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Onderwerp: Gerechtshof ’s-Gravenhage en Mr. H.N. Brouwer (betrokken in de Vaatstra-moordzaak) 

verantwoordelijk en aansprakelijk voor sluipmoordende chemische genocide op miljarden.  wereldbewoners. 

 

    

Aan: mr. drs. F.A.M. Bakker 

Sectorvoorzitter Gerechtshof ’s-Gravenhage 

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag  

e-mail: info.gerechtshofsgravenhage@rechtspraak.nl.  

 
 
Betreft: 
Sommatie om ons beklag d.d. 11 augustus 2008 (uw kenmerk: K08/0321) ex artikel 12 Strafvordering vóór 
uiterlijk 25 december 2012 (Kerstmis) in behandeling te hebben genomen op een locatie in België omdat in 
Nederland tegen A.M.L. van Rooij tot 20 september 2015 een arrestatiebevel loopt.  
 
Geachte Sectorvoorzitter Bakker, 
 
Mr. H.N. Brouwer (betrokken in de Vaatstra-moordzaak) houdt in samenspanning met griffier T. De Paula Lopes 
van Het Gerechtshof ’s-Gravenhage het in behandeling nemen van het door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
gedane beklag artikel 12 Wetboek van Strafvordering al maar liefst ruim 4 jaar lang tegen, waardoor de “Groene 
Chemische Genocide Misdaad” miljoenen nieuwe vergiftigingsslachtoffers heeft kunnen maken en A.M.L. van 
Rooij om deze mens- en milieu-vergiftigende politieke “Corporate Crime” redenen (door toedoen van 
burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode) op 21 april 2010 naar België heeft moeten vluchten om niet te 
worden vermoord in navolging van Pim Fortuyn. Voor bewijs lees de volgende links:  
 
● 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  
● www.ineveen.nl/iv16.htm  

● www.sdnl.nl/fortuyn1.htm  
● www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html  

● www.gva.be/nieuws/buitenland/aid860174/pim-fortuyn-werd-door-tweede-schutter-vermoord.aspx  

● www.hbvl.be/limburg/zonhoven/nederlander-59-leeft-ondergedoken-in-zonhoven.aspx  

● ad-van-rooij.weebly.com/pim-fortuyn.html  
 
Het betreft ons bij brief d.d. 11 augustus 2008 (kenmerk: EKC/11088/bk) ingediende beklag ex artikel 12 Straf-
vordering aan Gerechtshof ’s-Gravenhage (70 blz.). Voor de inhoud van het hele beklag lees de volgende links:  
 
www.hetechtenieuws.org/2008-09-03-beklag-rechtbank-den-haag-14-08%202008-deel1-6.pdf (blz.1 t/m 12) 
www.hetechtenieuws.org/2008-09-03-beklag-rechtbank-den-haag-14-08%202008-deel2-6.pdf (blz.13 t/m 24)  
www.hetechtenieuws.org/2008-09-03-beklag-rechtbank-den-haag-14-08%202008-deel3-6.pdf (blz.25 t/m 36)  
www.hetechtenieuws.org/2008-09-03-beklag-rechtbank-den-haag-14-08%202008-deel4-6.pdf (blz.37 t/m 48) 
www.hetechtenieuws.org/2008-09-03-beklag-rechtbank-den-haag-14-08%202008-deel5-6.pdf (blz.49 t/m 60)  
www.hetechtenieuws.org/2008-09-03-beklag-rechtbank-den-haag-14-08%202008-deel6-6.pdf (blz.61 t/m 70)  
 
tegen de weigering van voormalig voorzitter mr. H.N. Brouwer van het college van procureurs-generaal om onze 
bij hem gedane strafaangifte d.d. 29 juni 2008 (kenmerk: AvR/ekc/29068/ag) van het plegen van valsheid in 
geschrift (art. 225/226 WvS), samenspanning (art. 80 WvS) en deelname aan een criminele organisatie (art.140 
WvS) etc. etc. van: 
  

● Vice-president mw. mr. B.C.W. Geurtsen-van Eeden van de rechtbank ’s-Hertogenbosch,  

   Leeghwaterlaan 8 te  5253 BA ’s-Hertogenbosch;  

● Mr. H.F.C. Kuijpers, Advocaat bij K.D.K. advocaten, Schipholweg 103, postbus 628, 2300 AP, te Leiden;  
● Mr. D.A. Harff, Harff advocaten, Heemraadssingel 202, 3021 DN, te Rotterdam; 

● Mr. drs. M. Vissers, Advocaat bij MDMV Advocatuur & Mediation, Kromme Nieuwegracht 12, 3512 HG Utrecht; 
● Mr. J.A.Th. M. Van Zinnicq Bergmann van Van Zinnicq Bergmann advocaten, peperstraat 8, postbus 1332, 

   5210 BJ, te ’s-Hertogenbosch;  
● Mr. J.E. Benner van Holla Poelman van Leeuwen Advocaten, stationsplein 99-101, 5211 BM,  

   ’s-Hertogenbosch; 

● Vice-president mr. J.H.W. Rullmann van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, Leeghwaterlaan 8 te 5253 BA  

mailto:info.gerechtshofsgravenhage@rechtspraak.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstmis
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-september-2010-arrestatiebevel-ad-van-rooij.pdf
http://www.klokkenluideronline.net/page/7?s=Harm+Brouwer
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-september-2012-aangifte-spies-en-europese-hof.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-september-2012-aangifte-spies-en-europese-hof.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-27.php
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
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.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html
http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid860174/pim-fortuyn-werd-door-tweede-schutter-vermoord.aspx
http://www.hbvl.be/limburg/zonhoven/nederlander-59-leeft-ondergedoken-in-zonhoven.aspx
http://ad-van-rooij.weebly.com/pim-fortuyn.html
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-03-beklag-rechtbank-den-haag-14-08%202008-deel1-6.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-03-beklag-rechtbank-den-haag-14-08%202008-deel2-6.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-03-beklag-rechtbank-den-haag-14-08%202008-deel3-6.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-03-beklag-rechtbank-den-haag-14-08%202008-deel4-6.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-03-beklag-rechtbank-den-haag-14-08%202008-deel5-6.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-03-beklag-rechtbank-den-haag-14-08%202008-deel6-6.pdf
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   ’s-Hertogenbosch;   

● Vice-president mr. P.H.B. Littooy van de rechtbank Alkmaar Kruseman van Eltenweg 2, 1817 BC Alkmaar; 

● Griffier dhr. M.J.H.A. van der Donk van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, Leeghwaterlaan 8 te 5253 BA  

   ’s- Hertogenbosch;  

● Mw. E.Th. M. Bronts hoofd administratie sector civiel bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, Leeghwaterlaan 8 te 

   5253 BA ’s-Hertogenbosch;  

● Mw. Y. Coppens administratief medewerker bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, Leeghwaterlaan 8 te 5253 BA 

   ’s-Hertogenbosch;  

● Dhr. R.E.P. Manders, administratief medewerker bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, Leeghwaterlaan 8 te  

   5253 BA ’s-Hertogenbosch; 

● Mr. N.M. Spelt, rechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, Leeghwaterlaan 8 te 5253 BA ’s-Hertogenbosch; 

● Mr. I. Vanwersch, tot 1 september 2006 rechter van de rechtbank ‘s-Hertogenbosch, vanaf 1 september 2006 

   vicepresident van de rechtbank Amsterdam; 

● vicepresident mr. P.M. Knaapen van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, Leeghwaterlaan 8 te 5253 BA  

   ’s-Hertogenbosch;     

● Mr. J.E.H.R. Vluggen, Kaalheidersteenweg 138 te 6467 AE Kerkrade; 

● Dhr. R. Wiegers, IBR Consult B.V., De Giesel 14 te 6081 PH Haelen; 

● Mw. mr. M.C. Kessely, DAS Rechtsbijstand, Karspeldreef 15 te 1102 BB te Amsterdam; 

● Mr. H.E.C.A. Vlasman, Advocatenkantoor Vlasman B.V., Krommepad 5H te 1251 HP Laren;  

● De hoofdofficier van justitie. mr. B.W. Streefland van het arrondissementsparket Alkmaar; 

● De hoofdofficier van justitie mr. G.W. van der Burg bij het Parket ’s-Hertogenbosch;  

● De heer A. van Zanten, kwaliteitscoördinator van de politie te Alkmaar;  

● Drs. M.H.M. Spaas, Rodenrijstraat 18D, 3037 NG Rotterdam; 

● Ir. D. den Ouden van AVR Holding / AVR-Bedrijven; 

● gerechtsdeurwaarder E.A.C. Lesterhuis van Stalman Gerechtsdeurwaarders te ’s-Hertogenbosch;   

● CDA minister-president J.P Balkenende van de Staat der Nederlanden;      

De gehele politieke partij CDA;   
Alle overige betrokken personen; 
jegens het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en A.M.L. van Rooij te laten onderzoeken. 
 
Voor de inhoud van onze onderliggende bij brief d.d. 29 juni 2008 (kenmerk: AvR/ekc/29068/ag) gedane 
strafaangifte bij voorzitter mr. H.N. Brouwer van het college van procureurs-generaal, lees:  
 
www.hetechtenieuws.org/2008-07-06-Strafaangifte-bij-de-voorzitter-Procureurs-Generaal-4-07-2008-
deel1.pdf (blz. 1 t/m 12) 
www.hetechtenieuws.org/2008-07-06-Strafaangifte-bij-de-voorzitter-Procureurs-Generaal-4-07-2008-
deel2.pdf (blz. 13 t/m 24) 
www.hetechtenieuws.org/2008-07-06-Strafaangifte-bij-de-voorzitter-Procureurs-Generaal-4-07-2008-
deel3.pdf (blz. 25 t/m 35) 
 
Bij brief d.d. 22 augustus 2008 (kenmerk: K08/0321) reageert griffier T. De Paula Lopes van het Gerechtshof ’s-
Gravenhage op ons ingediende beklag ex artikel 12 Strafvordering letterlijk als volgt:  
 

http://www.hetechtenieuws.org/2008-07-06-Strafaangifte-bij-de-voorzitter-Procureurs-Generaal-4-07-2008-deel1.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2008-07-06-Strafaangifte-bij-de-voorzitter-Procureurs-Generaal-4-07-2008-deel1.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2008-07-06-Strafaangifte-bij-de-voorzitter-Procureurs-Generaal-4-07-2008-deel2.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2008-07-06-Strafaangifte-bij-de-voorzitter-Procureurs-Generaal-4-07-2008-deel2.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2008-07-06-Strafaangifte-bij-de-voorzitter-Procureurs-Generaal-4-07-2008-deel3.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2008-07-06-Strafaangifte-bij-de-voorzitter-Procureurs-Generaal-4-07-2008-deel3.pdf
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Voor deze brief d.d. 22 augustus 2008 van griffier T. De Paula Lopes aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
lees de volgende link: www.hetechtenieuws.org/2008-09-03-rechtspraak.jpg  

http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-03-rechtspraak.jpg
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Ondanks het feit dat griffier T. De Paula Lopes, namens het Gerechtshof ’s-Gravenhage, heeft toegezegd dat ons 
beklag d.d. 11 augustus 2008 (kenmerk: EKC/11088/bk), na advies van de hoofdofficier van justitie en de 
advocaat-generaal te hebben ontvangen, binnen vier maanden na 22 augustus 2008 in behandeling zou worden 
genomen door het Gerechtshof ’s-Gravenhage, heeft het Ecologisch Kennis Centrum B.V. heden (ruim 4 jaar 
later) nog steeds geen advies ontvangen van de behandelend advocaat generaal en zijn wij nog steeds niet 
uitgenodigd voor de behandeling ervan door de voorzitter van de beslagkamer van het Gerechtshof ’s-
Gravenhage.  
 
Het is hierbij goed te weten dat de hiervoor aangestelde advocaat-generaal mr. M.T. Renckens is en over haar 
onder meer letterlijk het volgende staat geschreven:  
 
In de zaak van de Schiedammer Parkmoord wisten honderden justitiemedewerkers dat men de 
verkeerde had veroordeeld, maar op dr. Harrie Timmerman na zweeg iedereen. Toen dit naar 
buiten kwam rolde er slechts één kop: die van klokkenluider Timmerman.  Naar ik vrees typeert 
dat de waarheidslievendheid bij justitie 
 
Zo kunnen de werkelijk verantwoordelijken ongestoord nieuwe blunders maken. Neem 
bijvoorbeeld mevrouw mr. M.T.  Renckens. Als Advocaat-Generaal speelde ze een uiterst 
omstreden rol in de Schiedammer Parkmoord (ze werd beschuldigd van het achterhouden van 
ontlastend bewijsmateriaal) en verdomd, het is mr. Renckens voor de zoveelste keer gelukt om 
ontlastend bewijsmateriaal te veronachtzamen : het feit dat Jessica Tetteroo ondanks de zware 
beschuldigingen nog maagd bleek, speelt voor mevrouw Renckens blijkbaar geen rol van 
betekenis: mevrouw Renckens gelooft liever in medische wonderen? 
 
Officier van Justitie Mr. Mariette Renckens bijvoorbeeld kon gruwelijk blunderen in de zgn. balpenmoord 
en nadien nog een keer in de Schiedammer parkmoord. Korpsbeheerder Opstelten heeft 4 november 2005 
na onderzoek afgezien van strafmaatregelen tegen de bij deze zaak betrokken rechercheurs. 
 

Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat advocaat-generaal mr. M.T. Renckens (vanaf 01-10-2009 rechter 

rechtbank ’s-Gravenhage) al eerder in de Schiedammer parkmoord en de balpenmoord ontlastend 

bewijsmateriaal voor het Gerechtshof ’s-Gravenhage heeft achtergehouden waardoor onder meer de 

Rotterdamse trucker Theo Tetteroo maar liefst vijf jaar lang volstrekt onschuldig in de gevangenis en tbs-klinieken 

heeft vast gezeten. Dit komt volledig overeen met de Vaatstra-moordzaak waarin Mr. H.N. Brouwer zeer nauw 

betrokken was. Voor bewijs lees de volgende artikelen op Klokkenluideronline (www.klokkenluideronline.net)    

 
www.klokkenluideronline.net/artikel/20245/demmink-en-brouwer-diep-in-zaak-vaatstra  
www.klokkenluideronline.net/artikel/18482/brouwer-en-demmink-diep-in-zaak-vaatstra  
www.klokkenluideronline.net/artikel/3974/om-onderzoekt-justitieel-kindermisbruik  
www.klokkenluideronline.net/artikel/1764/vrij-schieten-op-om-topman-harm-brouwer  
 
In mijn beklagzaak gaat het om een vanuit Nederland opererende grote criminele organisatie die met misbruik 
van miljoenen/miljarden euro’s aan Europese subsidie in strijd met de Nationale, Europese en internationale wet- 
en regelgeving sluipmoordende chemische genocide toepast op miljarden wereldbewoners om daarmee het 
Nederlandse Koninklijke Huis en de Staat der Nederlanden (die wettelijk niet bestaat (lees daarvoor onze brief 
aan Princes Maxima) op onrechtmatige wijze met vele miljarden euro’s te verrijken.  
 
Geschiedenis  
 
Omstreeks 1851 werd met geld van de kapitaalkrachtige prins Willem Frederik Hendrik het bedrijf Billiton 
opgericht. Op 29 september 1860 werd Billiton omgezet in een Naamloze Vennootschap met de naam: "Billiton 
Maatschappij" (BM). De erven der oprichters en veel vertegenwoordigers der Nederlandse adel, werden 
aandeelhouder. Tot 1864 ging het slecht met de onderneming. Na een wijziging van de concessievoorwaarden 
dreigde zelfs liquidatie. Rationalisatie bracht de firma weer in veiliger vaarwater. Nu moest nog geprobeerd 
worden de concessie, die tot 1892 liep, te verlengen. Op 7 januari 1882 werd deze ondershands verleend, 
hetgeen tot woedende reacties in de Tweede Kamer leidde, waarvan het antirevolutionaire kamerlid Levinus 
Wilhelmus Christiaan Keuchenius de woordvoerder was. Deze sprak over "wetsschennis en de benadeling van 
's-lands belangen". De zaak lag gevoelig daar koning Willem III en prinses Sophie het aandelenpakket hadden 
geërfd van de overleden medeoprichter prins Hendrik (1600 van de 5000 aandelen). Willem III moest de 
concessieverlenging goedkeuren, en daar zag de oppositie een botsing van belangen. Hiermee is feitelijk helder 
geworden dat het Nederlandse Koninklijke Huis op onrechtmatige wijze voor zo’n 3/8 deel aandeelhouder is 
geworden van de "Billiton Maatschappij".  

http://potdorie.nl/weblog/pivot/entry.php?id=234
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/967/justitie-criminaliseert-verder-en-verder-een-overview
http://www.tegenwicht.org/39_waarheid/05sep16_hptijd_fanatiek.htm
http://www.klokkenluideronline.net/
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/20245/demmink-en-brouwer-diep-in-zaak-vaatstra
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/18482/brouwer-en-demmink-diep-in-zaak-vaatstra
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/3974/om-onderzoekt-justitieel-kindermisbruik
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/1764/vrij-schieten-op-om-topman-harm-brouwer
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-mei-2012-brief-aan-maxima-over-nederland-bestaat-niet.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-mei-2012-brief-aan-maxima-over-nederland-bestaat-niet.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_der_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Naamloze_Vennootschap
http://nl.wikipedia.org/wiki/Anti-Revolutionaire_Partij
http://nl.wikipedia.org/wiki/Levinus_Wilhelmus_Christiaan_Keuchenius
http://nl.wikipedia.org/wiki/Levinus_Wilhelmus_Christiaan_Keuchenius
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_III_der_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sophie_der_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Billiton_Maatschappij
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Op 1 december 1939 heeft deze "Billiton Maatschappij" een overeenkomst gesloten met de Nederlandse 
regering, waarbij 5/8 deel (het overige deel) van de aandelen in het bezit van de Nederlandse Staat zijn 
gekomen, waarbij de Nederlandse Staat voor zo’n 20% meedeelde in de winst. Vanaf dat moment was Billiton 
voor 3/8 deel in handen van het Nederlandse Koninklijke Huis en voor 5/8 deel van de Staat der Nederlanden. In 
1970 werd de "Billiton Maatschappij" volledig overgenomen door Shell, waardoor het Koninklijk Huis en de Staat 
der Nederlanden groot aandeelhouders zijn geworden van Shell. De Staat der Nederlanden en het Koninklijk Huis 
hebben dan ook vanaf 1939 een groot gezamenlijk belang dat het hoog problematisch gevaarlijk afval van deze 
"Billiton Maatschappij" met daarin zeer hoge concentraties zeer giftig kankerverwekkend arseenzuur en 
chroomtrioxide (chroom VI) onder de dekmantel van “duurzaamheid” met grote bedragen aan overheidssubsidie 
via houtimpregneerbedrijven (waaronder Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode) als dekmantel wereldwijd tegen een 
hoge prijs wordt verkocht in plaats van tegen extreem hoge kosten eeuwig opslaan, wat wettelijk had gemoeten. 
Waar dit allemaal toe heeft geleid en hoever Frank Houben (CDA), kamerheer en persoonlijke vriend van 
Koningin Beatrix, tevens persoonlijk getuige van het huwelijk van Prins Willem Alexander met Maxima, daarmee 
is gegaan kunt u hieronder lezen:  
 
Op 6 mei 2010 (de dag van de moord op Pim Fortuyn) heb ik bij aangetekende brief in België politiek asiel 
aangevraagd bij Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het 
Migratie- en asielbeleid. Voor de inhoud van mijn politiek asielaanvraag lees de volgende link met deeplinks aan 
feitelijke onderbouw: 
www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-asielverzoek-van-ad-van-rooij-aan-joelle-milquet-belgie.pdf  
 
Omdat een beslissing van verantwoordelijk minister Joëlle Milquet uitbleef heb ik bij aangetekende verzending 
d.d. 26 mei 2010, als aanvulling op mijn politiek asielaanvraag d.d. 6 mei 2010 aan haar, de volgende hieronder 
ingelaste aangetekende brief d.d. 23 mei 2010 laten toekomen:  
www.mstsnl.net/triple-x/aanvullende-brief-23-mei-2010-asielverzoek-aan.pdf  
 
Ook daarop is tot op heden, na maar liefst ruim 2,5 jaar, nog steeds niet gereageerd.  
Wat daarvan voor A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen (mijn vrouw), Van Rooij Holding B.V., Ecologisch 
Kennis Centrum B.V., Camping en Pensionstal “Dommeldal” VOF en miljarden wereldbewoners de gevolgen zijn 
kunt u onder meer lezen in de volgende links met deeplinks aan feitelijke onderbouw:  
 

● www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-november-2012-verzoek-uitstel-verhoor-politierechter-dommeldal.pdf  

● www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-september-2012-ncf-strafaangifte-van-hek-cs-federaal-procureur.pdf 
● www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf  

● 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://sites.google.com/site/ncfaktueel/tweede-kamer-in-nederland-compleet-gevuld-met-nazi-s  

● www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-oktober-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-belgie.pdf  

● www.sdnl.nl/pdf/21-november-2011-federale-regering-grontwettelijk-hof.pdf  

● www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-benw-sint-oedenrode-einde-dwangsom-10-maart-2011.pdf  

● www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2012-nm-beroep-marjo-van-den-heuvel-cbb-tegen-kvk.pdf  

● www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm  

● www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php  

● www.hetechtenieuws.org/nummers.php 

● www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-oktober-2012-vmw-kraantjewater.pdf  

● www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-maart-2012-deskundigenrapport-xentari-wg.pdf  

● https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/  

 
Voor toelichtende video’s bekijk de volgende links: 

● www.youtube.com/watch?v=1AN09RexqE0  

● www.youtube.com/watch?v=wr7a5RJaUho  

● www.youtube.com/watch?v=tXANSufdzIk&feature=player_embedded  

 
Wanneer het Gerechtshof ’s-Gravenhage mijn beklag d.d. 11 augustus 2008 vier jaar geleden had behandeld 
(wat wettelijke had gemoeten en wat door de griffier was toegezegd) dan zou ook advocaat mr. drs. M. Vissers 
daarop zijn veroordeeld en had zij samen met haar zoon nooit een gerechtelijke procedure kunnen starten tegen 
wereldjournalist Micha Kat van klokkenluideronline en daarmee een gerechtelijk uitspraak in Kort Geding 
(zaaknummer / rolnummer: 508480 / KG ZA 12-69 MW/MV ) kunnen winnen. Micha Kat had dan ook nooit voor 
een bedrag van € 100.000,- kunnen worden veroordeeld, waarop mr. drs. M. Vissers de website van Micha Kat 
(www.klokkenluideronline.nl) in het openbaar heeft verkocht om daarmee haar eigen in ons beklag beschreven 
misdrijven af te dekken.  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-asielverzoek-van-ad-van-rooij-aan-joelle-milquet-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/triple-x/aanvullende-brief-23-mei-2010-asielverzoek-aan.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-november-2012-verzoek-uitstel-verhoor-politierechter-dommeldal.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-september-2012-ncf-strafaangifte-van-hek-cs-federaal-procureur.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf
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://libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/tweede-kamer-in-nederland-compleet-gevuld-met-nazi-s
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-oktober-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/21-november-2011-federale-regering-grontwettelijk-hof.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-benw-sint-oedenrode-einde-dwangsom-10-maart-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2012-nm-beroep-marjo-van-den-heuvel-cbb-tegen-kvk.pdf
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-oktober-2012-vmw-kraantjewater.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-maart-2012-deskundigenrapport-xentari-wg.pdf
https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://www.youtube.com/watch?v=1AN09RexqE0
http://www.youtube.com/watch?v=wr7a5RJaUho
http://www.youtube.com/watch?v=tXANSufdzIk&feature=player_embedded
http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BV7967&amp;u_ljn=BV7967
http://www.klokkenluideronline.nl/
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Daarmee heeft advocaat mr. drs. M. Vissers weten te bewerkstellingen dat de Officier van Justitie mr. Joesoef 
Djamil, die deze mens vernederende misdaad op Micha Kat heeft uitgevoerd welke op 
● www.klokkenluideronline.nl staat, van internet moet. Voor bewijs lees de volgende link:  

●  www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-juni-2011-e-mail-nvvk-micha-kat.pdf  

 
Dezelfde mr. Joesoef Djamil dekt namens het college van Procureurs-Generaal al vanaf 28 januari 1999 onze 
strafaangifte tegen voormalig milieuminister Ed Nijpels (VVD), Gebr. van Aarle  e.a. af.  Voor bewijs lees de 
volgende links: 
 

● www.sdnl.nl/irm-pgs2.htm  

● www.sdnl.nl/column25.htm   

● www.sdnl.nl/irm-43.htm  

● www.sdnl.nl/ed-nijpels-en-zijn-verzwegen-tweede-agenda.htm  

 
Als gevolg daarvan zijn vanuit en/of door toedoen van Nederland miljoenen/ miljarden kilogrammen valselijk 
geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoog 
problematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell, op een ongecontroleerde wijze in ons leefmilieu 
terecht gekomen, waardoor er wereldwijd miljoenen/miljarden mensen eerder zullen sterven aan kanker of 
andere vergiftigingsziekten.     
 
Hiermee is feitelijk bewezen dat het Nederlands college van Procureurs-Generaal (door toedoen van  
mr. Joesoef Djamil) vanaf 28 januari 1999 van Nederland ’s-Werelds grootste door Peter R de Vries afgedekte 
mens- en milieuvernietigende organisatie heeft gemaakt, onder dictatoriale aansturing van de opvolgende geld- 
en eigendom stelende burgemeesters Piet Schriek (die Pieter van Geel de les leest) en Peter Maas (persoonlijke 
vriend van Jan Peter Balkenende) van Sint-Oedenrode.  
 
Het is hierbij goed te weten dat John Jorritsma (VVD) vanaf 16 september 1991 tot 1 januari 1997 onder deze 
burgemeester Piet Schriek (CDA) de gemeentesecretaris van Sint-Oedenrode is geweest en als hoogste baas 
van de ambtenaren dit alles heeft veroorzaak en heeft afgedekt. Als waardering daarvoor is deze John Jorritsma 
vanaf 16 mei 2008 tot op heden commissaris van de koningin van Friesland, die op het hoogste provinciale 
niveau de leugens over de ‘Vaatstra-moordzaak’ afdekt, waarmee ’s-werelds grootste misdaad afdekkring rond is. 
 
Het is hierbij goed te weten dat mr. H.N. Brouwer, die als voorzitter van het college procureurs generaal dit alles 
heeft afgedekt, van 1977-1988 bedrijfsjurist is geweest bij Philips in Eindhoven (als hoofd arbeidsvoorwaarden 
o.a. verantwoordelijk voor CA0-onderhandelingen), wat een verklaring geeft van alles wat ik als Philips safety 
manager daar vanaf 23 september 2007 tot op heden heb meegemaakt, wat u kunt lezen in de volgende links: 
 

● www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-december-2011-brief-hans-dijkman-philips.pdf  

● www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf  

● www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php  

● www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-juni-2012-philips-sommatiebrief-aan-tony-coonen.pdf  

 

De oorzaak van dit alles ligt bij het Gerechtshof ’s-Gravenhage met als sectorvoorzitter mr. drs. F.A.M. Bakker 

die mijn bij brief d.d. 11 augustus 2008 (uw kenmerk: K08/0321) ingediende beklag ex artikel 12 Strafvordering, 

ondanks toezegging van uw griffier T. De Paula Lopes, na maar liefst ruim vier jaar nog steeds niet in 

behandeling heeft genomen.  

 

Wij stellen het Gerechtshof ’s-Gravenhage, en daarmee de Staat der Nederlanden, dan ook verantwoordelijk en 

aansprakelijk voor alle schade die het als gevolg daarvan heeft aangericht bij:  

●  A.M.L van Rooij en zijn gezin,  

●  A.M.L. van Rooij als safety manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V.  

●  Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. met A.M.L. van Rooij als directeur, 

●  Van Rooij Holding B.V. met A.M.L. van Rooij als bestuurder; 

●  Camping en Pensionstal “Dommeldal” VOF, met A.M.L. van Rooij als vennoot;  

●  De politieke groepering “ De Groenen” afdeling Sint-Oedenrode met A.M.L. v. Rooij als gemachtigd voorzitter; 

 

 

 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/8797/nieuwe-ongekende-intimidaties-politie.html#more-8797
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/8797/nieuwe-ongekende-intimidaties-politie.html#more-8797
http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.sdnl.nl/irm-pgs2.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-03.php
http://www.sdnl.nl/irm-pgs2.htm
http://www.sdnl.nl/column25.htm
http://www.sdnl.nl/irm-43.htm
http://www.sdnl.nl/ed-nijpels-en-zijn-verzwegen-tweede-agenda.htm
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.sdnl.nl/irm-pgs2.htm
http://www.sdnl.nl/irm-pgs2.htm
http://ad-van-rooij.weebly.com/
http://groepzuid.nl/GZ/2007/05/13/intrekken-persbericht-stelende-burgemeester/
http://groepzuid.nl/GZ/2007/05/13/intrekken-persbericht-stelende-burgemeester/
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/politiek-vluchteling-ad-van-rooij
http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-van-geel.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-benw-sint-oedenrode-einde-dwangsom-10-maart-2011.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php
http://www.europa-nu.nl/id/vht82rkb7ivc/j_a_john_jorritsma
http://www.europa-nu.nl/id/vht82rkb7ivc/j_a_john_jorritsma
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-december-2011-brief-hans-dijkman-philips.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-juni-2012-philips-sommatiebrief-aan-tony-coonen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-december-2011-brief-hans-dijkman-philips.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.dommeldal.eu/
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
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Een kopie van dit sommatieverzoek heb ik verstuurd aan: 

●  Burgemeester en schepenen en raadsleden van Zonhoven in België (de gemeente waar ik vanaf 21 december 

    2010 mijn hoofdverblijfplaats heb); 
●  Burgemeester en wethouders en raadsleden van Sint-Oedenrode in Nederland (de gemeente waarin vanaf  

   1 januari 2011 ben uitgeschreven uit het bevolkingsregister; 
●  Belgisch minister Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen 

    bij wie ik op 6 mei 2010 politiek asiel heb aangevraagd.  
●  Belgisch Minister Annemie Turtelboom van Justitie, die voor deze grensoverschrijdende mens- en 

    milieuvernietigende misdaad vanuit Nederland naar België verantwoordelijk en aansprakelijk is.  
●  Belgische Federale Regering, Belgische Senaat, Vlaamse Regering. 

●  Commissaris van de Koningin John Jorritsma, de leden van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de 

    Provincie Friesland. 
●  Burgemeester en wethouders en raadleden van de gemeente Kollummerland  

● Philips Area HR manager Benelux Hans Dijkman.  

● IAK-Verzekeringen B.V. top jurist A. Spaninks.  

● Wereld Journalist Julius Vischjager.  
● Wereld Journalist Micha Kat.  
● Andere niet met naam genoemde personen, organisaties, instanties en media (BCC).  

 
Het is deze vanuit het Gerechtshof ’s-Gravenhage afdekkende criminele organisatie die ervoor verantwoordelijk 
moet worden gehouden dat tegen A.M.L. van Rooij vanuit een “anonieme officier van justitie” van het 
arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch in Nederland een arrestatiebevel loopt tot 20 september 2015, voor 
bewijs lees de volgende link: 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-september-2010-arrestatiebevel-ad-van-rooij.pdf  
 
Gezien bovengenoemde feiten sommeren wij sectievoorzitter mr. drs. F.A.M. Bakker van het Gerechtshof ’s-
Gravenhage om ons beklag d.d. 11 augustus 2008 (uw kenmerk: K08/0321) ex artikel 12 Strafvordering vóór 
uiterlijk 25 december 2012 (Kerstmis) in behandeling te hebben genomen op een locatie in België en ons dat 
per kerend e-mailbericht schriftelijk te bevestigen. 

 
In afwachting van uw schriftelijke bevestiging per kerend e-mailbericht verblijven wij; 
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
 
 

Ing. A.M.L. van Rooij 
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com  
tel: 0032(0)484749360 
P/A: Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België)   
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 

Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 

Datum: 9 december 2012 12:28 

Onderwerp: Gerechtshof ’s-Gravenhage en Mr. H.N. Brouwer (betrokken in de Vaatstra-moordzaak) 

verantwoordelijk en aansprakelijk voor sluipmoordende chemische genocide op miljarden wereldbewoners. 

Aan: info.gerechtshofsgravenhage@rechtspraak.nl  

Cc: in.annemie.turtelboom@just.fgov.be;  info@just.fgov.be;  milquet@ibz.fgov.be;  info@premier.fed.be;  

info@ckfin.minfin.be;  contact.reynders@diplobel.fed.be;  info@vandelanotte.fed.be;  info@laurette-onkelinx.be;  

info@laruelle.fgov.be;  info@mod.mil.be;  info.magnette@diplobel.fed.be;  fo.magnette@diplobel.fed.be;  

olivier.chastel@chastel.fed.be;  info@deconinck.belgium.be;  info@wathelet.fed.be;  courard@minsoc.fed.be;  

info@servais.belgium.be.be;   info.maggiedeblock@ibz.fgov.be.be;   info@bogaert.belgium.be.be;   

fo@crombez.fed.be.be;   julius601@hotmail.com.be;   drsmkat@yahoo.com.be;   hans.dijkman@philips.com.be;   

toon.spaninks@iak.nl.be;   kabinet.lieten@vlaanderen.be;  kabinet.schauvliege@vlaanderen.be.be;   

kabinet.peeters@vlaanderen.be;  kabinet.bourgeois@vlaanderen.be;   kabinet.crevits@vlaanderen.be;   

kabinet.muyters@vlaanderen.be;  kabinet.smet@vlaanderen.be;  kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be;  

kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be;  piet.debruyn@n-va.be;  dedecker@senators.senate.be;  

contact@christinedefraigne.be;  defraigne@senators.senate.be;  patrick.degroote@n-va.be;  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-september-2010-arrestatiebevel-ad-van-rooij.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstmis
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:info.gerechtshofsgravenhage@rechtspraak.nl
mailto:in.annemie.turtelboom@just.fgov.be
mailto:info@just.fgov.be
mailto:milquet@ibz.fgov.be
mailto:info@premier.fed.be
mailto:info@ckfin.minfin.be
mailto:contact.reynders@diplobel.fed.be
mailto:info@vandelanotte.fed.be
mailto:info@laurette-onkelinx.be
mailto:info@laruelle.fgov.be
mailto:info@mod.mil.be
mailto:info.magnette@diplobel.fed.be
mailto:fo.magnette@diplobel.fed.be
mailto:olivier.chastel@chastel.fed.be
mailto:info@deconinck.belgium.be
mailto:info@wathelet.fed.be
mailto:courard@minsoc.fed.be
mailto:info@servais.belgium.be.be
mailto:info.maggiedeblock@ibz.fgov.be.be
mailto:info@bogaert.belgium.be.be
mailto:fo@crombez.fed.be.be
mailto:julius601@hotmail.com.be
mailto:drsmkat@yahoo.com.be
mailto:hans.dijkman@philips.com.be
mailto:toon.spaninks@iak.nl.be
mailto:kabinet.lieten@vlaanderen.be
mailto:kabinet.schauvliege@vlaanderen.be.be
mailto:kabinet.peeters@vlaanderen.be
mailto:kabinet.bourgeois@vlaanderen.be
mailto:kabinet.crevits@vlaanderen.be
mailto:kabinet.muyters@vlaanderen.be
mailto:kabinet.smet@vlaanderen.be
mailto:kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be
mailto:kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be
mailto:piet.debruyn@n-va.be
mailto:dedecker@senators.senate.be
mailto:contact@christinedefraigne.be
mailto:defraigne@senators.senate.be
mailto:patrick.degroote@n-va.be
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delperee@hotmail.com.be;   delperee@senators.senate.be;  bourgmestre.demeyer@liege.be;  

guido.de.padt@pandora.be;  info@gdeprez.be;  caroline.desir@psmail.be;  bart.dewever@n-va.be;  

filip.dewinter@vlaamsbelang.org.be;   filip.dewinter@vlaamsparlement.be;  dalila.douifi@s-p-a.be;  

andre@andredubus.be;  jan.durnez@vlaamsparlement.be;  jan.durnez@skynet.be;  inge.faes@n-va.be;  

cindy.franssen@vlaamsparlement.be;  liesbeth.homans@vlaamsparlement.be;  liesbeth.homans@n-va.be;  

louis.ide@n-va.be;  zakia.khattabi@ecolo.be;  ahmed.laaouej@voila.fr.be;   bart.laeremans@telenet.be;  

sara@vivant.org.be;   nel@vivant.org.be;   lieve.maes@n-va.be;  courrier@philippe-mahoux.be;  phm@swing.be;  

vanessa.matz@aywaille.be;  claudine.dussart@skynet.be;  jacky.morael@ecolo.be;  

morreale@senators.senate.be;  pmoureaux@skynet.be;  audia.niessen@ecolo.be;  

fatma.pehlivan@vlaamsparlement.be;  danny.pieters@n-va.be;  freya.piryns@groen.be;  

fatihasaidi2003@yahoo.fr.be;   ludo.sannen@vlaamsparlement.be;  sannen@senators.senate.be;  

louis.siquet@skynet.be;  elke.sleurs@n-va.be;  helga@helgastevens.be;  secretariaat.mt@telenet.be;  

taelman@senators.senate.be;  fauzaya.talhaoui@ua.ac.be;  muriel.targnion@gmail.com.be;   

cecile.thibaut@ecolo.be;  secretariat@dominiquetilmans.be;  tilmans@senators.senate.be;  bart@tommelein.be;  

rtorfs@cdenv.be;  rik.torfs@law.kuleuven.be;  vandermeersch@senators.senate.be;  karl.vanlouwe@n-va.be;  

petervanrompuy@gmail.com.be;   yoeri@vastersavendts.be;  sabine.vermeulen@n-va.be;  

mieke.vogels@vlaamsparlement.be;  vogels@senators.senate.be;  fabiennewinckel@yahoo.fr.be;   

olga@zrihen.be;  ozrihen@skynet.be;  burgemeester@zonhoven.be;  henri.schraepen@zonhoven.be;  

benny.roosen@zonhoven.be;  jules.achten@zonhoven.be;  kristien.smets@zonhoven.be;  magda.hulsmans-

moons@zonhoven.be;  ria.hendrikx@zonhoven.be;  robert.albrecht@telenet.be;  slieten@raadlimburg.be;  

marc.bammens@telenet.be;  fo@marlou.be;  ingrid.lieten@vlaanderen.be;  nulens.patrick@telenet.be;  

ronny.switten@skynet.be;  evelienvanherle@telenet.be;  mrenders@raadlimburg.be;  

steven.reynders97@telenet.be;  lieve_vandeput@hotmail.be;  jef.hulsmans@skynet.be;  

m_vanempten@hotmail.com.be;   gert.put@telenet.be;  evers.jozef@telenet.be;  hilde13@yahoo.com.be;   

p.lijnen@gmail.com.be;   patrick.wissels@telenet.be;  maarten.lucas@telenet.be;  info@voluitvoorzonhoven.be;  

leopold.bos@n-va.be;  koen.roeffaers@n-va.be;  jo.vandendorpe@n-va.be;  theo.stulens@n-va.be;  

bart.vanhorenbeek@n-va.be;  inne.beckers@n-va.be;  johan.deturck@n-va.be;  katrien.caers@n-va.be;  

dominique.gerits@n-va.be;  alg.directeur@fryslan.nl.be;   s.poepjes@fryslan.nl.be;   .a.devries@fryslan.nl.be;   

h.konst@fryslan.nl.be;   secr.gs.konst@fryslan.nl.be;   statengriffie@fryslan.nl.be;   a.vanderaar@fryslan.nl.be;   

m.aardema@fryslan.nl.be;   j.apperloo@fryslan.nl.be;   h.vanasten@fryslan.nl.be;   y.deboer@fryslan.nl.be;   

p.buisman@fryslan.nl.be;   t.dorrepaal@fryslan.nl.be;   f.doting@fryslan.nl.be;   o.vandergalien@fryslan.nl.be;   

o.a.vandergalien@fryslan.nl.be;   i.groeneveld@fryslan.nl.be;   a.haga@fryslan.nl.be;   k.hettinga@fryslan.nl.be;   

jelle.hiemstra@fryslan.nl.be;   j.vanderhoek@fryslan.nl.be;   p.tenhoeve@fryslan.nl.be;   

r.vanderhoning@fryslan.nl.be;   d.hoogland@fryslan.nl.be;   j.vanderhorst@fryslan.nl.be;   hosman@fryslan.nl.be;   

h.janssen@fryslan.nl.be;  o.kaya@fryslan.nl.be;   k.kielstra@fryslan.nl.be;   r.vanmaurik@fryslan.nl.be;   
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