Afgegeven met ontvangstbevestiging

Aan Hare Majesteit de Koningin Beatrix
als Voorzitter van de Raad van State
Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag

België 20 januari 2012.
Uw kenmerk: 2011.15 bsg
Betreft: A.M.L. (Ad) van Rooij)/
Sommatie om sollicitant Ad van Rooij op 1 februari 2012 te benoemen tot de nieuwe vicepresident van de Raad van State en vóór uiterlijk 26 januari 2012 strafaangifte te doen
tegen J.P.H. Donner en zijn politieke partij CDA vanwege zijn in deze sommatie
opgenoemde door hem gepleegde strafbare feiten jegens Ad van Rooij vanuit zijn functie’s
als voormalig staatsraad, voormalig minister van justitie, voormalig minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en voormalig minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

DE GROENEN
Geachte koningin Beatrix,
Als sollicitant naar de functie van vice-president van de Raad van State sommeer ik u om A.M.L. (Ad)
van Rooij op 1 februari 2012 te benoemen tot de nieuwe vice-president van de Raad van State en
vóór uiterlijk 26 januari 2012 strafaangifte te doen tegen J.P.H. Donner en zijn politieke partij CDA
vanwege zijn, in samenspanning met anderen, in deze sommatie opgenoemde door hem gepleegde
strafbare feiten jegens Ad van Rooij vanuit zijn functie’s als voormalig staatsraad, voormalig minister
van justitie, voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voormalig minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Ter onderbouwing van deze sommatie is overlegd “ordner A” en “ ordner A1”:
- Ordner A1 bevat onze 399 pagina’s tellende tijdig ingediende zienswijzen d.d. 25 augustus
2011 (kenmerk: AvR/C&P/250811/zw) op het Ontwerpbestemmingsplan buitengebied 2010 en
PlanMER van de gemeente Sint-Oedenrode met aan onderbouwing de ordners: A2, B1, B2 en
B3. Ik richt aan u het nadrukkelijke verzoek om een kopie van bijbehorende ordners: A2, B1,
B2 en B3 op te vragen bij de gemeente Sint-Oedenrode en de inhoud ervan hier als herhaald
en ingelast te beschouwen.
- Ordner A bevat ons 83 pagina’s tellende verzoekschrift d.d. 11 januari 2012 aan het college
van beroep voor het besdrijfsleven te Den Haag om uitstel van de behandeling ter zitting op 27
januari 2012 van de zaak met als procedurenummer:
- AWB 11/443 S2 met bijbehorende 20-tal bijlagen (tab 1 t/m t/m 20) aan feitelijk
onderbouwende bewijsstukken, aangevuld met een 9-tal feitelijke bewijsstukken (tab 21 t/m
29) ter onderbouwing van dit sommatieverzoek aan Hare Majesteit Koningin Beatrix.
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Vanwege het feit dat Ad van Rooij heeft gesolliciteerd naar de functie als vice-president van de Raad
van State mogen ambtenaren, juristen of andere functionarissen binnen de Raad van State deze
sommatiebrief d.d. 20 januari 2012 (ordners A en A1) aan Hare Majesteit Koningin Beatrix niet voor
haar achterhouden. Ik sommeer om die reden de postbeambte binnen de Raad van State die dit
sommatieverzoek op 20 augustus 2012 in ontvangst heeft genomen om deze ingeleverde “ordner A”
en “ ordner A1” onverwijld af te geven bij Hare Majesteit Koningin Beatrix persoonlijk en mij dat per
kerend schrijven schriftelijk te bevestigen.
Eerste Sommatie om A.M.L. van Rooij op 1 februari 2012 te benoemen tot nieuwe vice-president
van de Raad van State en vóór uiterlijk 26 januari 2012 strafaangifte te doen van de feitelijk
bewezen gepleegde misdrijven door Piet Hein Donner en van andere daarin genoemde
personen.
Als eerste sommatie om sollicitant Ad van Rooij op 1 februari 2012 te benoemen tot de nieuwe vicepresident van de Raad van State en vóór uiterlijk 26 januari 2012 strafaangifte te doen tegen J.P.H.
Donner en zijn politieke partij CDA is gebaseerd op de feiten zoals u die kunt lezen in ons
verzoekschrift d.d. 11 januari 2012 tot opschorting van de behandeling ter zitting op 27 januari 2012
aan het college van beroep voor het bedrijfsleven te Den Haag in de zaak met als procedurenummer:
AWB 11/443 S2, bestaande uit 83 pagina’s met de volgende 20-tal bijlagen aan bewijsstukken:
1. (tab 1) Brief d.d. 28 december 2009 van Philips advocaat Dries Duynstee aan UWV
Amsterdam waarin hij over de arbeidsongeschiktheid van A.M.L. van Rooij valsheid in
geschrift heeft gepleegd (2 blz);
2. (tab 2) Parttime arbeidscontract d.d. 6 maart 1998 van Philips Medical Systems Nederland
B.V. met A.M.L. van Rooij (2 blz);
3. (tab 3) Inschrijving KvK Van Rooij Holding B.V. dossiernummer: 17102683 (2 blz);
4. (tab 4) Inschrijving KvK Ecologisch Kennis Centrum B.V. dossiernummer: 16090111 (2 blz);
5. (tab 5) Brief d.d. 5 oktober 2007 van Philips bedrijfsarts H. Mol van Achmea-Arbo waarin hij
A.M.L. van Rooij voor 100% arbeidsongeschikt (geestesziek) heeft verklaard (2 blz);
6. (tab 6) Brief van Philips werkgever J. Oerlemans dat A.M.L. van Rooij door Philips bedrijfsarts
H. Mol voor 100% arbeidsongeschikt is verklaard (1 blz);
7. (tab 7) Brief van 7 mei 2008 (voor het eerst verkregen op 19 juli 2010) van Anja Trienekens
(Randstad) aan Mw. L. Oosterdorp, werkzaam voor HRM bij Philips Medical Systems
Nederland B.V. waarin wordt gemeld dat werkgever J. Oerlemans verplicht is om tot
reïntegratie over te gaan van zijn werknemer A.M.L. van Rooij met ondersteuning van de
arbeidskundigen Berry Brekelmans en René Vooght. Dit is echter nooit gebeurd (3 blz);
8. (tab 8) Artikel 19 t/m 21 uit de Collectieve Arbeidsovereenkomst B (2008) van Philips (5 blz);
9. (tab 9) Mutatiebrief van 1 november 2007 van P.E.J. Wertelaers (HRM bij Philips Medical
Systems Nederland B.V.) aan de Philips salaris-administratie dat de doorbetaling van salaris
aan A.M.L. van Rooij vanaf 25 oktober 2007 moet stoppen; dit in strijd met de Philips CAO,
Ziektewet en Wet verbetering poortwachter (1 blz);
10. (tab 10) brief d.d. 4 augustus 2008 van het UWV Amsterdam aan A.M.L. van Rooij met de
mededeling dat werkgever Philips Medical Systems Nederland B.V. hen heeft gemeld dat
A.M.L. van Rooij (BSN: 093.391.225) op 24 september 2007 ziek is geworden en het
afgelopen jaar niet heeft kunnen werken. Ondanks deze wetenschap heeft A.M.L van Rooij
van werkgever Philips Medical Systems Nederland B.V. vanaf 25 oktober 2007 geen
doorbetaling van salaris tijdens ziekte ontvangen, waartoe Philips op grond van de Ziektewet
en haar eigen Philips CAO wettelijk verplicht is (1 blz);
11. (tab 11) Gewaarmerkt stuk d.d. 28 december 2009 van Gert Vonk uit de UWV computer.
Daarin kunt u lezen dat als gevolg van de ziekmelding bij het UWV door werkgever Philips
Medical Systems Nederland A.M.L. van Rooij op 28 december 2009 nog steeds ziek is, zonder
dat Philips haar wettelijk opgelegde reïntegratie verplichtingen is nagekomen en zonder dat
Philips vanaf 25 oktober 2007 salaris tijdens ziekte heeft doorbetaald, waarmee zij in zeer
ernstige mate hebben gehandeld in strijd met de Philips CAO, Ziektewet en Wet verbetering
poortwachter (3 blz);
12. (tab 12) Brief d.d. 28 december 2009 van Philips advocaat Dries Duynstee aan UWV
Amsterdam waarin hij over de arbeidsongeschiktheid van A.M.L. van Rooij met
bovengenoemde voorkennis en wetenschap letterlijk het volgende heeft geschreven: “Door
onze bedrijfsarts is derhalve bij de heer Van Rooij geen ziekte geconstateerd, niet op 5
oktober 2007 en ook daarna niet” Daarmee heeft Philips advocaat Dries Duynstee
onmiskenbaar valsheid in geschrift gepleegd (2 blz);
13. (tab 13) Brief d.d. 13 januari 2010 van W. Bruystens (UWV) aan Philips Medical Systems
Nederland B.V., waarin letterlijk het volgende staat geschreven “Naar aanleiding van de brief
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14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

van Philips Medical Systems van 28 december 2009 en het telefonisch overleg met Anja
Trienekens van vandaag deel ik u mee dat wij de ziekmeldingen in onze systemen hebben
verwijderd”. W. Bruystens (UWV) heeft dat gedaan zonder bij A.M.L. van Rooij, zonder bij
Philips bedrijfsarts H. Mol en zonder bij de andere werkgever Van Rooij Holding B.V. daarover
navraag te hebben gedaan, waardoor A.M.L. van Rooij voor de rest van zijn leven
arbeidsongeschikt (geestesziek) is, geen recht heeft op een WIA uitkering en geen recht meer
heeft op doorbetaling van salaris tijdens ziekte vanaf 5 oktober 2007 tot op heden. Dit alles in
strijd met de Philips CAO, Ziektewet en Wet verbetering poortwachter (1 blz);
(tab 14) Brief d.d. 28 juli 2008 (kenmerk: Philips/Klei/MP/28078/VZ) aan minister president Jan
Peter Balkenende (CDA) die ik vanuit mijn functie als safety manager bij Philips Medical
Sytems Nederland B.V. op 28 juli 2008 persoonlijk heb afgegeven bij de postontvangst in het
torentje in Den Haag. Daarin heeft A.M.L. van Rooij vanuit zijn functie als safety manager bij
Philips Medical Sytems Nederland B.V. aan Minister- President dr. J.P. Balkenende zeer
nadrukkelijk verzocht “Om bij ministerieel besluit de 100% gestesziekverklaring door Philips
bedrijfsarts H. Mol van Achmea-arbo binnen 48 uur na ontvangst van dit schrijven te
vernietigen” (39 blz);
(tab 15) brief d.d. 6 augustus 2008 (ref: 211043/TG/lw) van advocaat A.A.B. Gaalman (AKD
Prinsen Van Wijmen N.V.) namens de besloten vennootschap Philips Medical Systems
Nederland B.V. alsook – voor zich zowel als namens alle tot haar organisatie behorende
Philips Bedrijven – de naamloze vennootschap Koninklijke Philips Electronics N.V. – met
daarin letterlijk de volgende sommatie aan Philips safety manager A.M.L. van Rooij “Namens
cliënten verzoek – en voor zoveel nodig sommeer- ik u bij deze, per onmiddellijk iedere
gebruikmaking van briefpapier, businesscards en/of andere legitimatie-/identificatie middelen
(op naam van) van mijn cliënten te staken en gestaakt te houden, bij gebreke waarvan zonder
nadere aankondiging door middel van een kort geding een verbod op straffe van een
dwangsom zal worden gevorderd” (2 blz).
(tab 16) Sommatieverzoek d.d. 6 april 2010 (kenmerk: C&P/060410/HM) aan Hare Majesteit
Koningin Beatrix als Staatshoofd van Nederland en als voorzitter van de Raad van State.
Daarin heb ik aan Hare Majesteit Beatrix ondermeer de letterlijke sommaties laten uitgaan “3)
dat Philips President G. J. Kleisterlee (uw collega in de Bilderberggroep) door u hierover wordt
aangesproken met als uitkomst dat A.M.L. van Rooij door Philips bedrijfsarts H. Mol wordt
uitgenodigd voor een consult, waarbij hij weer voor 100% arbeidsgeschikt wordt verklaard en
waarbij door Philips Healhtcare het achterstallige salaris vanaf 25 oktober 2007 alsnog aan
A.M.L. van Rooij zal worden betaald” en “4) dat minister J.P.H. Donner van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (door u beëdigd) hierover door u wordt aangesproken met de mededeling
dat hij als verantwoordelijk minister erop moet toezien dat Philips President G. J. Kleisterlee
(uw collega in de Bilderberggroep), hetgeen wat onder “Punt 3” staat geschreven, ook
daadwerkelijk ten uitvoer brengt” (7 blz).
(tab 17) Uitdraai van de niet opgegeven nevenfuncties bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
door raadsheer mr. P.C.E van Wijmen (1blz.)
(tab 18) Mijn strafaangifte d.d. 28 december 1994 aan de officier van justitie mr. G.C.M. Bos
(8 blz);
(tab 19) De beslissing van Mr. G. Bos d.d. 13 januari 1995 (kenmerk: 1/0010/95), onder
verantwoordelijkheid van minister Winnie Sorgdrager van Justitie (D66), op mijn strafaangifte
d.d. 28 december 1994 (1 blz);.
(tab 20) De eerste drie pagina’s van mijn bezwaarschrift tevens sommatieverzoek tot het
nemen van een 12-tal besluiten d.d. 25 december 2011(kenmerk: C&P/251211/BZ) vindt u
bijgevoegd. Het gehele ondertekende bezwaarschrift/verzoekschrift (60 blz.) kunt u opvragen
bij de gemeente Sint-Oedenrode (3 blz);

Ik sommeer Hare Majesteit Koningin Beatrix (waartoe zij in dit geval wettelijk verplicht is) om kennis te
nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.
Met die inhoud is feitelijk komen vast te staan dat Philips advocaat Dries Duynstee in samenspanning
met de door Philips ingeschakelde advocaat A.A.B Gaalman (die ook plaatsvervangend rechter is),
werkzaam voor het advocatenkantoor ADK Prinsen Van Wijmen waarvoor mr. P.C.E. van
Wijmen(CDA) (als medeoprichter?) werkt als adviseur, die in opdracht van Philips President Gerard
Kleisterlee (thans: Frans van Houten) in samenspanning met burgemeester Peter Maas (CDA) van
Sint-Oedenrode, in samenspanning met voormalig verantwoordelijk minister Piet Hein Donner van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid waaronder het UWV valt, in samenspanning met de juridisch
adviseur Yvonne Bleeker van het UWV, in samenspanning met minister-president Jan-Peter
Balkenende (thans: Mark Rutte) namens de Staat der Nederlanden, in samenspanning met Hare
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Majesteit de Koningin als staatshoofd en als voorzitter van de Raad van State (mogelijk buiten haar
weten om?), in samenspanning met mijn eigen advocaat Ellen Pasman heeft weten te realiseren:
- dat A.M.L. van Rooij vanaf 25 oktober 2007 (ruim 4 jaar lang) van Philips Medical Systems
Nederland BV geen doorbetaling van salaris tijdens ziekte heeft ontvangen;
- dat A.M.L van Rooij en zijn vrouw Annelies vanaf 25 oktober 2007 niet meer overeenkomstig
de Philips CAO voor ziektekosten zijn verzekerd;
- dat A.M.L. van Rooij geen WIA uitkering kan krijgen;
- dat A.M.L. van Rooij voor de rest van zijn leven voor 100% arbeidsongeschikt blijft;
- dat A.M.L. van Rooij op 22 april 2010 moeten vluchten naar België, al ruim 1,5 jaar lang tegen
dubbele woonlasten gescheiden moeten wonen van zijn vrouw, om door toedoen van deze
meest criminele UWV politiek (video) niet te worden vermoord in navolging van Pim Fortuyn
Daarmee heeft Hare Majesteit Koningin Beatrix (zie achter tab 16), door toedoen van verantwoordelijk
minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (CDA), minister president Jan Peter
Balkenende (CDA) (zie achter tab 14) en burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode zich
onmiskenbaar schuldig gemaakt aan het tot op heden meest ernstige misdrijf uit de Nederlandse
geschiedenis jegens A.M.L. van Rooij en zijn gezin.
Dit heeft allemaal kunnen gebeuren als gevolg van de volgende simpele feiten:
Mijn buurman Gebr van Aarle heeft in 1987 van burgemeester G.M. van Oerle (CDA) en wethouders
van Sint-Oedenrode zijn houtimpregneerbedrijf op het adres Ollandseweg 159 (milieucategorie 5) te
midden van burgerwoningen (14 burgerwoningen op een afstand van 0 tot 100 meter) in het kritische
natuurgebied “Dommeldal” mogen oprichten op sterk verontreinigde grond (verontreinigd met arseen,
koper en zink tot 14 x saneringswaarde) zonder een wettelijk vereiste bouwvergunning in strijd met het
bestemmingsplan buitengebied van Sint-Oedenrode, zonder een extern veiligheidsrapport en
rampenbestrijdingsplan dat op grond van de Europese Post Seveso richtlijn wettelijk verplicht was.
Begin augustus 1992 heeft mijn buurman Gebr. van Aarle BV met stilzwijgende toestemming van
burgemeester P. Schriek (CDA) en secretaris J.A. Jorritsma (VVD)(thans: commissaris van de
koningin van Friesland en neef van voormalig minister A. Jorritsma van Economisch Zaken) zijn totaal
illegaal gebouwde houtimpregneerbedrijf in werking gesteld zonder een vooraf vereiste
milieuvergunning en zonder een vereist extern veiligheidsrapport en rampenbestrijdingsplan dat op
grond van de Europese Post Seveso richtlijn wettelijk verplicht was.
Bij besluit van 14 juni 1994 hebben burgemeester P. Schriek (CDA) en secretaris J.A. Jorritsma (VVD)
inzake het in strijd met het bestemmingsplan buitengebied van Sint-Oedenrode door Gebr. van Aarle
B.V. gebouwde bouwwerken, zijnde met kankerverwekkend arseenzuur en chroom VI geïmpregneerde
tuinhuisjes, pergola’s, picknicktafels, kinderspeeltoestellen ten dienste van het plegen van detailhandel
zonder vereiste milieuvergunning, onder meer letterlijk het volgende beslist (zie achter tab 18);
Overwegende te aanzien van de zaak ten gronde.
1. Het gebouwde is opgericht zonder de daarvoor vereiste bouwvergunning.
2. De onder 1 bedoelde bouwvergunning kan niet worden verleend nu een en ander in
strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan.
3. Er is geen advies gevraagd aan de commissie Welstand.
De onderhavige bouwsels hebben geen functie in het kader van de uitoefening van het
bedrijf ter plaatse gevestigde houtverwerkend bedrijf in enge zin. Zij zijn om deze reden en
vanwege de situering daarvan ten opzichte van de Ollandseweg in strijd met genoemd plan.
Daarvoor kan derhalve geen bouwvergunning worden verleend. Om deze reden werd ook
geen advies gevraagd aan de commissie voor welstand.
Beslissing.
Gelet op vorenstaande overwegingen en mede gelet op de Wet administratieve rechtspraak
overheidsbeschikkingen:
besluiten.
De door ing. A.M.L. van Rooij voornoemd ingediende bezwaarschriften ongegrond te
verklaren en hun hiervoor genoemde bestreden beschikkingen te handhaven.
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Daarmee hebben burgemeester P. Schriek (CDA) en secretaris J.A. Jorritsma (VVD) beslist dat mijn
buurman Gebr. van Aarle de zwaarste bouwmisdrijven mag plegen op sterk verontreinigde grond, in
strijd met het bestemmingsplan buitengebied van Sint-Oedenrode, te midden van burgerwoningen van
derden in het kritische dommeldalgebied van Sint-Oedenrode.
Bij brief d.d. 16 november 1994 heb ik aan de gemeenteraad van Sint-Oedenrode, als hoogste
rechtscollege, een verzoek gedaan tot het nemen van een besluit om deze bij besluit van 14 juni 1994
door burgemeester en wethouders genomen beslissing te vernietigen. Ondanks vele malen
aandringen daartoe heeft de gemeenteraad van Sint-Oedenrode (na maar liefst 18 jaar) daarop nog
steeds geen besluit genomen (zie achter tab 18);
Nu hierbij feitelijk is komen vast te staan dat zowel burgemeester P. Schriek (CDA) en secretaris
J.A. Jorritsma (VVD) als wel de voltallige gemeenteraad van Sint-Oedenrode deze meest ernstige
bouwmisdrijven van mijn buurman houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle BV steunen heb ik hiervan
bij brief d.d. 28 december 1994 strafaangifte gedaan bij de officier van justitie mr. G.C.M. Bos van het
arrondissementsparket s’Hertogenbosch (zie achter tab 18);
Op deze strafaangifte d.d. 28 december 1994 heeft de officier van justitie mr. G.C.M. Bos, onder de
verantwoordelijke minister van Justitie Winnie Sorgdrager (D66), letterlijk alsvolgt beslist (zie achter
tab 19);
.
ARRONDISSEMENTSPAKET TE ’S-HERTOGENBOSCH
Aan
Ing. A.M.L. van Rooij
’t Achterom 9a, 5491 XD Sint-Oedenrode
’s-Hertogebosch,
13 januari 1995
Afdeling
: ’s-Bosch/js
Ons kenmerk : 1/0010/95
Uw brief van : 28 december 1994
Naar aanleiding van uw aangifte van 28 december 1994 tegen Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Sint-Oedenrode en de Gebr. Van Aarle BV deel ik u mede
dat ik hierin geen aanleiding zie een strafrechtelijk onderzoek in te stellen en wel op
oppertuniteitsgronden.
De officier van justitie,
Mr. G.G.M. Bos
Het parket is gevestigd Zuidwal 58
Corresp. Adres: postbus 90155 – 5200 MG ’s-Hertogenbosch
Telefoon 073 - 816886
Daarmee heeft de officier van justitie mr. G.G.M. Bos, onder verantwoordelijk minister van Justitie
Winnie Sorgdrager (D66), beslist dat “op gronden van het algemeen belang: het dumpen van
honderdduizenden kilogrammen zeer giftig kankerverwekkend valselijk geëtiketteerd
arseenzuur en chroom VI, zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van Billiton/Shell” via mijn
buurman als dekmantel door de officier van justitie daartegen niet strafrechtelijk zal worden
opgetreden.

Met deze beslissing van de officier van justitie van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch
hebben burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, alle raadsleden van de gemeente SintOedenrode en alle ambtenaren van Sint-Oedenrode al maar liefst 18 jaar lang onbeperkt strafbare
feiten en misdrijven kunnen plegen zonder dat daartegen nog strafrechtelijk kan worden opgetreden.
Vanaf die tijd is de gemeente Sint-Oedenrode het Palermo van Nederland geworden. Door toedoen
van voormalig minister Winnie Sorgdrager hebben burgemeester en wethouders, raadsleden,
ambtenaren en met name ook de CDA-stemmers binnen de gemeente Sint-Oedenrode met misbruik
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van miljoenen euro’s aan gemeenschapsgeld zich in strijd met de wet en het recht met honderden
miljoenen euro’s onrechtmatig verrijkt. Daarmee heeft door toedoen van de officier van justitie mr.
G.G.M. Bos, onder verantwoordelijkheid van voormalig minister van Justitie Winnie Sorgdrager (D66),
Sint-Oedenrode kunnen uitgroeien tot de meest corrupte gemeente van Nederland die de gehele Raad
van State, inclusief voorzitter koningin Beatrix, volledig in haar macht heeft. Vanwege het feit dat
verantwoordelijk minister van justitie Winnie Sorgdrager (D66) daarop is gepromoveerd tot lid van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om dit alles bij onze hoogste rechtbank af te
dekken bevestigt dat de Raad van State de hoogste criminele organisatie van Nederland is.
Deze onder verantwoordelijkheid van voormalig minister justitie Winnie Sorgdrager (D66) veroorzaakte
mens- en milieuvernietigende misdaad via dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V. is daarna afgedekt
door haar opvolgende ministers van justitie Benk Korthals (thans voorzitter van de VVD), E.M.H.
(Ernst) Hirsch Ballin (CDA), Piet Hein Donner (CDA) en Ivo Opstelten (VVD). Daarom heeft Ivo
Opstelten (VVD) Piet Hein Donner (CDA) voorgedragen als nieuwe vice-president bij de Raad van
State. Dit omdat Piet Hein Donner vanuit die functie nieuwe wetgeving zodanig kan aanpassen dat
deze mens- en milieuvernietigende misdaad via dekmantelbedrijven als Gebr. van Aarle B.V., Philips,
Shell e.d. daarmee in de toekomst gelegaliseerd zijn en de miljarden inkomsten daaruit voor het
koninklijk huis (als groot aandeelhouder van onder meer Shell) ook voor de toekomst zijn veiliggesteld.
Op grond van deze feiten moet ik concluderen dat Hare Majesteit koningin Beatrix wordt gegijzeld door
de hiervoor verantwoordelijke voormalige ministers van justitie Winnie Sorgdrager (D66)(thans: lid van
de Raad van State), Benk Korthals (VVD)(thans: voorzitter van de VVD), E.M.H. Hirsch Ballin (CDA)
(Demissionair Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Piet Hein Donner (CDA)(thans:
door Ivo Opstelten (VVD)(voorgedragen nieuwe vice-president van de Raad van State) en Ivo
Opstelten (VVD)( thans: minister van justitie en veiligheid). Het moge u duidelijk zijn dat voormalig
minister E.M.H. Hirsch Ballin (CDA) op grond van deze feiten nog steeds demissionair Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is om daarmee strafvervolging tegen hem te voorkomen.
Met bovengenoemde bewijsstukken is tevens feitelijk bewezen dat het koninklijk huis met de hulp van
de opvolgende ministers van justitie Winnie Sorgdrager (D66), Benk Korthals (VVD), E.M.H. Hirsch
Ballin (CDA), Piet Hein Donner (CDA) en Ivo Opstelten (D66), via dekmantelbedrijven als Gebr. van
Aarle, Ollandseweg 159 te Sint-Oedenrode, miljarden euro’s aan onrechtmatige inkomsten heeft
ontvangen. Als gevolg van deze miljarden euro’s aan onrechtmatige inkomsten voor het koninklijk huis
heeft A.M.L.van Rooij en zijn gezin, Camping en pensionstal ‘Dommeldal’, Van Rooij Holding B.V., het
Ecologisch Kennis Centrum B.V., cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en de politieke
partij De Groenen daarvan ten minste 100 miljoen euro aan schade geleden. Ik sommeer koningin
Beatrix dan ook om als compensatie van die schade vóór uiterlijk 1 februari 2012 ten minste 100
miljoen euro van haar onrechtmatig verdiende miljarden euro’s te betalen aan A.M.L. van Rooij en
ondergetekende dat schriftelijk te bevestigen.
Met bovengenoemde bewijsstukken is tevens feitelijk bewezen dat er nog maar een mogelijkheid is om
A.M.L. van Rooij uit zijn 100% arbeidsongeschikt (geestesziek zijn), zonder doorbetaling van salaris
tijdens ziekte, te halen en dat is A.M.L. van Rooij op 1 februari 2012 te benoemen tot nieuwe vicepresident van de Raad van State. Ik sommeer koningin Beatrix dan ook om dat te doen en
ondergetekende dat schriftelijk te bevestigen.
Tweede Sommatie om A.M.L. van Rooij op 1 februari 2012 te benoemen tot nieuwe vicepresident van de Raad van State en vóór uiterlijk 26 januari 2012 strafaangifte te doen van de
feitelijk bewezen gepleegde misdrijven door Piet Hein Donner en andere daarin genoemde
personen.

Bijgevoegd vindt u verder:
21. (tab 21) Sollicitatiebrief van A.M.L. van Rooij naar de functie van Vice-President van de Raad
van State overeenkomstig publicatie nr. 18995 in de Staatscourant van 25 oktober 2011 (142
blz.) met ontvangstbevestiging d.d. 4 november 2011 van het ministerie van veiligheid en
justitie (1 blz.), de door Hoofd Bureau Secretaris-Generaal J.W. Schaper verstuurde
ontvangstbevestiging d.d. 10 november 2011 (1 blz.) en de door minister van veiligheid en
justitie I.W. Opstelten verzonden brief d.d. 15 december 2011, waarin hij heeft beslist dat hij
aan de hand van de aan hem verstrekte informatie, zijnde de ordners A, D, 1, 2 en 3, heeft
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besloten om de procedure met A.M.L. van Rooij niet voort te zetten. Ik sommeer u alle
ordners: A, D, 1, 2 en 3 die onderdeel uitmaken van mijn sollicitatie naar de functie van vicepresident van de Raad van State op te vragen bij verantwoordelijk minister Opstelten van
veiligheid en justitie en de inhoud ervan hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Daarmee
hebt u de wettelijke bewijs dat huidig hoogst verantwoordelijk minister I.W. Opstelten (VVD)
heeft beslist dat hij de onder “Eerste Sommatie” genoemde misdrijven jegens A.M.L.van Rooij
en zijn gezin, Camping en pensionstal ‘Dommeldal’, Van Rooij Holding B.V., het Ecologisch
Kennis Centrum B.V., cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en de politieke partij
De Groenen blijft voortzetten en zijn dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle BV (thans: Van Aarle
Houtbedrijf B.V.) op basis van “oppertuniteitsgronden” blijft helpen met het overtreden van
alle wetten en het vergiftigen van de grondeigendommen van A.M.L. van Rooij en omliggende
buren met “zeer giftig kankerverwekkend valselijk geëtiketteerd als arseenzuur en chroom VI
en andere onbekende zeer giftige stoffen zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van
bedrijven waarin het koninklijke huis veel aandelen heeft” rechtstreeks in het oppervlaktewater
als wel via de lucht in het oppervlaktewater zonder een daarvoor vereiste WVO vergunning
van het waterschap De Dommel in strijd met het door A.M.L. van Rooij op 29 september 1999
bij het Europese Hof van Justitie (Zesde Kamer) gewonnen arrest in de zaak met als nummer
C-231/97. Dit alles om dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle op deze wijze behulpzaam te zijn
met het niet betalen van zuiveringsheffing, waarmee de Staat der Nederlanden jaarlijks voor
miljoenen euro’s wordt opgelicht.
Ter onderbouwing van mijn sollicitatie naar vice-president van de Raad van State verwijzen wij u naar
het artikel “Klokkenluider van Rooij solliciteert naar de vacature Vice-president Raad van State”
in het Echte Nieuws van 17 november 2011 (lees: http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php)
met alle daarin aanklikbare links en deeplinks aan feitelijke bewijzen. Voor feitelijke onderbouw bekijk
de video’s: (video-1)(video-2)(video-3)(video-4)(video-5)(video-6)(video-7)(video-8)(video-9). Ik
sommeer Hare Majesteit koningin Beatrix kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald
en ingelast te beschouwen. Daarin staat onder meer letterlijk het volgende geschreven:
Met deze video’s (en documenten zoals deze bewijzen) is feitelijk bewezen dat de oorzaak van het
vanaf 1991 zwijgen hierover door eerst Minister-President Ruud Lubbers (CDA), daarna Wim Kok
(PvdA) en Jan Peter Balkenende (CDA) en thans Mark Rutte (VVD), maar ook de Nationale
Ombudsman en de koningin, namens deze kabinetschef Felix Rhodius (blz. 40 t/m 43
sollicitatie)(is ook als pedofiel in opspraak), zit in het volgende:
1945: Voorzitter mr. dr. Jan Donner (de grootvader van huidig minister Piet Hein Donner van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) van de Centrale Zuiveringsraad besloot dat de
economische collaborateurs als Damme (maar ook Philips voerde orders uit voor Duitse organisaties)
niet zouden worden vervolgd. Damme sr. is echter in 1949 'geclausureerd en onvoorwaardelijk' buiten
vervolging gesteld. De reden daarvoor luidt volgens Melhuizen als volgt:
'In de zaak Werkspoor zijn belangrijke maatschappelijke krachten achter de schermen
actief geweest om de rechtsgang te beïnvloeden.' Dat kwam ondermeer omdat Damme
sr. een vooraanstaand lid was van het 'wij circuit': Hij was voorzitter van de Stichting
van de Arbeid, commissaris van de Nederlandsche Bank en bevriend met de
socialistische premier Willem Drees, met de liberale politicus en werkgeversvoorzitter
mr. D. U. Stikker en kwam bij prins Bernhard over de vloer.
Bovendien was Werkspoor in de race om voor 200 miljoen gulden aan spoorwegmaterieel aan
Argentinië te leveren. In die tijd een mega-order, die zeer van belang werd geacht voor de
wederopbouw van ons land. En daarmee had het kabinet Drees een belangrijk argument in handen
om Damme sr., zoals zoveel andere vooraanstaande industriëlen, te ontzien. Het land moest weer
opgebouwd worden en de industrie, die de oorlog zo goed had doorstaan, was daarbij broodnodig.
Meihuizen noemt dat 'opportunisme in dienst van de wederopbouw'
Dat de megaorder binnengehaald moest worden blijkt wel uit het feit dat Werkspoor gesanctioneerd 30
miljoen gulden aan steekpenningen mocht betalen aan dictator Juan Peron. Prins Bernhard mocht
in 1951 aan Evita Peron het Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau uitreiken. Het idee was van
diezelfde Stikker, in zijn functie als minister van buitenlandse zaken, onder het motto, 'het kost zo
weinig en het geeft zoveel genoegen'. Bovendien had prins Bernhard voor Evita Peron 'een paarlen
collier' ter waarde van dertigduizend gulden meegekregen.
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De overheersende gedachte van de wederopbouw en de noodzaak om het bedrijfsleven niet teveel
voor de voeten te lopen heeft tot een stroom aan 'demarches' (beïnvloeding van de rechtsgang) geleid
door achtereenvolgende ministers van justitie, die daarbij werden geholpen door bevriende 'captains of
industry'. Een centrale figuur in dit spel was mr.dr.J. Donner, president van de Hoge Raad en voorzitter
van de Centrale Zuiveringsraad voor het bedrijfsleven (bewijs)
Het voorkeursbeleid van voorzitter mr. dr. Jan Donner ten aanzien van economische collaborateurs
had succes: van de 32.000 gevallen van economische collaboratie kwamen er uiteindelijk circa 700
voor de strafrechter. Dat waren de industriëlen met pech, veelal aannemers, de ‘bunkerbouwers’. “Dat
waren gewoon patjepeeërs, die hadden hun afkomst niet mee”, zegt Meihuizen cynisch. “Ze hadden
zich bovendien schuldig gemaakt aan de meest zichtbare vorm van economische collaboratie: die
bunkers kon iedereen zien. Dat gold in veel mindere mate voor het bankwezen. Dat kwam dan ook
vrijwel ongeschonden weer uit de strijd.” (bewijs).
1953: André Donner (ARP), zijnde de vader van huidig minister Piet Hein Donner van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties was vanaf 17 april 1950 tot 6 januari 1954 lid van de StaatscommissieVan Schaik die de herziening van de Grondwet van 1953 heeft voorbereid. Met deze herziening van
de Grondwet heeft artikel 60 van de Grondwet de volgende uitbreiding gekregen (bewijs 1, bewijs 2).
“De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten.”
De definitie van “verdrag” met vreemde Mogendheden heeft de Grondwetscommissie 1950
Commissie- Van Eysinga, in het plenaire verslag van 16 september 1950 als volgt vastgelegd
(bewijs):
“Zonder op volledigheid aanspraak te maken, laat de Commissie hier volgen een lijstje
van de meest bekende benamingen; Tractaat (treaty, traité), Conventie (convention
(Engels en Frans) ), Handvest (Charter, charte, covenant, pacte), Statuut, Akte, Slotakte
(final act, acte final), Algemene Akte, (general act, acte general), Accoord, (agreement,
accord), Schikking (arrangement Engels en Frans)), Verklaring of declaratie
(declaration, declaration), Protocol (protocol, protocole), Proces-verbaal (procésverbal), Overeenkomst, Brief - of notawisseling, Lettres annexes (covering letters),
Modus vivendi, Arbitrage-compromis, Memorandum d’Accord (Memorandum of
Understanding), Memorandum.”
Hiermee zit vanaf 1953 in Nederlandse Grondwet verankerd dat de grondwettigheid van Verdrag,
Tractaat (treaty, traité), Conventie (convention (Engels en Frans) ), Handvest (Charter, charte,
covenant, pacte), Statuut, Akte, Slotakte (final act, acte final), Algemene Akte, (general act, acte
general), Accoord, (agreement, accord), Schikking (arrangement Engels en Frans) ), Verklaring of
declaratie (declaration, declaration), Protocol (protocol, protocole), Proces-verbaal (procés-verbal),
Overeenkomst, Brief - of notawisseling, Lettres annexes (covering letters), Modus vivendi, Arbitragecompromis, Memorandum d’Accord (Memorandum of Understanding), Memorandum, etc. met
vreemde Mogendheden niet gerechtelijk mag worden getoetst.
Omdat de grondwettigheid van een Verdrag, Conventie, Handvest, Convenant, Statuut, Akte, Accoord,
Schikking, Verklaring, Decleratie, Protocol, Proces-verbaal, Overeenkomst, Brief, Nota,
Arbitragecompromie, Memorandum, e.d. niet door de rechter mag worden beoordeeld, betekent dat
die niet mag worden getoetst aan de Grondwet (art. 94 Grondwet, Ned), waardoor die binnen
Nederland geen geldende wettelijke toepassing hebben. André Donner heeft dat allemaal kunnen
doen zonder daarbij ook maar enig risico te lopen. Zijn vader Jan Donner was toen (van 1946 tot
1961) immers president Hoge Raad der Nederlanden.
1962: als gevolg van deze Grondwetswijziging, die door toedoen van de vader van Piet Hein Donner
tot stand is gekomen, is voor Vice-Presdent Louis Joseph Maria Beel (KVP) en Voorzitter Koningin
Juliana van de Raad van State de weg vrijgemaakt om positief advies uit te uitbrengen waarop het
kanbinet De Quay ((KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en VVD)) op 21 april 1962 de
Bestrijdingsmiddelenwet van kracht heeft verklaard die geen rekening houdt met:
 met de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de
afvalfase;
 en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige,
bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld:
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in zeer ernstige mate in strijd met de artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet, wat niet meer door een
rechter mag worden beoordeeld (bewijs 1, bewijs 2, bewijs 3, bewijs 4 ).
De grootaandeelhouders van Shell/Billiton (waaronder het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat)
hebben van deze door de Raad van State en Nederlandse Staat bewust ingebouwde tekortkomingen
in de Bestrijdingsmiddelenwet handig gebruik gemaakt om haar hoog problematisch gevaarlijk afval,
met daarin zeer hoge concentraties uiterst giftige volledig in water oplosbare kankerverwekkende
stoffen arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), als bestrijdingsmiddel duur te kunnen verkopen in
plaats van tegen zeer hoge kosten eeuwig duur te laten opslaan, waartoe zij in ieder geval vanaf 1986
wettelijk verplicht waren (bewijs 1, bewijs 2, bewijs 3, bewijs 4, bewijs 5).
Achteraf is men erachter gekomen dat deze met de hulp van André Donner ingebouwde
tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet zal leiden tot niet meer te betalen schadeclaims richting
Shell/Billiton (en daarmee richting het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat). Dit vanwege het
simpele feit dat een “Overeenkomst” of “Verdrag” waarvan de grondwettigheid door toedoen van
André Donner niet meer door een rechter mag worden beoordeeld geen “Wet” is, zoals de
Bestrijdingsmiddelenwet.
1983: dezelfde André Donner (ARP), zijnde de vader van huidig minister Piet Hein Donner van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties was vanaf 1967 tot 1971 (mede)voorzitter van de
Staatscommissie Cals-Donner die de algehele herziening van de Grondwet in 1983 hebben
voorbereid. Met deze herziening van de Grondwet is artikel 120 in de algehele herziene Grondwet
opgenomen, dat luidt (bewijs):
"De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en
verdragen.”
Door hiervan in 1983 het zelfstandige artikel 120 in deze algehele herziene Grondwet op te nemen met
toevoeging van “Wetten” is het schade-aansprakelijkheidsprobleem vanuit 16,5 miljoen Nederlanders
en 500 miljoen Europeanen richting Shell/Billiton (en daarmee richting het Koninklijk Huis en de
Nederlandse Staat) vanwege de op 21 april 1962 ingebouwde tekortkomingen in de
Bestrijdingsmiddelenwet weggenomen. Daarmee heeft André Donner voor Vice-Presdent Willem
Scholten (CDA) en Voorzitter Koningin Beatrix van de Raad van State de weg vrijgemaakt om
positief advies uit te uitbrengen waarop het Kabinet Lubbers I (CDA en VVD) heeft beslist dat bij de
toelating van bestrijdingsmiddelen niet meer mag worden getoetst aan de volgende hieronder ingelaste
artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet:
Artikel 1 Grondwet
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht
of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
Artikel 21 Grondwet
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de
bescherming en verbetering van het leefmilieu.
Artikel 22 Grondwet
1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
2. Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
3. Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor
vrijetijdsbesteding.

Daarmee heeft André Donner met de hulp van de Raad van State, de Staat der Nederlanden en de
politieke partijen CDA en VVD weten te bewerkstelligen dat bedrijven als Shell/Biliton/Budelco onder
de dekmantel van “duurzaamheid” met miljarden euro’s aan overheidssubsidie (belastinggeld) via
bestrijdingsmiddelen (waaronder Superwolmanzout-Co) tientallen/honderden miljoenen kilogrammen
valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide
(chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell/Budelco, via
geïmpregneerd hout bij de consumenten in huizen en tuinen zijn gedumpt zonder dat daartegen
bestuursrechtelijk, civielrechtelijk of strafrechtelijk kan en mag worden opgetreden. André Donner
heeft dat in de periode vanaf 1967 tot 1971 weten te bewerkstelligen. Dit met de wetenschap dat
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dezelfde André Donner in diezelfde periode (vanaf 7 oktober 1958 tot 29 maart 1979) lid was van het
Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen te Luxemburg betekent dat hij dit ook in die
hoedanigheid heeft gedaan, waarmee het Hof van Justitie van de Europese Unie en daarmee het
Gerecht door huidig minister Piet Hein Donner (CDA) van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties
chantabel is geworden.
Van bovengenoemde door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode in samenspanning met
Gebr. van Aarle B.V. gepleegde misdrijven heeft A.M.L. (Ad) van Rooij strafaangifte gedaan bij de
officier van justitie mr. G.C.M. Bos van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch. Betreffende
strafaangifte d.d. 28 december 1994, met bijbehorende brief d.d. 16 november 1994 aan de
gemeenteraad van Sint-Oedenrode met bijbehorend 3-tal producties aan bijlagen, vindt u bijgevoegd
(bewijs ).
Op deze gedane strafaangifte d.d. 28 december 1994 heeft verantwoordelijk milieuofficier van justitie
mr. G. Bos van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch onder verantwoordelijkheid van de
opvolgende minister Winnie Sorgdrager (D66) van justitie (in Kabinet Kok 1) bij brief d.d. 13 januari
1995 (kenmerk: 1/0010/95) letterlijk het volgende beslist (bewijs):
Naar aanleiding van uw aangifte van 28 december 1994 tegen Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Sint-Oedenrode en de Gebr. Van Aarle B.V. deel ik u mede
dat ik hierin geen aanleiding zie een strafrechtelijk onderzoek in te stellen en wel op
oppertuniteitsgronden.
De officier van justitie
Mr. G.C.M. Bos
Daarmee heeft de officier van justitie mr. G. Bos met toestemming van verantwoordelijk minister van
justitie Winnie Sorgdrager (D66) beslist dat het massaal vergiftigen van de wereldbevolking via o.a.
dekmantalbedrijf Gebr. van Aarle B.V. met het valselijk geëtiketteerde Superwolmanzout-CO van
Hickson Garantor Nederland B.V. zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning, in strijd met het ter
plaatse geldende bestemmingsplan buitengebied op sterk verontreinigde grond zonder voorafgaande
vereiste sanering, in strijd met de bouwverordening, zonder een daarvoor vereiste
hinderwetvergunning van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, zonder een daarvoor
vereiste Wvo-vergunning van het waterschap De-Dommel, zonder een daarvoor vereist extern
veiligheidsrapport en rampenbestrijdingsplan (vanwege meer dan 500 kg opslag aan arseenzuur) in
strijd met post-Seveso-richtlijn te midden van 12 woningen van derden (op 0 tot 100 meter afstand) in
het uiterst kritische dommeldalgebied van Sint-Oedenrode (Olland) van zodanig groot algemeen
belang is dat daartegen niet strafrechtelijk zal worden opgetreden.
Op deze wijze heeft Shell/Billiton (vanwege het onder voorzitterschap van voormalig milieuminister
Hans Alders tot stand gebrachte "Rio de Janeiro protocol") wereldwijd miljarden kilogrammen
valselijk geëtiketteerd volledig in water oplosbare zeer giftige kankerverwekkende stoffen als
arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval, via
tijdelijke uitlogende producten (geïmpregneerd hout) op een ongecontroleerde wijze in water, bodem
en lucht kunnen dumpen, waarvoor voormalig minister van justitie Winnie Sorgdrager (D66) zowel
persoonlijk als wel namens de Staat der Nederlanden verantwoordelijk en aansprakelijk is.
Voor meer informatie hierover lees bijgevoegd verzoekschrift d.d. 21 juli 2011, aangevuld bij brief d.d.
7 augustus 2011, van Ad van Rooij aan het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Unie om de
Nederlandse Grondwet in overeenstemming te brengen met de Europese Grondwet (Verdrag van
Lissabon)
Op grond van deze feiten moet ik concluderen dat niet alleen Hare Majesteit koningin Beatrix maar ook
haar moeder koningin Juliana al vanaf 1945 wordt gegijzeld door de familie Donner, te weten: Jan
Donner (de groorvader van Piet Hein Donner), André Donner (de vader van Piet Hein Donner) en
Piet Hein Donner. Enkel en alleen sollicitant Ad van Rooij kan dit in Nederland oplossen. Ik sommeer
koningin Beatrix dan ook om sollicitant Ad van Rooij op 1 februari 2012 te benoemen tot de nieuwe
vice-president van de Raad van State en vóór uiterlijk 26 januari 2012 strafaangifte te doen tegen
J.P.H. Donner en zijn politieke partij CDA om niet medeplichtig te worden aan de algehele vernietiging
van de aarde met miljoenen/miljarden kilogrammen kankervewekkend gif vanuit Nederland.
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Derde Sommatie om A.M.L. van Rooij op 1 februari 2012 te benoemen tot nieuwe vice-president
van de Raad van State en vóór uiterlijk 26 januari 2012 strafaangifte te doen van de feitelijk
bewezen gepleegde misdrijven door Piet Hein Donner en andere daarin genoemde personen.
Bijgevoegd vindt u verder:
:
22. (tab 22) Ons verzoekschrift d.d. 21 november 2011 aan de Belgische Federale regering om de
Staat der Nederlanden voor het Belgische Grondwettelijk Hof te dagen vanwege het in zeer
ernstige mate overtreden van de Belgische Grondwet en het Europese Verdrag van Lissabon
met het vooropgezette doel om de vergiftiging van zo’n 6,5 miljard wereldbewoners
(waaronder 11 miljoen Belgen) via Belgische dekmantelbedrijven als Remo-stort te HouthalenHelchteren, Group Machiels te Hasselt, Essers te Genk en Unilin te Wielsbeke onder de
dekmantel van “duurzaamheid” en/of “innovatie” met onder meer miljarden kilogrammen
valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en
chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name
Billiton/Shell, gerealiseerd te krijgen (36 blz.)
.
In betreffend verzoekschrift hebben wij huidig Belgisch federale minister Annemie Turtelboom van
Justitie verzocht om op grond van de inhoud van mijn sollicitatiebrief d.d. 2 november 2011 (de ordners
A, D, 1, 2 en 3) als vice-president van de Raad van State vanuit de Belgische federale regering
Nederland voor het Belgische Grondwettelijke Hof te dagen met het verzoek aan het Hof om op grond
van bovengenoemde feiten (waaronder de bewijsstukken in bijgevoegde ordners A, D, 1, 2 en 3) (zie
ook video 1, video 2, video 3 en video 4) de volgende zeven beslissingen te nemen:
1.

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

2.

dat de vanaf 2010 in werking getreden nieuwe Benelux verdrag daarop onmiddellijk dient te
worden ontbonden.

3.

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

4.

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

5.

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

6.

dat de in opdracht van de procureur des konings Marc Rubens te Hasselt bij No Cancer
Foundation in beslag genomen (boekhoud) papieren onmiddellijk dienen te worden
teruggegeven.

7.

dat de in opdracht van de procureur des konings Marc Rubens te Hasselt de bij No Cancer
Foundation in beslag genomen Flaraxin en bijbehorende producten onmiddellijk dienen te
worden teruggegeven. Dit omdat Flaraxin in 90% van de oncologische aandoeningen efficiënt
is en tumoren kan laten verdwijnen, die vanuit met name Nederland met de hulp van Belgische
dekmantelbedrijven juist bij miljoenen/miljarden mensen bewust is ingebracht.

Het moge u duidelijk zijn dat de Belgische regering niet medeplichtig wenst te worden aan de massale
vergiftiging van de gehele wereldbevolking met miljoenen/miljarden kilogrammen zeer giftige
kankerverwekkende stoffen als valselijk valselijk geëtiketteerd arseenzuur en chroomtrioxide (chroom
VI) als gevolg van het opgenomen artikel 120 in de Nederlandse Grondwet die de andere artikelen in
die Grondwet uitschakelt zonder dat het in Nederland getoetst kan worden aan een Grondwettelijk Hof.
Enkel met de benoeming van sollicitant Ad van Rooij op 1 februari 2012 tot de nieuwe vice-president
van de Raad van State kan worden voorkomen dat vanuit België lidstaat Nederland voor het Belgisch
Grondwettelijke Hof wordt gedaagd. Ter onderbouwing daarvan zal deze sommatiebrief d.d. 20 januari
2012 aan Hare Majesteit koningin Beatrix worden overlegd aan het Belgische Grondwettelijke Hof.
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Ook op grond van deze feiten sommeren wij Hare Majesteit koningin Beatrix Ad van Rooij op 1 februari
2012 te benoemen tot de nieuwe vice-president van de Raad van State en vóór uiterlijk 26 januari
2012 strafaangifte te doen tegen J.P.H. Donner en zijn politieke partij CDA.
Vierde Sommatie om A.M.L. van Rooij op 1 februari 2012 te benoemen tot nieuwe vice-president
van de Raad van State en vóór uiterlijk 26 januari 2012 strafaangifte te doen van de feitelijk
bewezen gepleegde misdrijven door Piet Hein Donner en andere daarin genoemde personen.
Bijgevoegd vindt u verder:
23. (tab 23) De machtiging van Otto ter Haar van De Groenen d.d. 14 januari 2010, waarmee het
bewijs is geleverd dat A.M.L. van Rooij voor deze politieke groepering in Sint-Oedenrode is
gemachtigd (1 blz);
24. (tab 24) De door de gemeente Sint-Oedenrode op 13 januari 2010 goedgekeurde verklaring
van instemming met de kandidaatstelling van A.M.L. van Rooij en de politieke partij De
Groenen in Sint-Oedenrode (2 blz),
25. (tab 25) De brief van burgemeester P.M. Maas d.d. 25 januari 2010 aan De Groenen, t.a.v.
A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode (2 blz);
26. (tab 26) De eerste en laatste pagina (blz 60) uit de asielaanvraag d.d. 6 mei 2010 van A.M.L.
van Rooij aan huidig Belgisch federaal minister van Joëlle F.G.M. Milquet. Ik sommeer u de
gehele asielaanvraag d.d. 6 mei 2010 op te vragen bij huidig Belgisch federaal minister Joëlle
F.G.M. Milquet en de inhoud ervan hier als herhaald en ingelast te beschouwen (2 blz.)
27. (tab 27) Aanvullende strafaangifte op de door burgemeester Peter Maas (CDA) van SintOedenrode gedane strafaangifte van smaad tegen de Politieke partij De Groenen en A.M.L.
van Rooij als lijsttrekker van de Groenen (22 blz.) met bewijs van inlevering bij de officier van
justitie van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch t.a.v. zaakcoördinator mw. C.
Bergman (1 blz.). Ik sommeer Hare Majesteit koningin Beatrix kennis te nemen van de inhoud,
die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Met die inhoud is feitelijk komen vast
te staan dat er tegen burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint Oedenrode, Jan Peter
Balkenende (CDA) en Piet Hein Donner (CDA) onder kenmerk: 840000-12 reeds een
strafrechtelijk onderzoek loopt.
Omdat er heden vanuit de politieke partij De Groenen tegen Piet Hein Donner en zijn CDA
partijgenoten Jan Peter Balkenende en burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode heden een
strafrechtelijk onderzoek loopt onder kenmerk: 840000-12 bij de officier van het arrondissementsparket
’s-Hertogenbosch is het wettelijk verboden om onder deze omstandigheid Piet Hein Donner op 1
februari 2012 te benoemen tot vice-president van de Raad van State.
Op grond van deze feiten sommeren wij Hare Majesteit koningin Beatrix Ad van Rooij van de politieke
partij De Groenen op 1 februari 2012 te benoemen tot de nieuwe vice-president van de Raad van State
en vóór uiterlijk 26 januari 2012 strafaangifte te doen tegen J.P.H. Donner en zijn politieke partij
CDA. De des te meer De Groenen de enige partij in Nederland is die voldoet aan de volgende eis die
De Raad van State schrijft over haar eigen organisatie op internet:
De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur
en hoogste algemene bestuursrechter van het land. De Raad van State is een Hoog
College van Staat. De Staten-Generaal, de Algemene Rekenkamer en de Nationale
ombudsman zijn dat bijvoorbeeld ook. Dit zijn bij de Grondwet geregelde instituten
belast met een eigen taak, die zij onafhankelijk van de regering uitvoeren. De Raad van
State bevindt zich in het centrum van Den Haag.
Dit omdat De Groenen nooit in de Nederlandse regering en Tweede Kamer der Staten-Generaal
vertegenwoordigd is geweest en onder die condities heeft meegedaan aan de laatste Europese
verkiezingen. Daarmee is feitelijk komen vast te staan de De Groenen een Nederlandse en Europese
partij is zonder ook maar enige belangenverstrengeling met de Nederlandse politiek. De standpunten
van De Groenen zoals sollicitant A.M.L. van Rooij heeft opgesteld kunt u hieronder lezen:
Standpunten De Groenen in oprichting België
1. Het behouden van het leven voor alle wereldbewoners en hun toekomstige
generaties;
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2. Alle beslissingsbevoegdheden in eigen hand houden en niet neerleggen bij de
Europese commissie;
3. Samenwerking met Nederland, zoals is vastgelegd in het Benelux-verdrag,
onmiddellijk verbreken;
4. Geen partijpolitiek, maar volksvertegenwoordiger met eigen verantwoordelijkheid;
5. Geen tweede agenda en/of achterkamertjes politiek;
6. Nevenfuncties van ministers, provincieraadsleden, schepenen, gemeenteraadsleden
en ambtenaren openbaar maken op eigen websites:
7. In- en uitgaven van gemeenschapsgelden voor iedereen geactualiseerd zichtbaar
maken en houden op eigen websites:
8. Het voorkomen van valse besluitvorming door besluiten te voorzien van
inventarisatielijsten met de daarin opgenomen stukken waarop die besluiten zijn
gebaseerd:
9. Als overheid zelf het goede voorbeeld geven en zelf geen wetten overtreden.
10. Vrijheid, openheid, eerlijkheid, gelijkheid en transparantie;
11. Alle inwoners betrekken in de politiek door alle vergaderingen openbaar te maken en
vanuit de huiskamer zichtbaar te laten zijn (locale TV en/of Internet);
12. Alle bedrijven gelijk behandelen waarmee ongelijke concurrentie wordt voorkomen;
13. Drastische vermindering en verduidelijking in wet- en regelgeving;
14. Bovengenoemde punten “1 t/m 13” voorkomen veel dure slepende rechtszaken,
waarmee bedrijven en particulieren worden gesloopt, hetgeen op jaarbasis miljarden
euro’s bespaart en voor zo’n 20 tot 50 procent bespaart kan worden op ambtenaren
kosten;
Deze standpunten doen volledig aan de eis die wordt gesteld aan een onafhankelijk adviseur dat wordt
verwacht van de vice-president van de Raad van State.
Ook op grond van deze feiten sommeren wij Hare Majesteit koningin Beatrix Ad van Rooij op 1 februari
2012 te benoemen tot de nieuwe vice-president van de Raad van State en vóór uiterlijk 26 januari
2012 strafaangifte te doen tegen J.P.H. Donner en zijn politieke partij CDA.
Vijfde Sommatie om A.M.L. van Rooij op 1 februari 2012 te benoemen tot nieuwe vice-president
van de Raad van State en vóór uiterlijk 26 januari 2012 strafaangifte te doen van de feitelijk
bewezen gepleegde misdrijven door Piet Hein Donner en andere daarin genoemde personen.

Bijgevoegd vindt u verder:
28. (tab 28) Pagina 1, 2 en 125 uit het Beklag ex artikel 12 tegen niet vervolging van onze aangifte
d.d. 21 mei 2011 (kenmerk: AVR/EKC/210511/AG) van het plegen van de meest ernstige
samenspannende misdrijven en deelname aan een criminele organisatie (art.140 WvS) bij het
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch t.a.v. President mr. E.J.M. Boogaard-Derix (3 blz.) met het
bewijs van inlevering op 30 juni 2011 bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (1 blz.). Ik
sommeer hare majesteit Koningin Beatrix om het gehele beklag d.d. 29 juni 2011 op te vragen
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bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch en de inhoud ervan hier als herhaald en ingelast te
beschouwen.
Met de inhoud van betreffend beklag ex artikel 12 tegen niet vervolging van onze aangifte d.d. 21 mei
2011 (kenmerk: AVR/EKC/210511/AG) van het plegen van de meest ernstige samespannende
misdrijven en deelname aan een criminele organisatie (art.140 WvS) etc. door:
Het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. (thans: Van Aarle Houtbedrijf BV), gevestigd op het adres
Ollandseweg 159, 5491 XB, Sint-Oedenrode;
De Staat der Nederlanden als rechtspersoon vanaf 21 april 1962 tot op heden;
De Nederlandse Raad van State, alle Nederlandse Rechtbanken, Gerechtshoven en Hoge
Raad vanaf 21 april 1962 tot op heden;
Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 21 april 1962 tot op heden;
Alle Nederlandse politieke partijen vanaf 21 april 1962 tot op heden;
Alle leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (volksvertegenwoordigers)
vanaf 21 april 1962 tot op heden;
Alle (hoofd)officieren van justitie in Nederland vanaf 21 april 1962 tot op heden;
Met name (voormalige) staatsraden mr. P.C.E. van Wijmen, mr. J.R. Schaafsma, mr. Ch. W.
Mouton, mr. P.J.J. Buuren, mr. S.J.E. Horstink-van Meyenfeldt en mr. P.B.M.J. van der
Beek-Gillissen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;
Met name de raadsheren mr. T. Rothuizen-van Dijk, mr. J.T. Begheyn en mr. L.Th.L.G.
Pellis van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch;
Met name officier van justitie mr. M. Schenk van het parket ’s-Hertogenbosch;
Staatsraad mr. J.M. Boll van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;
Voorzieningenrechter mr J.H.W. Rullmann van de rechtbank ’s-Hertogenbosch;
e
Burgemeester Peter Maas (CDA), Wethouder, tevens 1 locoburgemeester, Henriëtte van
e
den Berk-van de Laar (CDA), Wethouder, tevens 1 locoburgemeester, René Dekkers
(VVD) en Wethouder, Jeanne Hendriks-van Kemenade (HvR/PvdA) en voorgaande
burgemeester en wethouders vanaf 1987 tot heden van de gemeente Sint-Oedenrode;
Met name de Rabobank van Sint-Oedenrode-Schijndel en IAK Verzekeringen B.V.;
Philips advocaat mr. A.A.B. Gaalman en het advocatenkantoor AKD Prinsen van Wijmen;
(Voormalig) Philips bedrijfsarts Harry Mol en zijn werkgever Achmea Vitale;
Voormalig Philips President Gerard Kleisterlee, directeur Roel Fonville, leidinggevende
Jan Oerlemans, HRM-vertegenwoordiger Patrick Wertelaers, OR-vertegenwoordiger Ferry
Rondeel, mr. A.W.J. Duynstee Legal, alle overige binnen Philips betrokken personen en hun
werkgever Philips Medical Systems Nederland B.V. (Philips Healthcare);
Mijn Advocaat mr. E. Pasman, mijn voorgaande advocaat F.F. Scheffer, mijn eerdere
advocaat H.E.C.A. Vlasman en daarmee samenhangend de wettelijke verplichting om
mijzelf (A.M.L. van Rooij) te laten bijstaan door een (geldafpersende) advocaat;
Rolrechter mr. S.M.A.M. Venhuizen van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch;
Met name voormalige Minister-Presidenten Ruud Lubbers (CDA), Wim Kok (PvdA) en Jan
Peter Balkenende (CDA) en alle eerdere Minister-Presidenten, Ministers en
Staatssecretarissen vanaf 21 april 1962 tot op heden;
Met name voormalig minister van Socale Zaken en Werkgelegenheid (huidig minister van
Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties) Piet Hein Donner (CDA);
Met name voormalig minister van justitie en voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State Ernst Hirsch Ballin (CDA);
Alle betrokken personen binnen het UWV en de rechtspersoon UWV;
(Voormalig) GGD-arts Henk Jans en de rechtspersoon GGD in Nederland;
Met name minister Melanie Schultz van Haegen (VVD) van I&M (Infrastructuur en Milieu),
Met name het CDA, bestaande uit: Bijsterveldt J.M. Marja (Voorzitter), Geel drs. P.L.B.A. van
Pieter (Wnd Voorzitter), Wijmen mr. dr. P.C.E. van Peter, Lubbers prof. drs. R.F.M. Ruud,
Hirsch Ballin prof. mr. E.M.H. Ernst, Bleker H. Henk, Bijleveld-Schouten A.Th.B. Ank,
Hoeven M.J.A. van der Maria, Aarts-Engbers mw. mr. C.J.M. Els, Bochove B.J. van Bas
Jan, Bond J. Jaap, Driessen G.H.M. Ger, Hollenga D. Douwe, Janse de Jonge E.J. Eric,
Jansen mr. G.J. Geert, Koop drs. M.E.H. Manita, Krol drs. R.W Bart, Kruisinga R. Rinske,
Rietkerk Th. W. Theo, Rüpp P. Paul, Stolte W. Wilbert, Tiesinga Mr. ir. H.L. Henk, Verburg
drs. J.H.J., Verburg G. Gerda, Waveren drs H. van Harry, Winants L. Luc
Alle overige in deze aangifte genoemde betrokken personen binnen politie, justitie,
rechtbanken, gerechtshoven, Raad van State, landelijke, provinciale, gemeentelijke politiek,
waterschappen, advocatenkantoren, bedrijven, instellingen, etc;
tegen:
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A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode;
A.M.L. van Rooij, als acoliet voor de RK Kerk H. Martinus Olland (Sint-Oedenrode);
A.M.L. van Rooij als safety manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis
4-6, 5684 PC te Best:
J.E.M. van Rooij van Nunen, ’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode;
Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ (VOF), gevestigd op ’t Achterom 9-9a, 5491 XD, SintOedenrode;
Van Rooij Holding B.V., gevestigd op ’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode;
Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op ’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode,
Politieke partij De Groenen, namens deze A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van De Groenen
in Sint-Oedenrode, ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode,

is feitelijk komen vast te staan dat die ook loopt tegen Piet Hein Donner (CDA) en de gehele politieke
partij van de CDA. Het is juist Piet Hein Donner (CDA) die ervoor heeft gezorgd dat President mr.
E.J.M. Boogaard-Derix van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch na maar liefst ruim een half jaar dit
beklag nog steeds niet in behandeling heeft genomen met de voorkennis en wetenschap dat als het
eerder in behandeling zou zijn genomen Piet Hein Donner (CDA) nooit meer vice-president van de
Raad van State had kunnen worden. Hiermee zijn de ware bedoelingen van Piet Hein Donner en zijn
CDA volledig ontmanteld.
Ook op grond van deze feiten sommeren wij Hare Majesteit koningin Beatrix Ad van Rooij op 1 februari
2012 te benoemen tot de nieuwe vice-president van de Raad van State en vóór uiterlijk 26 januari
2012 strafaangifte te doen tegen J.P.H. Donner en zijn politieke partij CDA.
Zesde Sommatie om A.M.L. van Rooij op 1 februari 2012 te benoemen tot nieuwe vice-president
van de Raad van State en vóór uiterlijk 26 januari 2012 strafaangifte te doen van de feitelijk
bewezen gepleegde misdrijven door Piet Hein Donner en andere daarin genoemde personen.
Bijgevoegd vindt u verder:
29. (tab 29) Het door de minister van Algemene Zaken op 16 december 2011 ondertekende
ontslag van mr. J.P.H. Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op grond van
Artikel 43 van de Grondwet (1 blz.)
Minister J.P.H. Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties had nooit op grond van artikel
43 van de Grondwet mogen worden ontslagen omdat kabinet Rutte een minderheidskabinet (CDA /
VVD) is met gedoogsteun van de PVV. Dit betekent dat onder deze omstandigheden artikel 87 van de
Grondwet van toepassing is en voor het ontslag van mr. J.P.H. Donner van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties de goedkeuring van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is vereist. Nu het
ontslag van minister J.P.H. Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft
plaatsgevonden in strijd met de Grondwet kan en mag Hare Majesteit Koningin Beatrix op 1 februari
2012 nooit tot de benoeming van Piet Hein Donner als nieuwe vice-president van de Raad van State
overgaan.
Ook op grond van dit feit sommeren wij Hare Majesteit koningin Beatrix Ad van Rooij op 1 februari
2012 te benoemen tot de nieuwe vice-president van de Raad van State en vóór uiterlijk 26 januari
2012 strafaangifte te doen tegen J.P.H. Donner en zijn politieke partij CDA.

Zevende Sommatie om A.M.L. van Rooij op 1 februari 2012 te benoemen tot nieuwe vicepresident van de Raad van State en vóór uiterlijk 26 januari 2012 strafaangifte te doen van de
feitelijk bewezen gepleegde misdrijven door Piet Hein Donner en andere daarin genoemde
personen.
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Bijgevoegd vindt u verder de foto van burgemeester Piet Schriek (CDA) en en wethouder Cees van
Rossum (CDA) van de gemeente Sint-Oedenrode met de dictatoriale wijsvinger richting
verantwoordelijk staatssecretaris Pieter van Geel (CDA) van milieu (zie ook Video):

Foto: L.O.S.S. / Diane Hobbelen

Burgemeester Schriek en wethouder Van Rossum nemen staatssecretaris Van Geel (r) onder handen.

Vanuit deze verkregen dictatoriale macht hebben burgemeester Piet Schriek (CDA) en wethouder
Cees van Rossum (CDA) achter de rug van Ad van Rooij om, zonder hem daarvan een kopie te
hebben verstrekt, voormalig verantwoordelijk milieuminister Hans Alders (PvdA) in kabinet Lubbers III
gedwongen tot het op 31 maart 1992 uitbrengen van de volgende hieronder ingelaste brief d.d. 31
maart 1992 aan de voorzitter van de Vaste Kamer Commissie van de Tweede Kamer der StatenGeneraal:
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Daarmee is in het geheim beslist dat ook de Nationale Ombudsman (drs. M. Oosting), het Kabinet der
Koningin (drs. F.E.R. Rhodius) en de gehele Tweede Kamer der Staten-Generaal in de toekomst niet
meer inhoudelijk zullen reageren op de brieven van Ad van Rooij. Daarmee is de dictatoriale
(vergiftigings)macht van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad, de secretaris en alle
ambtenaren van Sint-Oedenrode (Ned) vanaf 31 maart 1992 onaantastbaar geworden.
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De op komst zijnde Europese Verordeningen beginnen met hun voorbereiding daartoe zo'n 5 jaar
eerder. Vanuit deze verkregen dictatoriale (vergiftigings)macht hebben burgemeester Piet Schriek
(CDA) en wethouder Cees van Rossum (CDA) van Sint-Oedenrode staatssecretaris Hans Simons
(PvdA) van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur dictatoriaal verplicht om bij besluit van 6 april 1992
(zonder dat vergunninghouder Hickson Garantor Nederland BV daartoe heeft verzocht) het etiket van
het bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-Co te vervalsen van 374 g/l arseenzuur naar 304 g/l
arseenpentoxide. Dit met de wetenschap dat het in werkelijkheid 374 g/l arseenzuur is gebleven en dat
arseenzuur veel gevaarlijker is als arseenpentoxide. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u betreffend
besluit d.d. 6 april 1992 dat staatssecretaris Hans Simons (PvdA) namens de Staat der Nederlanden
heeft genomen hierboven ingelast:
Bijna 5 jaar later op 27 januari 1997 treedt de Europese Verordening (EG) nr. 142/97 (PbEGL25) in
werking en moet lidstaat Nederland binnen 4 weken daarna aan de Europese Commissie alle
relevante en beschikbare informatie verstrekken over de blootstelling van mens en milieu aan
arseenzuur. Deze risicobeoordeling wordt uitgevoerd door de Commissie in het kader van de te starten
herzieningsprocedure krachtens de artikelen 69, 84 en 112 van het toetredingsverdrag voor de
bepalingen die in de nieuwe lid-staten nog niet van toepassing zijn. Als gevolg van de opzettelijke
vervalsing van het etiket op 6 april 1992 van 374 g/l arseenzuur naar 304 g/l arseenpentoxide door
staatssecretaris Hans Simons (PvdA) van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur heeft lidstaat
Nederland opzettelijk maar liefst vanaf maart 1997 deze Europese verodening en daarmee de
rechtstreeks vanuit Europa opgelegde wettelijk verplichte riscobeoordeling van arseenzuur weten te
ontduiken. De milieu- en mensvernietigende gevolgen daarvan zijn met geen honderden miljarden
euro's meer goed te maken.
Vanuit deze verkregen dictatoriale (vergiftigings)macht hebben burgemeester Piet Schriek (CDA) en
wethouder Cees van Rossum (CDA) van Sint-Oedenrode met behulp van de onder druk gezette
staatssecretaris Hans Simons (PvdA) van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur vergunninghouder
Hickson Garantor Nederland BV te Nijmegen (thans: Arch Timber Protection BV) wettelijk verplicht tot
valse etikettering van het bestrijdingsmiddel superwolmanzout-CO, die dit leverde aan Gebr. van Aarle
te Sint-Oedenrode. Ondergetekende A.M.L. van Rooij heeft alle 150 Tweede Kamerleden en alle 75
Eerste Kamerleden in Nederland daarvan bij brief d.d. 13 april 2001 op de hoogte gebracht met het
nadrukkelijk verzoek de daarin gestelde 7 vragen te beantwoorden. Tot op de dag van vandaag (ruim
10 jaar later) heeft A.M.L. van Rooij daarop nog steeds geen antwoord ontvangen. Daarmee is
nogmaals onmiskenbaar feitelijk komen vast te staan dat de onaantastbare dictatoriale macht van
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode boven alle Nederlandse Eerste en Tweede
Kamerleden der Staten-Generaal staat.
Wat de rampzalige gevolgen zijn van deze opzettelijke in stand gehouden valse etikettering kunt u zien
in bijgevoegde 2Vandaag-uitzending (http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv) over de drie
containers die overboord sloegen op zondag 23 dec 2003 vanaf het schip Andinet ten noordwesten
van Texel.

Vos zwijgt over kennis
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Ook op grond van deze feiten sommeren wij Hare Majesteit koningin Beatrix Ad van Rooij op 1 februari
2012 te benoemen tot de nieuwe vice-president van de Raad van State en vóór uiterlijk 26 januari
2012 strafaangifte te doen tegen deze wetovertredende J.P.H. Donner en zijn politieke partij CDA.

Eindconclusie
Op grond van bovengenoemd 7-tal sommatieverzoeken is Hare Majesteit Koningin Beatrix wettelijk
verplicht om sollicitant A.M.L. van Rooij van de politieke partij De Groenen op 1 februari 2012 te
benoemen tot nieuwe vice-president van de Raad van State en vóór uiterlijk 26 januari 2012
strafaangifte te doen tegen J.P.H. Donner en zijn politieke partij CDA.
A.M.L. van Rooij van politieke partij De Groenen sommeert Hare Majesteit Koningin Beatrix dan ook
om op grond van bovengenoemd 7-tal sommatieverzoeken sollicitant A.M.L. van Rooij per 1 februari
2010 te benoemen tot de nieuwe vice-president van de Raad van State en dat uiterlijk 26 januari
2012 aan A.M.L. van Rooij schriftelijk te bevestigen.
In geval sollicitant A.M.L. van Rooij op 26 januari 2012 niet de schriftelijke bevestiging van Hare
Majesteit de Koningin heeft ontvangen dat hij is benoemd tot de nieuwe vice-president van de Raad
van State dan zal door A.M.L. van Rooij op 27 januari 2012 tegen Piet Hein Donner strafaangifte
worden gedaan in zowel Nederland als wel België. Ter onderbouwing van die strafaangifte zal een
kopie van dit sommatieverzoek aan Hare Majesteit koningin Beatrix worden overlegd.
In afwachting van de hierboven gesommeerde beslissing van Hare Majesteit koningin Beatrix voor
uiterlijk 26 januari 2012, verblijf ik.

Hoogachtend,

A.M.L.(Ad) van Rooij
Bijlage
Dit sommatieverzoek d.d. 20 januari 2012 aan Hare Majesteit koningin Beatrix bevat benevens ons
verzoekschrift d.d. 11 januari 2012 tot opschorting van de behandeling ter zitting op 27 januari 2012
aan het college van beroep voor het bedrijfsleven te Den Haag in de zaak met als procedurenummer:
AWB 11/443 S2, bestaande uit 83 pagina’s, de volgende 29-tal bijlagen aan bewijsstukken:
1. (tab 1) Brief d.d. 28 december 2009 van Philips advocaat Dries Duynstee aan UWV
Amsterdam waarin hij over de arbeidsongeschiktheid van A.M.L. van Rooij valsheid in
geschrift heeft gepleegd (2 blz);
2. (tab 2) Parttime arbeidscontract d.d. 6 maart 1998 van Philips Medical Systems Nederland
B.V. met A.M.L. van Rooij (2 blz);
3. (tab 3) Inschrijving KvK Van Rooij Holding B.V. dossiernummer: 17102683 (2 blz);
4. (tab 4) Inschrijving KvK Ecologisch Kennis Centrum B.V. dossiernummer: 16090111 (2 blz);
5. (tab 5) Brief d.d. 5 oktober 2007 van Philips bedrijfsarts H. Mol van Achmea-Arbo waarin hij
A.M.L. van Rooij voor 100% arbeidsongeschikt (geestesziek) heeft verklaard (2 blz);
6. (tab 6) Brief van Philips werkgever J. Oerlemans dat A.M.L. van Rooij door Philips bedrijfsarts
H. Mol voor 100% arbeidsongeschikt is verklaard (1 blz);
7. (tab 7) Brief van 7 mei 2008 (voor het eerst verkregen op 19 juli 2010) van Anja Trienekens
(Randstad) aan Mw. L. Oosterdorp, werkzaam voor HRM bij Philips Medical Systems
Nederland B.V. waarin wordt gemeld dat werkgever J. Oerlemans verplicht is om tot
reïntegratie over te gaan van zijn werknemer A.M.L. van Rooij met ondersteuning van de
arbeidskundigen Berry Brekelmans en René Vooght. Dit is echter nooit gebeurd (3 blz);
8. (tab 8) Artikel 19 t/m 21 uit de Collectieve Arbeidsovereenkomst B (2008) van Philips (5 blz);
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9. (tab 9) Mutatiebrief van 1 november 2007 van P.E.J. Wertelaers (HRM bij Philips Medical
Systems Nederland B.V.) aan de Philips salaris-administratie dat de doorbetaling van salaris
aan A.M.L. van Rooij vanaf 25 oktober 2007 moet stoppen; dit in strijd met de Philips CAO,
Ziektewet en Wet verbetering poortwachter (1 blz);
10. (tab 10) brief d.d. 4 augustus 2008 van het UWV Amsterdam aan A.M.L. van Rooij met de
mededeling dat werkgever Philips Medical Systems Nederland B.V. hen heeft gemeld dat
A.M.L. van Rooij (BSN: 093.391.225) op 24 september 2007 ziek is geworden en het
afgelopen jaar niet heeft kunnen werken. Ondanks deze wetenschap heeft A.M.L van Rooij
van werkgever Philips Medical Systems Nederland B.V. vanaf 25 oktober 2007 geen
doorbetaling van salaris tijdens ziekte ontvangen, waartoe Philips op grond van de Ziektewet
en haar eigen Philips CAO wettelijk verplicht is (1 blz);
11. (tab 11) Gewaarmerkt stuk d.d. 28 december 2009 van Gert Vonk uit de UWV computer.
Daarin kunt u lezen dat als gevolg van de ziekmelding bij het UWV door werkgever Philips
Medical Systems Nederland A.M.L. van Rooij op 28 december 2009 nog steeds ziek is, zonder
dat Philips haar wettelijk opgelegde reïntegratie verplichtingen is nagekomen en zonder dat
Philips vanaf 25 oktober 2007 salaris tijdens ziekte heeft doorbetaald, waarmee zij in zeer
ernstige mate hebben gehandeld in strijd met de Philips CAO, Ziektewet en Wet verbetering
poortwachter (3 blz);
12. (tab 12) Brief d.d. 28 december 2009 van Philips advocaat Dries Duynstee aan UWV
Amsterdam waarin hij over de arbeidsongeschiktheid van A.M.L. van Rooij met
bovengenoemde voorkennis en wetenschap letterlijk het volgende heeft geschreven “Door
onze bedrijfsarts is derhalve bij de heer Van Rooij geen ziekte geconstateerd, niet op 5
oktober 2007 en ook daarna niet” Daarmee heeft Philips advocaat Dries Duynstee
onmiskenbaar valsheid in geschrift gepleegd (2 blz);
13. (tab 13) Brief d.d. 13 januari 2010 van W. Bruystens (UWV) aan Philips Medical Systems
Nederland B.V., waarin letterlijk het volgende staat geschreven “Naar aanleiding van de brief
van Philips Medical Systems van 28 december 2009 en het telefonisch overleg met Anja
Trienekens van vandaag deel ik u mee dat wij de ziekmeldingen in onze systemen hebben
verwijderd”. W. Bruystens (UWV) heeft dat gedaan zonder bij A.M.L. van Rooij, zonder bij
Philips bedrijfsarts H. Mol en zonder bij de andere werkgever Van Rooij Holding B.V. daarover
navraag te hebben gedaan, waardoor A.M.L. van Rooij voor de rest van zijn leven
arbeidsongeschikt (geestesziek) is, geen recht heeft op een WIA uitkering en geen recht meer
heeft op doorbetaling van salaris tijdens ziekte vanaf 5 oktober 2007 tot op heden. Dit alles in
strijd met de Philips CAO, Ziektewet en Wet verbetering poortwachter (1 blz);
14. (tab 14) Brief d.d. 28 juli 2008 (kenmerk: Philips/Klei/MP/28078/VZ) aan minister president Jan
Peter Balkenende (CDA) die ik vanuit mijn functie als safety manager bij Philips Medical
Sytems Nederland B.V. op 28 juli 2008 persoonlijk heb afgegeven bij de postontvangst in het
torentje in Den Haag. Daarin heeft A.M.L. van Rooij vanuit zijn functie als safety manager bij
Philips Medical Sytems Nederland B.V. aan Minister- President dr. J.P. Balkenende zeer
nadrukkelijk verzocht “Om bij ministerieel besluit de 100% gestesziekverklaring door Philips
bedrijfsarts H. Mol van Achmea-arbo binnen 48 uur na ontvangst van dit schrijven te
vernietigen” (39 blz);
15. (tab 15) brief d.d. 6 augustus 2008 (ref: 211043/TG/lw) van advocaat A.A.B. Gaalman (AKD
Prinsen Van Wijmen N.V.) namens de besloten vennootschap Philips Medical Systems
Nederland B.V. alsook – voor zich zowel als namens alle tot haar organisatie behorende
Philips Bedrijven – de naamloze vennootschap Koninklijke Philips Electronics N.V. – met
daarin letterlijk de volgende sommatie aan Philips safety manager A.M.L. van Rooij “Namens
cliënten verzoek – en voor zoveel nodig sommeer- ik u bij deze, per onmiddellijk iedere
gebruikmaking van briefpapier, businesscards en/of andere legitimatie-/identificatie middelen
(op naam van) van mijn cliënten te staken en gestaakt te houden, bij gebreke waarvan zonder
nadere aankondiging door middel van een kort geding een verbod op straffe van een
dwangsom zal worden gevorderd” (2 blz).
16. (tab 16) Sommatieverzoek d.d. 6 april 2010 (kenmerk: C&P/060410/HM) aan Hare Majesteit
Koningin Beatrix als Staatshoofd van Nederland en als voorzitter van de Raad van State.
Daarin heb ik aan Hare Majesteit Beatrix ondermeer de letterlijke sommaties laten uitgaan “3)
dat Philips President G. J. Kleisterlee (uw collega in de Bilderberggroep) door u hierover wordt
aangesproken met als uitkomst dat A.M.L. van Rooij door Philips bedrijfsarts H. Mol wordt
uitgenodigd voor een consult, waarbij hij weer voor 100% arbeidsgeschikt wordt verklaard en
waarbij door Philips Healhtcare het achterstallige salaris vanaf 25 oktober 2007 alsnog aan
A.M.L. van Rooij zal worden betaald” en “4) dat minister J.P.H. Donner van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (door u beëdigd) hierover door u wordt aangesproken met de mededeling
dat hij als verantwoordelijk minister erop moet toezien dat Philips President G. J. Kleisterlee
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(uw collega in de Bilderberggroep), hetgeen wat onder “Punt 3” staat geschreven, ook
daadwerkelijk ten uitvoer brengt” (7 blz).
(tab 17) Uitdraai van de niet opgegeven nevenfuncties bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
door raadsheer mr. P.C.E van Wijmen (1blz.)
(tab 18) Mijn strafaangifte d.d. 28 december 1994 aan de officier van justitie mr. G.C.M. Bos
(8 blz);
(tab 19) De beslissing van Mr. G. Bos d.d. 13 januari 1995 (kenmerk: 1/0010/95), onder
verantwoordelijkheid van minister Winnie Sorgdrager van Justitie (D66), op mijn strafaangifte
d.d. 28 december 1994 (1 blz);.
(tab 20) De eerste drie pagina’s van mijn bezwaarschrift tevens sommatieverzoek tot het
nemen van een 12-tal besluiten d.d. 25 december 2011(kenmerk: C&P/251211/BZ) vindt u
bijgevoegd. Het gehele ondertekende bezwaarschrift/verzoekschrift (60 blz.) kunt u opvragen
bij de gemeente Sint-Oedenrode (3 blz);
(tab 21) Sollicitatiebrief van A.M.L. van Rooij naar de functie van Vice-President van de Raad
van State overeenkomstig publicatie nr. 18995 in de Staatscourant van 25 oktober 2011 (142
blz.) met ontvangstbevestiging d.d. 4 november 2011 van het ministerie van veiligheid en
justitie (1 blz.), de door Hoofd Bureau Secretaris-Generaal J.W. Schaper verstuurde
ontvangstbevestiging d.d. 10 november 2011 (1 blz.) en de door minister van veiligheid en
justitie I.W. Opstelten verzonden brief d.d. 15 december 2011, waarin hij heeft beslist dat hij
aan de hand van de aan hem verstrekte informatie, zijnde de ordners A, D, 1, 2 en 3, heeft
besloten om de procedure met A.M.L. van Rooij niet voort te zetten. Ik sommeer u alle
ordners: A, D, 1, 2 en 3 die onderdeel uitmaken van mijn sollicitatie naar de functie van vicepresident van de Raad van State op te vragen bij verantwoordelijk minister Opstelten van
veiligheid en justitie en de inhoud ervan hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Daarmee
hebt u de wettelijke bewijs dat huidig hoogst verantwoordelijk minister I.W. Opstelten (VVD)
heeft beslist om de onder “Eerste Sommatie” genoemde misdrijven jegens A.M.L.van Rooij
en zijn gezin, Camping en pensionstal ‘Dommeldal’, Van Rooij Holding B.V., het Ecologisch
Kennis Centrum B.V., cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en de politieke partij
De Groenen blijft voortzetten en zijn dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle BV (thans: Van Aarle
Houtbedrijf B.V.) op basis van “oppertuniteitsgronden” blijft helpen met het overtreden van
alle wetten en het vergiftigen van de grondeigendommen van A.M.L. van Rooij en omliggende
buren met “zeer giftig kankerverwekkend valselijk geetiketteerd als arseenzuur en chroom VI
en andere onbekende zeer giftige stoffen zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van
bedrijven waarin het koninklijke huis veel aandelen heeft” rechtstreeks in het oppervlaktewater
als wel via de lucht in het oppervlaktewater zonder een daarvoor vereiste WVO vergunning
van het waterschap De Dommel in strijd met het door A.M.L. van Rooij op 29 september 1999
voor geweest bij het Europese Hof van Justitie (Zesde Kamer) gewonnen arrest in de zaak
met als nummer C-231/97. Dit alles om dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle op deze wijze
behulozaam te zijn met het niet betalen van zuiveringsheffing, waarmee de Staat der
Nederlanden jaarlijks voor miljoenen euro’s wordt opgelicht.
(tab 22) Ons verzoekschrift d.d. 21 november aan de Belgische Federale regering om de Staat
der Nederlanden voor het Belgische Grondwettelijk Hof te dagen vanwege het in zeer ernstige
mate overtreden van de Belgische Grondwet en het Europese Verdrag van Lissabon met het
vooropgezette doel om de vergiftiging van zo’n 6,5 miljard wereldbewoners (waaronder 11
miljoen Belgen) via Belgische dekmantelbedrijven als Remo-stort te Houthalen-Helchteren,
Group Machiels te Hasselt, Essers te Genk en Unilin te Wielsbeke onder de dekmantel van
“duurzaamheid” en/of “innovatie” met onder meer miljarden kilogrammen valselijk geëtiketteerd
zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde
hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell, gerealiseerd te krijgen (36 blz.)
(tab 23) De machtiging van Otto ter Haar van De Groenen d.d. 14 januari 2010, waarmee het
bewijs is geleverd dat A.M.L. van Rooij voor deze politieke groepering in Sint-Oedenrode is
gemachtigd (1 blz);
(tab 24) De door de gemeente Sint-Oedenrode op 13 januari 2010 goedgekeurde verklaring
van instemming met de kandidaatstelling van A.M.L. van Rooij en de politieke partij De
Groenen in Sint-Oedenrode (2 blz),
(tab 25) De brief van burgemeester P.M. Maas d.d. 25 januari 2010 aan De Groenen, t.a.v.
A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode (2 blz);
(tab 26) De eerste en laatste pagina (blz 60) uit de asielaanvraag d.d. 6 mei 2010 van A.M.L.
van Rooij aan huidig Belgisch federaal minister van Joëlle F.G.M. Milquet. Ik sommeer u de
gehele asielaanvraag d.d. 6 mei 2010 op te vragen bij huidig Belgisch federaal minister Joëlle
F.G.M. Milquet en de inhoud ervan hier als herhaald en ingelast te beschouwen (2 blz.)
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27. (tab 27) Aanvullende strafaangifte op de door burgemeester Peter Maas (CDA) van SintOedenrode gedane strafaangifte van smaad tegen de Politieke partij De Groenen en A.M.L.
van Rooij als lijsttrekker van de Groenen (22 blz.) met bewijs van inlevering bij de officier van
justitie van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch t.a.v. zaakcoördinator mw. C.
Bergman (1 blz.). Ik sommeer Hare Majesteit koningin Beatrix kennis te nemen van de inhoud,
die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Met die inhoud is feitelijk komen vast
te staan dat er tegen burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint Oedenrode, Jan Peter
Balkenende (CDA) en Piet Hein Donner (CDA) onder kenmerk: 840000-12 reeds een
strafrechtelijk onderzoek loopt.
28. (tab 28) Pagina 1, 2 en 125 uit het Beklag ex artikel 12 tegen niet vervolging van onze aangifte
d.d. 21 mei 2011 (kenmerk: AVR/EKC/210511/AG) van het plegen van de meest ernstige
samenspannende misdrijven en deelname aan een criminele organisatie (art.140 WvS) bij het
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch t.a.v. President mr. E.J.M. Boogaard-Derix (3 blz.) met het
bewijs van inlevering op 30 juni 2011 bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (1 blz.). Ik
sommeer hare majesteit Koningin Beatrix om het gehele beklag d.d. 29 juni 2011 op te vragen
bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch en de inhoud ervan hier als herhaald en ingelast te
beschouwen.
29. (tab 29) Het door de minister van Algemene Zaken op 16 december 2011 ondertekende
ontslag van mr. J.P.H. Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op grond van
Artikel 43 van de Grondwet (1 blz.)

.
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