DE GROENEN
Foto's van het congres van de Groenen in Utrecht op 2 feb. 2008
De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode en Heusden
Datum: 24 april 2012
Betreft:
Verzoek aan vice-president mr. J.P.H. Donner van de Raad van State om vernietiging van de uitspraak
zaaknummer 200408002/1 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Geachte vice-president mr. J.P.H. Donner
U als vice-president van de Raad van State bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mens- en
milieuvernietigende gevolgen van de onherroepelijke uitspraak zaaknummer 200408002/1 gewezen
op 20 juli 2005 door de staatsraden mr. J.R. Schaafsma, mr. Ch.W. Mouton en mr. P.C.E. van
Wijmen, in tegenwoordigheid van mr. W.S. van Helvoort, ambtenaar van Staat.
U als lid van de CDA bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mens- en milieuvernietigende
gevolgen van de onherroepelijke uitspraak zaaknummer 200408002/1 gewezen op 20 juli 2005 door
uw CDA partijgenoot mr. P.C.E. van Wijmen, in tegenwoordigheid van mr. W.S. van Helvoort,
ambtenaar van Staat op 20 juli 2005.
U als vice-president van de Raad van State zit in de positie om op grond van de hieronder opgesomde
feiten de onherroepelijke uitspraak zaaknummer 200408002/1 d.d. 20 juli 2005 van uw staatsraden
mr. J.R. Schaafsma, mr. Ch.W. Mouton en mr. P.C.E. van Wijmen te vernietigen.
De feiten waarop de onherroepelijke uitspraak zaaknummer 200408002/1 van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State dient te worden vernietigd.
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11 augustus 1992
Vanaf 11 augustus 1992 is de Gebr. van Aarle B.V. op het adres Ollandseweg 159 het
Superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. (is hoogproblematisch gevaarlijk afval van
Billiton/Shell) uit Nijmegen gaan gebruiken in een houtimpregneerinstallatie die is gebouwd zonder een
vereiste bouwvergunning in strijd met het bestemmingsplan buitengebied van Sint-Oedenrode op sterk
verontreinigde grond in strijd met de bouwverordening en in gebruik is genomen zonder een daarvoor
vereiste Milieuvergunning van de gemeente Sint-Oedenrode, zonder een daarvoor vereiste Wvovergunning van het Waterschap De Dommel en vanwege de opslag van meer dan 500 kg arseenzuur
zonder een vanuit de post-Seveso-richtlijn wettelijk vereist extern veiligheidsrapport en
rampenbestrijdingsplan die de omgeving moet beschermen tegen een chemisch ramp tot op 500 meter
van betreffende locatie.
Inzake houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V., Ollandseweg 159, 5491 XD te Sint-Oedenrode
heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bij onherroepelijke uitspraak
zaaknummer 200408002/1 op 20 juli 2005 beslist dat de Wet Milieubeheer geen betrekking heeft op
mogelijke schadelijke gevolgen van het buiten de inrichting gebruiken en in het afvalstoffenstadium
geraken van de binnen de inrichting vervaardigde (geïmpregneerde houten) producten. Voor de
feitelijke onderbouw lees bijgevoegd artikel “BEWIJS: Wet milieubeheer zegt niets over gebruiks- en
afvalfase van geïmpregneerd hout” in het Echte Nieuws van 3 augustus 2007.
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-03.php
In deze onherroepelijke uitspraak hebben de staatsraden mr. J.R. Schaafsma, mr. Ch.W. Mouton en
mr. P.C.E. van Wijmen in tegenwoordigheid van mr. W.S. van Helvoort, ambtenaar van Staat op 20
juli 2005 letterlijk de volgende beslissing genomen:

Daarmee hebben de staatsraden mr. J.R. Schaafsma, mr. Ch.W. Mouton en mr. P.C.E. van Wijmen
in tegenwoordigheid van mr. W.S. van Helvoort, ambtenaar van Staat, op 20 juli 2005 beslist dat mijn
buurman Gebr. van Aarle (en daarmee ook alle andere Nederlandse houtimpregneerbedrijven) door de
Nederlandse Staat worden gebruikt als dekmantelbedrijf om onder de dekmantel van “duurzaamheid”
en “innovatie” met grote bedragen aan overheidssubsidie de gehele wereld te vergiftigen met
honderden miljoenen kilogrammen valselijk geëtiketteerd zeer giftig kankerverwekkend gevaarlijk afval
als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van
Billiton/Shell. Dit met de voorkennis dat de grootaandeelhouders van Billiton/Shell, het Koninklijk Huis,
de Nederlandse Staat, de adel, de superrijken en de multinationals daaraan op onrechtmatige wijze
honderden miljarden euro’s hebben verdiend, wat voor triljoenen euro’s aan vergiftigingschade heeft
veroorzaakt.
Wie is nu mr. P.C.E van Wijmen die als staatsraad deze onherroepelijke uitspraak heeft
uitgesproken ?
Mr. P.C.E. van Wijmen heeft/had veel nevenfuncties. Naast Staatsraad (wat hij nu niet meer is)
had/heeft hij de volgende nevenfuncties:
Eerste Nevenfunctie:
Hij is/was oud werkgever (werknemer) van advocatenkantoor ADK Prinsen Van Wijmen. Samen met
zijn partner mr. B.P.M. van Ravels (werkzaam als advocaat bij van AKD Prinsen Van Wijmen) is hij
adviseur van AKD Prinsen Van Wijmen advocaten, notarissen en belastingadviseurs, en heeft daar
een eigen kantoor bij AKD Prinsen Van Wijmen in Breda
Tweede Nevenfunctie:
Hij is/was hoogleraar bij de universiteit van Tilburg en houdt zich daar bezig met Staats en
Bestuursrecht. Hij werkt nauw samen met onder meer de volgende hoogleraren:
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-

Prof. dr. P.H.A. Frissen.
Prof. mr. M.S. Groenhuijsen.
Prof. mr. L. Leigh Hancher.
Prof. dr. C.J. van Cor Montfort.
Mr. C.J. Kees Bastmeijer.
Prof. mr. P.C.E. (Peter) van Wijmen

Derde Nevenfunctie:
Hij zit/zat samen met de volgende professoren in het Comité van aanbeveling Communicatie-project
Opgewarmde Natuur:
- Prof. dr. R.(Rik) Leemans Natuur- en Milieuplanbureau RIVM, Bilthoven.
- Hoogleraar Integrale landgebruikmodellering, Wageningen Universiteit.
- Prof. dr. ir. G.M.J. (Frits) Mohren, Head of the Forest Ecology and Forest Management Group.
- Prof. Dr. K.V.Sykora, Wageningen University.
- Prof. dr. W.J. (Wim) Wolff, Head of the Department of Marine Biology University of Groningen;
Biological Center, Haren.
- Prof. mr. P.C.E. (Peter) van Wijmen, Hoogleraar Natuurbeschermingsrecht, Faculteit der
Rechtswetenschappen,Universiteit van Tilburg
Vierde Nevenfunctie:
Hij zit/zat samen met de volgende professoren in het Comité van aanbeveling Kustdocumentaire:
- Prof. dr. ir. G.M.J. (Frits) Mohren.
- Head of the Forest Ecology and Forest Management Group.
- Prof. Dr. K.V.Sykora, Wageningen University.
- Prof. dr. W.J. (Wim) Wolff, head of the Department of Marine Biology
University of Groningen; Biological Center, Haren.
- Prof. mr. P.C.E. (Peter) van Wijmen, Hoogleraar Natuurbeschermingsrecht Faculteit der
Rechtswetenschappen,Universiteit van Tilburg
Vijfde Nevenfunctie (tijdelijk):
Benoeming commissie van Wijmen door minister J.P.H. Donner op 4 mei 2005.
Minister Donner heeft op 4 mei 2005 de Commissie Advocatuur ingesteld onder voorzitterschap van
mr. P.C.E. van Wijmen die vóór einde van 2005 met een advies is gekomen over de rol en positie van
de advocaat in het Nederlandse rechtsbestel. Ook worden voorstellen verwacht van de commissie
voor een ‘passende bestuurlijke en organisatorische structuur’. De inrichting van het huidige klacht- en
tuchtrecht -waarbij advocaten over hun eigen broeders en zusters in de Orde oordelen- wordt
eveneens onder de loep genomen. Meer in het algemeen wordt ‘de kwaliteit en integriteit van de
advocatuur’ onderzocht. Tot slot gaat de commissie adviseren over honoreringsmethoden in relatie tot
een goede beroepsuitoefening. De voorzitter van de Commissie Advocatuur is dus de heer mr. P.C.E.
van Wijmen, staatsraad in buitengewone dienst en bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der
Rechtswetenschappen, Staats- en Bestuursrecht in Tilburg (UvT).
De overige leden zijn:
- Prof. dr. R.J. Van den Bergh, hoogleraar rechtseconomie aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam;
- mw. mr. A. Gerritsen-Bosselaar, advocaat te Utrecht;
- prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, hoogleraar burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen;
- mw. mr. J.C. Kranenburg, vice-president van het gerechtshof Den Bosch;
- mr. J.D. Loorbach, advocaat te Rotterdam;
- prof. mr. M. A. Loth, hoogleraar inleiding rechtswetenschappen en rechtstheorie aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam;
- mr. E.A. Maan, president van de rechtbank Zwolle/Lelystad.
De instelling van de commissie is een gevolg van een motie van het PvdA-kamerlid Klaas de Vries. Hij
vroeg destijds in het debat over het WRR-rapport ‘De toekomst van de nationale rechtsstaat’
onderzoek te doen naar de rol en positie van de advocatuur.
Zesde Nevenfunctie:
Mr. P.C.E. van Wijmen is/was voorzitter van de Raad voor het Landelijk Gebied (LNV). Onder zijn
voorzitterschap werkt(e) hij daarin nauw samen met de volgende leden:
- Bijsterveldt J.M. Marja.
- Essen drs. B.J.M. van Ben.
- Koolen ir. J.T.G.M.
- Lamberts J. Jannie.
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Margadant van Arcken prof. dr. M.J.A. Marjan.
Metz T. Tracy.
Schendelen mw. Dr. M.C. van Marijke.
Silvis dr. ir. H. J. Huib.
Tielrooij F. Frans.
Twist prof. Dr. M.J.W. van Mark.
Vet drs. C.J.G.M. de Kees Jan.

Zevende Nevenfunctie:
Hij is/was lid van het landelijke Christen Democratische Appel (CDA) samen met de volgende
voorzitters en leden.
- Geel drs. P.L.B.A. van Pieter (voorzitter) Pieter van Geel heeft als voormalig
Staatssecretaris van VROM nooit gereageerd op onze verzoeken om informatie op grond van
de Wet openbaarheid van bestuur om aan de vergiftiging van de gehele Nederlandse
bevolking met miljoenen kilogrammen uiterst kankerverwekkend arseen en chroom VI een
einde te maken. Dit terwijl hij dat op grond van de Algemene wet bestuursrecht en de
Grondwet wettelijk verplicht was. Als staatssecretaris van VROM weigerde hij gedurende zijn
gehele ambtsperiode tegen bovengenoemde wetsovertredingen van Gebr. van Aarle B.V.
handhavend op te treden ondanks de zeer vele verzoeken daarom.
- Verburg G. Gerda (lid). Gerda Verburg voormalig Minister van LNV.
- Bijsterveldt J.M. Marja (lid) (voorzitter). Marja Bijsterveldt is lid van de Raad voor het
Landelijk Gebied (LNV) onder voorzitterschap van Mr. P.C.E. van Wijmen. Is thans Minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Verburg drs. J.H.J. (lid). J.H.J. Verburg was van 1996 tot 2003 gedeputeerde van de
provincie Noord-Holland. Heeft zich daarna gevestigd als zelfstandig bedrijfs,- en
bestuursadviseur onder de naam Rob Verburg Consultants, website: http://www.bobverburg.nl/
- Kruisinga R. Rinske (lid). Rinske Kruisinga is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland
met de portefeuille Stelling van Amsterdam (incl. Hollandse Waterlinie), Europa, provinciale
archiefinspectie, regionale en historische archieven, water, kustvisie (Markermeer, Ijmeer) en
Wadenzee (Waddencommissie exclusief Waddenfonds).
- Hollinga D. Douwe (lid). Douwe Hollinga is sinds 2007 gedeputeerde van de provincie
Groningen met in de portefeuille landbouw, natuur en landschap (groen milieu) en coördinatie
gebiedenbeleid.
- Bond j. Jaap (lid). Jaap Bond is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland met de
portefeuille economische zaken, landbouw en landinrichting, visserij, ontewikkeling en beheer
Recreatieschappen, Provinciaal Overleg Landelijk Gebied (POL), Nationale Parken (Texel,
Kennermerduinen), promotie en acquisitie, acquisitie havens buitengebied, toerisme en
recreatie, herstructurering en innovatief ruimtegebruik op bedrijfsterreinen in combinatie met
duurzaamheid.
- Rietkerk Th. W. Theo (lid). Theo Rietkerk is snds 2003 gedeputeerde Ruimte en Milieu bij de
provincie Overijssel. Hij is tevens voorzitter van de Regieraad Bouw Oost-Nederland en de
SEV. Van 1998 tot 2003 zat hij namens het CDA in de Tweede Kamer.
Achtste Nevenfunctie:
Kamerheer van de Koningin sinds 1989. In de meeste provincies en in de drie grote steden fungeert
een kamerheer om de koningin en andere leden van het Koninklijk Huis zonodig te assisteren. Voor de
provincie Noord Brabant is dat mr. P.C.E. van Wijmen.
Negende Nevenfunctie:
Was raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof s-Hertogenbosch. Het opgeven van de
nevenfuncties is wettelijk verplicht. Ondanks deze wetenschap heeft mr. P.C.E. van Wijmen toen als
Raadheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof s-Hertogenbosch opgegeven geen nevenfuncties te
vervullen.
.
Bij onherroepelijke uitspraak van 20 juli 2005 in zaaknummer 200408002/1 heeft staatsraad
mr. P.C.E. van Wijmen beslist dat mijn buurman Gebr. van Aarle (en daarmee ook alle andere
Nederlandse houtimpregneerbedrijven) door de Nederlandse Staat worden gebruikt als
dekmantelbedrijf om onder de dekmantel van “duurzaamheid” en “innovatie” met grote bedragen aan
overheidssubsidie de gehele wereld te vergiftigen met honderden miljoenen kilogrammen valselijk
geëtiketteerd zeer giftig kankerverwekkend gevaarlijk afval als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom
VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van Billiton/Shell. Dit met de voorkennis dat de
grootaandeelhouders van Billitin/Shell, het Koninklijk Huis, de Nederlandse Staat, de adel, de
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superrijken en de multinationals daaraan onrechtmatig honderden miljarden euro’s hebben verdiend,
wat voor triljoenen euro’s aan vergiftigingsschade heeft veroorzaakt. Als gevolg daarvan zullen
miljarden wereldbewoners vroegtijdig sterven aan kanker of andere ernstige vergiftigingsziekten.
Daarvoor zijn de Nederlandse Raad van State en de politieke groepering het Christen-Democratisch
Appèl (CDA) onmiskenbaar verantwoordelijk en aansprakelijk.
Met de voorkennis en wetenschap heeft het Nijmeegse bedrijf Hickson Garantor Nederland BV vanuit
de gemeente Nijmegen al die jaren hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell
duur kunnen verkopen aan haar dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V. te Sint-Oedenrode om het door
dat bedrijf onder de dekmantel van bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-CO in strijd met de artikelen
1, 21 en 22 van de Nederlandse Grondwet, het Europese Verdrag, Europese Richtlijnen en
Verordeningen en het in 1948 door de Verenigde Naties getekende Verdrag inzake de voorkoming en
de bestraffing van genocide honderdduizenden kilogrammen valselijk geëtiketteerd zeer giftige
kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), via geïmpregneerd hout als
tijdelijke drager op ongecontroleede wijze in het milieu van Sint-Oedenrode en omliggende gemeenten
te dumpen. Duizenden (op komst zijnde) kankerpatiënten in Sint-Oedenrode zijn hiervan het gevolg.
Benevens aan Gebr. van Aarle B.V. (thans: Van Aarle Houtbedrijf B.V.) te Sint-Oedenrode heeft het
Nijmeegse bedrijf Hickson Garantor Nederland B.V. met grote winsten ook via andere
houtimpregneerbedrijven onder de dekmantel van superwolmanzout –CO miljoenen kilogrammen
valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide
(chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell kunnen
dumpen in Nederland en België. Voor bewijs lees het artikel “Aan die 13 MIO kilo Arsenicum en die
30 MIO kilo Chroom VI kan het niet gelegen hebben” van 19 januari 2004 van Pamela Hemelrijk op
de Sociale Databank Nederland. en http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
Wat deze vanuit Nijmegen gedumpte miljoenen kilogrammen valselijk geëtiketteerd zeer giftige
kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) voor Sint-Oedenrode,
Nederland en België tot gevolg heeft en nog zal hebben kunt u hieronder lezen in mijn sollicitatiebrief
naar vice-president van de Raad van State met bijbehorend artikel daarover in Het Echte Nieuws en
bijbehorende video opname daarover voor Onze-Lieve-Vrouwebasiliek Tongeren (België). Bekijk
daarvoor de volgende links met deeplinks:
http://www.sdnl.nl/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay
Om niet nog meer wereldbewoners te vergiftigen met de meest giftige kankerverwekkende stoffen,
verzoeken wij u, als hoogst verantwoordelijk vice-president bij de Raad van State om de
onherroepelijke uitspraak d.d. 20 juli 2005 in zaaknummer 200408002/1 van uw afdeling
bestuursrechtspraak hierop onmiddellijk in te trekken en ondergetekende dat vóór uiterlijk 1 mei 2012
schriftelijk te bevestigen.
Gezien de ernst van dit alles hebben wij heden een kopie van dit verzoekschrift per e-mail laten
toekomen aan:
- De politieke partijen: CDA, PvdA, VVD, PVV, D66, SP, Groenlinks, ChristenUnie, SGP, PvdD.
- Johan Delmulle, federaal procureur des konings in België;
- Annemie Turtelboom, federaal minister van justitie in Belgie;
- De gehele Vlaamse regering in België;
- Rik Palmans, Deken Onze-Lieve-Vrouwebasiliek Tongeren (rik.palmans@skynet.be)
- Micha Kat, klokkenluideronline (www.klokkenluideronline.nl)
- Henk Niggebrugge, Het Echte Nieuws (www.hetechtenieuws.org)
- Rob Brockhus, Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl)
- Arend Zeevat, Argusoog (www.argusoog.org)
- Henk Rijkers, Katholiek Nieuwsblad (www.katholieknieuwsblad.nl)
- Erik Verbeek, No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org)
- Julius Vischjager, The Daily Invisible (julius601@hotmail.com)
- Overige niet nader te noemen personen, organisatities en instanties in Nederland en België;
Behoudens uw schriftelijke bevestiging van de hierboven verzochte intrekking van de onherroepelijke
uitspraak van 20 juli 2005 in zaaknummer 200408002/1 vóór uiterlijk 1 mei 2012 gaan wij ervan uit
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dat u daarmee heeft beslist dat u deze onherroepelijke uitspraak in stand wilt houden om door te
kunnen gaan met het vergiftigen van de gehele wereldbevolking via dekmantelbedrijven als Gebr. van
Aarle B.V. en overige Nederlandse en Belgische houtimpregneerbedrijven waaraan dekmantelbedrijf
Hickson Garantor Nederland B.V. (thans: Arch Timber Protection B.V.) uit Nijmegen het
hoogproblematisch gevaarlijk afval levert.
In dat geval zijn wij genoodzaakt om hierover onmiddellijk een rechtszaak te starten voor het
Grondwettelijk Hof van België, waarin ter onderbouwing van die zaak een kopie van dit verzoekschrift
aan vice-president J.P.H. Donner van de Raad van State zal worden overlegd.

De politieke groepering De Groenen, Afdeling Sint-Oedenrode
Voor deze A.M.L. van Rooij als gemachtigde
’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode
Website: https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/ :
E-mail: ekc.avanrooij@gmail.com Tel: +32 484749360

Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com>
Datum: 24 april 2012 19:42
Onderwerp: Verzoek aan vice-president mr. J.P.H. Donner van de Raad van State om vernietiging van
de uitspraak zaaknummer 200408002/1 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Aan: voorlichting@raadvanstate.nl
Cc: CDA cda@tweedekamer.nl, CDA Publieksvoorlichting
<cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl>, cda@cda.nl, VVD <vvd@tweedekamer.nl>, VVD
Voorlichting <vvdvoorlichting@tweedekamer.nl>, vvdgesprek <vvdgesprek@tweedekamer.nl>, PvdA
<pvda@tweedekamer.nl>, pvda@pvda.nl, 2e Kamerfractie PvdA <informatie@pvda.nl>, SP
<sp@tweedekamer.nl>, sp@sp.nl, eerstekamer@sp.nl, communicatie@sp.nl, pvv
<pvv@tweedekamer.nl>, "Raak van A.A.G.M." <r.vraak@tweedekamer.nl>, "Agema, M."
<m.agema@tweedekamer.nl>, 2e Kamerfractie D'66 <d66@tweedekamer.nl>,
d66secretariaat@tweedekamer.nl, GroenLinks <groenlinks@tweedekamer.nl>, groene@groene.nl, CU
<christenunie@tweedekamer.nl>, 2e Kamerfractie SGP <sgp@tweedekamer.nl>, Partij voor de Dieren
<fractie@partijvoordedieren.nl>, federaal.parket@just.fgov.be, info@just.fgov.be,
rik.palmans@skynet.be, kabinet.schauvliege@vlaanderen.be, kabinet.bourgeois@vlaanderen.be,
kabinet.muyters@vlaanderen.be, kabinet.lieten@vlaanderen.be, kabinet.crevits@vlaanderen.be,
kabinet.smet@vlaanderen.be, kabinet.peeters@vlaanderen.be,
kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be, kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be, Antillen en Aruba
Tweede Kamercommissie <cie.naaz@tweedekamer.nl>, Buitenlandse Zaken Tweede
Kamercommissie <cie.buza@tweedekamer.nl>, Commissie Tweede Kamer Justitie
<k.arib@tweedekamer.nl>, Economische Zaken Tweede Kamercommissie <cie.ez@tweedekamer.nl>,
Financien Tweede Kamercommissie <cie.fin@tweedekamer.nl>, Jeugd en Gezin Tweede
Kamercommissie <cie.jeugd@tweedekamer.nl>, Justitie Tweede Kamercommissie
<cie.vj@tweedekamer.nl>, "Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Tweede Kamercommissie"
<cie.lnv@tweedekamer.nl>, Onderwijs en wetenschappen Tweede Kamercommissie
<cie.ocw@tweedekamer.nl>, "Spekman J.L." <h.spekman@tweedekamer.nl>, Redactie Argusoog
<redactie@argusoog.org>, micha kat <drsmkat@yahoo.com>, Henk Niggebrugge
<henkn@hetechtenieuws.org>, Rob Brockhus <sdn@planet.nl>, No cancer Foundation
<nocancerfoundation@gmail.com>, julius vischjager <julius601@hotmail.com>, redactie@humo.be,
redactie@gpd.nl, redactie@nu.nl, tros@tros.nl, opgelicht@tros.nl, HPde tijd <redactie@hpdetijd.nl>,
redactie@hpdetijd.audax.nl, nieuwsdienst@telegraaf.nl, nieuwsdienst@anp.nl,
nieuwsredactie@wegener.nl, panorama@canvas.be
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