de Belgische wetgeving door de 
opvolgende verantwoordelijke Belgische Ministers Joëlle Milquet (vanaf 21 april 2010 tot 1 januari 
2011), Annemie Turtelboom (vanaf 1 januari 2011 tot 6 december 2011) en Joëlle Milquet (vanaf 6 
december 2011 tot op heden) heeft ook tot gevolg gehad:  

- dat A.M.L. van Rooij volgens het Nederlandse Rijksregister vanaf 15 januari 2013 woont in 
zijn woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België;  

- dat A.M.L. van Rooij volgens het Belgische Rijksregister niet in zijn woning op het adres 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België woont. Dit omdat deze woning volgens het 
door gemachtigd ambtenaar Yolande Wouters namens burgemeester Johny de Raeve van de 
gemeente Zonhoven valselijk opgemaakte “BEWIJS VAN BEWONING” vanaf 29 augustus 
2013 onbewoond is;  

Daarmee heeft gemachtigd ambtenaar Yolande Wouters namens burgemeester Johny de Raeve van 
de gemeente Zonhoven door toedoen van de opvolgende verantwoordelijke Belgische Ministers Joëlle 
Milquet (vanaf 21 april 2010 tot 1 januari 2011), Annemie Turtelboom (vanaf 1 januari 2011 tot 6 
december 2011) en Joëlle Milquet (vanaf 6 december 2011 tot op heden) weten te bewerkstelligen dat 
A.M.L. van Rooij volgens de Nederlandse en Belgische Rijksregisters vanaf 29 augustus 2013 
nergens meer woont en daarmee juridisch wettelijk niet meer bestaat. DE BELGISCHE STAAT, 
vertegenwoordigd door Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse 
Zaken en Gelijke Kansen, is daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk.  
 
Daarmee is DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste 
Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, verantwoordelijk en aansprakelijk dat 
A.M.L. van Rooij (als ook zijn echtgenote) niet meer kunnen kiezen voor de Nederlandse, Belgische 
en Europese verkiezingen, waarvoor DE BELGISCHE STAAT volledig verantwoordelijk en 
aansprakelijk is. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd de informatie “Stemrecht voor de Europese 
burgers die verblijven in België” van de Belgische Federale Overheid, waarin onder meer letterlijk het 
volgende staat geschreven (zie productie 6): 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-februari-2014-nederlands-rijksregister-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-mei-2014-stemrecht-voor-europese-burgers-die-verblijven-in-belgie.pdf
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Om als Europese burger aan deze verkiezingen deel te nemen, dient u aan vier voorwaarden te 
voldoen. U moet: 
 

4. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst 
 
Tot slot moet u ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeente. Hiertoe dient u 
het formulier C/1 (doc) in te vullen dat u kunt bekomen bij het gemeentebestuur van de 
hoofdverblijfplaats.  
 
Het ingevulde formulier moet u uiterlijk op 28 februari 2014 bezorgen in het 
gemeentehuis. In ruil ontvangt u een ontvangstbewijs. Op basis van de ingevulde 
gegevens zal het gemeentebestuur uw aanvraag onderzoeken.  
 
Wanneer u door het College van burgemeester en schepenen als kiezer erkend wordt, 
zult u een officieel bericht van de gemeente ontvangen. 
 
U moet stemmen in de Belgische gemeente die u inschreef. Let wel: u kunt dan niet 
meer deel nemen aan de Europese verkiezingen in uw land van herkomst. 

 
Als gevolg van bovengenoemde door gemachtigd ambtenaar Yolande Wouters namens burgemeester 
Johny De Raeve van Zonhoven valselijk opgemaakte “BEWIJS VAN BEWONING” is de woning op het 
adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (die A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen 
vanaf 1 januari 2011 als hoofdverblijfplaats bewonen) vanaf 29 augustus 2013 onbewoond, waardoor 
A.M.L. van Rooij door toedoen van de opvolgende verantwoordelijke Belgische Ministers Joëlle 
Milquet (vanaf 21 april 2010 tot 1 januari 2011), Annemie Turtelboom (vanaf 1 januari 2011 tot 6 
december 2011) en Joëlle Milquet (vanaf 6 december 2011 tot op heden) niet meer naar de gemeente 
Zonhoven kan gaan voor het invullen van het formulier C/1 om mee te doen aan de Europese 
verkiezingen op 25 mei 2014. Om gelijke redenen kunnen A.M.L. van Rooij en J.E.M van Rooij van 
Nunen op 25 mei 2014 ook niet meedoen aan de Federale en Vlaamse verkiezingen in België. Het op 
deze wijze, buiten de rechter om, afnemen van het kiesrecht bij A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij 
van Nunen door DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door Joëlle Milquet, Belgisch Vice-
Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen is een zeer ernstig misdrijf.  
 
Dit door DE BELGISCHE STAAT, gepleegde misdrijf is echter nog veel groter, te weten:  
 
A.M.L. van Rooij is gemachtigd bestuurder van de politieke Partij “De Groenen”, afdeling Sint-
Oedenrode, gevestigd op het adres ’t Achterom 9,  5491 XD te Sint-Oedenrode. Als bewijs daarvoor 
vindt u bijgevoegd: 

- machtiging d.d. 14 januari 2010 van landelijk secretaris Otto Ter Haar van de politieke 
groepering De Groenen aan A.M.L. van Rooij (zie productie 7); 

- verklaring van instemming d.d. 13 januari 2010 van de gemeente Sint-Oedenrode dat A.M.L. 
van Rooij als lijstrekker van De Groenen heeft meegedaan aan de 
gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 in Sint-Oedenrode (zie productie 8); 

- brief d.d. 25 januari 2010 van burgemeester P.M. Maas van Sint-Oedenrode aan De Groenen 
t.a.v. A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode (zie productie 9); 

Ondergetekenden verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en 
ingelast te beschouwen. 
 
Als gevolg van bovengenoemd door gemachtigd ambtenaar Yolande Wouters namens burgemeester 
Johny De Raeve van Zonhoven door toedoen van de opvolgende verantwoordelijke Belgische 
Ministers Joëlle Milquet (vanaf 21 april 2010 tot 1 januari 2011), Annemie Turtelboom (vanaf 1 januari 
2011 tot 6 december 2011) en Joëlle Milquet (vanaf 6 december 2011 tot op heden) valselijk 
opgemaakte “BEWIJS VAN BEWONING” is DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door Joëlle 
Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, 
verantwoordelijk voor het feit dat A.M.L. van Rooij vanaf 29 augustus 2013 niet meer in het Belgisch 
Rijksregister staat ingeschreven als wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven, waardoor A.M.L. van Rooij (als ook zijn echtgenote) vanaf 29 augustus 2013 geen wettelijk 
woonadres meer heeft.  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-januari-2010-machtiging-de-groenen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-januari-2010-instemming-ad-van-rooij-kandidaat-de-groenen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2010-brief-p-maas-campagne-verkiezingen.pdf
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Zonder wettelijk woonadres binnen de Europese Unie (België) is het onmogelijk om gemachtigd 
bestuurder te zijn van de politieke Partij “De Groenen” afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het 
adres ’t Achterom 9,  5491 XD te Sint-Oedenrode. Dit betekent dat DE BELGISCHE STAAT, 
vertegenwoordigd door Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse 
Zaken en Gelijke Kansen, verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het feit dat de politieke Partij “De 
Groenen”, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-
Oedenrode, niet heeft kunnen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Sint-Oedenrode op 
19 maart 2014 en verantwoordelijk en aansprakelijk is voor alle daaruit voortvloeiende (politieke) 
schade aan de landelijk partij De Groenen. Daarmee heeft DE BELGISCHE STAAT een einde 
gemaakt aan de democratische verkiezingen binnen de Europese Unie. 
 
De hierboven bijgevoegde gezamenlijke verkiezingsposter van de laatste gemeenteraadverkiezingen 
op 3 maart 2010 maakt duidelijk dat er tussen De Groenen van de gemeenten Sint-Oedenrode en 
Heusden een samenwerkingsverband is die onlosmakelijk aan elkaar zit verbonden. 
 
Dit betekent dat DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste 

Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, 
verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het feit dat de politieke 
Partij “De Groenen” op 19 maart 2019 niet hebben kunnen 
meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Sint-
Oedenrode en Heusden in Nederland.  
 
Het op deze wijze afnemen van de deelname aan democratische 
verkiezingen in de Nederlandse gemeenten Sint-Oedenrode en 
Heusden voor de politieke partij De Groenen door DE 
BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door Joëlle Milquet, 
Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse 
Zaken en Gelijke Kansen, kan niet anders worden beoordeeld als 
grensoverschrijdend staatsterrorisme in de meest ernstige vorm.  
 
Ondanks het nadrukkelijk verzoek van ondergetekenden in hun 
aangetekende brief d.d. 10 maart 2014 aan de DE BELGISCHE 

STAAT vertegenwoordigd door Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en 
Gelijke Kansen Joëlle Milquet om op grond van bovengenoemde feitelijke onderbouw vóór uiterlijk 
17 maart 2014 het volgende te hebben beslist: 
 

I. dat A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen in overeenstemming 
met hun op 31 januari 2011 door inspecteur P. Broux op het registratiekantoor van de 
gemeente Zonhoven, Vredelaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren, geregistreerde 
huurovereenkomst vanaf 1 januari 2011 worden ingeschreven in het Belgisch 
Rijksregister; 

 
II. dat aan A.M.L. van Rooij en aan zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen een machtiging 

wordt verstrekt waarmee zij in de gemeente Zonhoven, waar vanaf 1 januari 2011 hun 
hoofdverblijfplaats is, kunnen stemmen voor de Europese Verkiezingen op 25 mei 2014;  
 

III. dat aan A.M.L. van Rooij en aan zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen een machtiging 
wordt verstrekt waarmee zij in de gemeente Zonhoven, waar vanaf 1 januari 2011 hun 
hoofdverblijfplaats is, kunnen stemmen voor de Federale en Vlaamse verkiezingen in België 
op 25 mei 2014; 
 

IV. dat de gemeenteraadsverkiezingen in Nederlandse gemeenten Sint-Oedenrode en Heusden 
voor onbepaalde tijd worden uitgesteld omdat als gevolg van het door gemachtigd 
ambtenaar Yolande Wouters namens burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven 
gepleegde valsheid in geschrift de politieke groepering De Groenen in Sint-Oedenrode met 
als gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij en de daaraan verbonden De Groenen in 
Heusden in Nederland niet kunnen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 
maart 2014. Zodat op een nader te bepalen tijdstip daarna in Sint-Oedenrode en Heusden 
verkiezingen kunnen worden gehouden waaraan de politieke groepering De Groenen in Sint-
Oedenrode en Heusden ook kunnen meedoen. Dit in afstemming met uw Nederlandse 
collega, verantwoordelijk minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties; 
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heeft DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister 
en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, daarop tot op heden nog geen beslissing 
genomen.  
 
Op 25 mei 2014 zijn de Europese Parlementsverkiezingen. A.M.L. van Rooij wil als kandidaat voor zijn 

politieke partij De Groenen meedoen aan deze Europese 
Parlementsverkiezingen, ondanks het feit dat hij ook al is gevraagd om 
voor een andere partij als kandidaat mee te doen. Door niet te 
hebben beslist op bovengenoemd nadrukkelijk verzoekschrift d.d. 10 
maart 2014 aan de DE BELGISCHE STAAT door vertegenwoordigend Belgisch Vice-

Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet, heeft DE 
BELGISCHE STAAT de mogelijkheid van A.M.L. van Rooij, om zich kandidaat te stellen voor de 
Europese Parlementsverkiezingen voor zijn politieke partij De Groenen of een andere partij, 
afgenomen buiten de rechter om.  
 
Ook heeft DE BELGISCHE STAAT vertegenwoordigd door Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister 
van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet, buiten de rechter om, daarmee het 
kiesrecht van A.M.L. van Rooij en zijn echtgenoot J.E.M. van Rooij van Nunen afgenomen, zodat zij 
als inwoner van België op 25 mei 2014 niet kunnen kiezen voor het Europese Parlement en de 
Federale en Vlaamse regeringen in België. Dit kan niet anders worden beoordeeld als 
grensoverschrijdend staatsterrorisme in de meest ernstige vorm op Europees Niveau.  
       
Met in achtneming van bovengenoemde feiten richten ondergetekende rechtspersonen aan de 
Europese Ombudsvrouw Emily O'Reilly het nadrukkelijke verzoek om deze klacht, vanwege zeer 
ernstige overtreding van het Europese gemeenschapsrecht door de Belgische Staat, onverwijld neer 
te leggen bij het Europese Parlement, met het verzoek om daarop vóór uiterlijk 1 mei 2014 te 
hebben beslist: 
    

I. dat A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen in overeenstemming 
met hun op 31 januari 2011 door inspecteur P. Broux op het registratiekantoor van de 
gemeente Zonhoven, Vredelaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren, geregistreerde 
huurovereenkomst vanaf 1 januari 2011 worden ingeschreven in het Belgisch Rijksregister 
op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België; 
 

II. dat de verkiezingen voor de Europese Parlementsverkiezingen op 25 mei 2014 daarop voor 
onbepaalde tijd moeten worden uitgesteld vanwege zeer ernstige overtreding van het 
Europese gemeenschapsrecht door de Belgische Staat; 
 

III. dat de verkiezingen voor de Federale en Vlaamse regeringen in België op 25 mei 2014 
daarop voor onbepaalde tijd moeten worden uitgesteld vanwege zeer ernstige overtreding 
van het Europese gemeenschapsrecht door de Belgische Staat; 

 
Uw beslissing dat u dit verzoekschrift , gezien de zeer ernstige overtreding van het Europese 
gemeenschapsrecht door de Belgische Staat, onverwijld voorlegt aan het Europese Parlement zien wij 
graag vóór uiterlijk 10 april 2014 schriftelijk bevestigd.  
 
Hoogachtend 
 
 
 
 
 
A.M.L. van Rooij                           Politiek partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode 
Hazendansweg 36A,           Voor deze  
3520 Zonhoven                                                      A.M.L. van Rooij, gemachtigd bestuurder  
 
PRODUCTIEOVERZICHT 
     

1. (Productie 1) Bewijzen van aangetekende verzending van politiek asiel aanvraag d.d. 6 mei 
2010 van Van Rooij Adrianus, mede namens zijn echtgenote Van Nunen Johanna, aan 
voormalig verantwoordelijk Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister Joëlle Milquet van Werk 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-acht-bewijzen-van-aangetekende-verzending-asielaanvraag-van-aml-van-rooij-aan-%20joelle-milquet-ea.pdf
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en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid met een kopie aan Burgemeester 
en wethouders van Sint-Oedenrode t.a.v. burgemeester P.M. Maas, de Nederlandse Raad 
van State, Afdeling bestuursrechtspraak t.a.v. mr. J.E.M. Polak, de Belgische Raad van State, 
Afdeling bestuursrechtspraak t.a.v. de griffier, Rechtbank ’s-Hertogenbosch t.a.v. president 
H.A.W. Snijders; 

2. (Productie 2) De op 21 december 2010 via Century21, Axion Vastgoed bvba, Heuvenstraat 
23, B-3520 Zonhoven tussen Drilleux Davy (verhuurder) en Ad van Rooij (huurder) gesloten 
huurovereenkomst, volgens de Belgische Huurwet op 31 januari 2011 geregistreerd door 
inspecteur P. Broux op het registratiekantoor van de gemeente Zonhoven, Vredelaan 20, 
3530 Houthalen-Helchteren;  

3. (Productie 3) Brief d.d. 01 januari 2014 van de wooncentrale te Hasselt aan Van Rooij Ad, 
Hazendanseweg 36A, B 3520 Zonhoven; 

4. (Productie 4) Het op 09/01/2014 door gemachtigd ambtenaar Yolande Wouters van de 
gemeente Zonhoven valselijk opgemaakte “BEWIJS VAN BEWONING” van de woning 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven; 

5. (Productie 5) Afschrift dd. 28/02/2014 van het Nederlandse Rijksregister van A.M.L. van Rooij 
met de adresgegevens wonende in de woning Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven; 

6. (Productie 6) Informatiebrochure “Stemrecht voor de Europese burgers die verblijven in 
België” van de Belgische Federale Overheid met bijbehorend formulier C/1 en onderliggende 
EG-richtlijn 93/109/EG;  

7. (Productie 7) Machtiging d.d. 14 januari 2010 van landelijk secretaris Otto Ter Haar van de 
politieke groepering De Groenen aan A.M.L. van Rooij; 

8. (Productie 8) Verklaring van instemming d.d. 13 januari 2010 van de gemeente Sint-
Oedenrode dat A.M.L. van Rooij als lijstrekker van De Groenen heeft meegedaan aan de 
gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010;  

9. (Productie 9) Brief d.d. 25 januari 2010 van burgemeester P.M. Maas van Sint-Oedenrode 
aan De Groenen t.a.v. A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode;  

10. (Productie 10) Het op 25 januari 1944 gesloten “politieke testament” van Koning Leopold III 
van België;  

11. (Productie 11) Ons verzoekschrift d.d. 26 juli 2012 aan het Belgische Grondwettelijke Hof 
t.a.v. voorzitters R. Henneuse (F) en M. Bossuyt (N), Koningsplein 7, B-1000 – Brussel 
(België);  

12. (Productie 12) Onze aanvullende memorie d.d. 3 oktober 2013 aan het Belgische 
Grondwettelijke Hof t.a.v. griffier F. Meersschaut van het Belgische Grondwettelijk Hof, 
Koningsplein 7, B-1000 – Brussel (België);  

13. (Productie 13) Ons verzoekschrift d.d. 10 juni 2013 aan de Belgische Staat, namens deze 
Minister van Justitie Annemie Turtelboom en de Europese Commissie, namens deze 
Eurocommissaris Karel De Gucht;  

14. (Productie 14) Onze genocide strafaangifte d.d. 9 september 2012 (kenmerk: EV/090912/AG) 
aan de federaal procureur des Konings Johan Delmulle;  

15. (Productie 15) Onze bij brief d.d. 20 oktober 2011 aan Voorzitter José Manual Barosso van 
de Commissie van de Europese Unie afgegeven aanvullende klacht op de eerdere klacht d.d. 
29 mei 2006 van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.;  

16. (Productie 16) Onze bij brief d.d. 20 oktober 2011 aan Secretaris Generaal Anders Fogh 
Rasmussen van de NAVO gedane sommatie om te stoppen met het lozen van giftige 
kankerverwekkende stoffen vanuit vliegtuigen zonder daarvoor vereiste lozingsvergunning;    

17. (Productie 17) Ons verzoekschrift d.d. 18 maart 2014 aan “De Belgische Staat” 
vertegenwoordigd door Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke 
Kansen Joëlle Milquet; 

18. (Productie 18) Onze brief d.d. 22 april 2013 aan de Vereniging voor de Verenigde Naties in 
België; 

19. (Productie 19) Ons verzoekschrift d.d. 26 februari 2014 aan Koning Philip van België; 
20. (Productie 20) Ons verzoekschrift d.d. 21 februari 2014 aan Belgisch federale procureur des 

konings Johan Delmulle; 
21. (Productie 21) Intentieverklaring met voorbrief d.d. 13 juni 1984 van milieuminister Pieter 

Winsemius (VVD) aan de Voorzitter van de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
Vergaderjaar 1983-1984, 18418, nr.1;  

22. (Productie 22) Het artikel “Aan die 13 MIO kilo Arsenicum en die 30 MIO kilo Chroom VI kan 
het niet gelegen hebben” van de bekende Nederlandse Journalist Pamela Hemelrijk;  

23. (Productie 23) Fotoreportage van het afscheid van de op 28 september 2009 overleden 
bekende Nederlandse journalist Pamela Hemelrijk in de aula van het crematorium;  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520%20-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2014-brief-wooncentrale-te-hasselt-aan-ad-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-januari-2014-vals-opgemaakt-bewijs-van-bewoning-door-yolanda-wouters-gemeente-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-februari-2014-nederlands-rijksregister-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-mei-2014-stemrecht-voor-europese-burgers-die-verblijven-in-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-januari-2010-machtiging-de-groenen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-januari-2010-instemming-ad-van-rooij-kandidaat-de-groenen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2010-brief-p-maas-campagne-verkiezingen.pdf
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/politiek-testament
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juli-2012-rechtzaak-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-oktober-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-juni-2013-verzoek-tot-naleving-afgelegde-ambtseed-aan-turtelboom-en-de-gucht.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-september-2012-aangifte-spies-en-europese-hof.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-20-oktober-2011-aan-eu-commissie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-20-oktober-2011-aan-nato.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-maart-2014-verzoekschrift-joelle-milquet-erik-verbeek-en-ad-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2013-brief-van-ncf-en-ekc-aan-verenigde-naties-in-belgie.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2Z3aGlzdGxlYmxvd2Vyc3xneDo3YzFkYTQ2NGE0ZGNlYjBi
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-februari-2014-verzoekschrift-ekc-en-ncf-aan-federaal-procureur-johan-delmulle.pdf
https://4b6f4004-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/archiefdegroenen/Procect%20chemisch%20afvalbedrijf%201984.pdf?attachauth=ANoY7cq45aTHqnrdSmFRSZDnmpKMxj6sY1YAbldbr2MU1seU5ACCwvogZAVU0pQUuj_y6l8SgElKxuMn0S7sXBiPSpVqQXrt-rxHX-flsGoLtmq63KQDx3IRSlvhv71DkAy_ILWO_3xPk_ZIhy0p0j_xN9hTYcTp9IL2Z1wiZpFhc7JcVCmWyvHHVciiDLNSvnAPKKdEzlSa1rLSO38wV2Itz00BjTgx6cXwXFOA93PeeDIJ6Vw10-iPC5MTKicnEf0Rtrc46ixK&attredirects=0
http://libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/
http://www.sdnl.nl/pamela-fotoreportage.htm
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24. (Productie 24) Het artikel "Pim Fortuyn werd door tweede schutter vermoord" uit het Belang 
van Limburg van 31 augustus 2009;  

25. (Productie 25) Een gedeelte uit het boek “Moord namens de Kroon”  van de bekende 
Nederlandse vrouw Ine Veen over Pim Fortuyn en Ad van Rooij; 

26. (Productie 26) Een gedeelte uit het boek “Alarm…, u wordt vergiftig!! Zal de wereld ten onder 
gaan aan gif, milieu en bedrog?” van de bekende Nederlandse vrouw Ine Veen over Pim 
Fortuyn en Ad van Rooij; 

27. (Productie 27) De door A.M.L. van Rooij bij aangetekende brief d.d. 6 mei 2010 vanuit 
Tongeren in België aangevraagde politiek asiel bij Vice-Eerste Minister en Minister Joëlle 
Milquet van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid;  

 

 
 
 

Verklaring van de Europese Ombudsman dat Nederland aansprakelijk is voor 
het niet kunnen meedoen met de Europese parlementsverkiezingen van 2014 

 
 

 
 

http://www.hbvl.be/nieuws/buitenland/aid859350/pim-fortuyn-werd-door-tweede-schutter-vermoord.aspx
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/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-asielverzoek-van-ad-van-rooij-aan-joelle-milquet-belgie.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/de-reactie-van-de-europese-ombudsman.pdf
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Zie het dossier over het gevecht om recht: www.sdnl.nl/ekc-philips.htm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sdnl.nl/ekc-philips.htm

