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DE GROENEN - Sint-Oedenrode 

 
Per e-mail: t.rombouts@s-hertogenbosch.nl en j.poelstra@s-hertogenbosch.nl  
 
Aan het centraal stembureau van de provincie Noord-Brabant  
T.a.v verantwoordelijk voorzitter Ton Rombouts     
 

 
Burgemeester van „s-Hertogenbosch 
 
België: 8 maart 2011 
 
Kenmerk: Groenen/080311/bzwb.  
 
Betreft 
Bezwaarschrift tegen de weigering om een besluit te nemen (fictief besluit) op het op 4 maart 
2011, 05.06 uur ingediende bezwaarschrift tegen (de uitslag van) de verkiezing van de leden van 
provinciale state van 2 maart 2011, vanuit de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode.   

Geachte voorzitter de heer Rombouts, 

Bij brief (e-mail) d.d. 4 maart 2011, 05.06 uur hebben De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode bij uw  
plaatsvervangend voorzitter Jan Poelstra van het centraal stembureau tijdig formeel bezwaar 
aangetekend tegen (de uitslag van) de verkiezing van de leden van provinciale staten van 2 maart 
2011 met het nadrukkelijke verzoek om dit bezwaarschrift in de zitting op 4 maart om 10:30 uur te 
behandelen en ondergetekende dat voorafgaande aan die zitting schriftelijk per e-mail te bevestigen. 
Voor bewijs lees hieronder:     
 

  
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 4 maart 2011 05:06 
Onderwerp: Formeel bezwaarschrift tegen (de uitslag van) de verkiezing van de leden van provinciale 
state van 2 maart 2011, vanuit de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode. 
Aan: j.poelstra@s-hertogenbosch.nl, t.rombouts@s-hertogenbosch.nl 
 
Formeel bezwaarschrift tegen (de uitslag van) de verkiezing van de leden van provinciale 
staten van Noord-Brabant van 2 maart 2011, vanuit de politieke partij De Groenen, afdeling 
Sint-Oedenrode.   
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Geachte plaatsvervangend voorzitter de heer Poelstra, 

Vanwege verhindering van Ton Rombouts (CDA), burgemeester van ‟s-Hertogenbosch als voorzitter 
van het centraal stembureau van de provincie Noord-Brabant voor de provinciale statenverkiezingen 
op 2 maart 2011, tekent de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode bij u als 
plaatsvervangend voorzitter van het centraal stembureau hierbij formeel bezwaar aan tegen (de 
uitslag van) de verkiezing van de leden van provinciale staten van 2 maart 2011 met het nadrukkelijke 
verzoek om dit bezwaarschrift in de zitting op 4 maart om 10:30 uur te behandelen en 
ondergetekende dat voorafgaande aan die zitting  schriftelijk per e-mail te bevestigen.  

Inhoud van het bezwaarschrift 

Lees PERSBERICHT  

Ondanks het feit dat uw plaatsvervangend voorzitter Jan Poelstra, evenals uzelf, dit bezwaarschrift 
tegen (de uitslag van) de verkiezing van de leden van provinciale staten van 2 maart 2011 tijdig heeft 
ontvangen heeft hij dit in de zitting op 4 maart om 10:30 uur niet behandeld en daarop ook geen voor 
beroep vatbaar besluit (art. 1:3 Awb) genomen waartoe hij wettelijk verplicht was. Voor bewijs lees zijn 
e-mail van 4 maart 2011, 11.01 uur aan Ad van Rooij, waarin hij letterlijk het volgende heeft 
geschreven:     

Van: Jan Poelstra <j.poelstra@s-hertogenbosch.nl> 
Datum: 4 maart 2011 11:01 
Onderwerp: Betr.: Formeel bezwaarschrift tegen (de uitslag van) de verkiezing van de 
leden van provinciale state van 2 maart 2011, vanuit de politieke partij De Groenen, 
afdeling Sint-Oedenrode. 
Aan: ML Van Rooij A <ekc.avanrooij@gmail.com> 

 
Heer  van Rooij, 

 
Uw bezwaar hebben wij niet  kunnen behandelen. De Kieswet is heel expliciet. Ze 
schrijft dat aanwezige personen mondeling bezwaren kunnen indienen. 

 
Met vriendelijke groet, 
Jan Poelstra 

Tegen deze weigering om een besluit te nemen (fictief besluit) tekenen De Groenen, afdeling Sint-
Oedenrode bij u, zijnde Ton Rombouts, als verantwoordelijk voorzitter van het centraal stembureau 
van de provincie Noord-Brabant dan ook formeel bezwaar aan:      

De reden waarom u, onder verantwoordelijkheid van minister J.P.H. Donner van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties, geen besluit heeft genomen op bovengenoemd bezwaarschrift van 4 maart 
2011 05:06 uur van Ad van Rooij als lijsttrekker van De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, zit hem in 
de volgende feiten:  

Minister J.P.H. Donner (CDA) is als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  (namens 
de Staat der Nederlanden) verantwoordelijk dat de verkiezing van de leden van provinciale staten van 
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Noord-Brabant (en daaruit voortkomend ook de leden van de Eerste Kamer) overeenkomstig de 
Kieswet, de Grondwet,  Richtlijn 93/109 EG, Richtlijn 94/80 EG, het Verdrag betreffende de Europese 
Unie en het Verdrag van Amsterdam wordt uitgevoerd. Ad van Rooij, als lijsttrekker van de Groenen, 
afdeling Sint-Oedenrode, heeft tegen (de uitslag van) de verkiezing van de leden van provinciale 
staten van Noord-Brabant op 4 maart 2011, 05.06 tijdig een bezwaarschrift ingediend bij de 
plaatsvervangend voorzitter Jan Poelstra. Jan Poelstra was om die reden dan ook wettelijk verplicht 
om dit bezwaarschrift in de zitting van 4 maart 2011 om 10.30 uur te behandelen en daarop een voor 
beroep vatbaar besluit (art. 1:3 Awb) te nemen. Plaatsvervangend voorzitter Jan Poelstra heeft dat 
onder politieke verantwoordelijkheid (druk) van minister J.P.H. Donner (CDA) niet gedaan en Ad van 
Rooij, als lijsttrekker van De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, daarmee op een niet democratische 
wijze geblokkeerd in zijn beroepsmogelijkheden daartegen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. De reden waarom Jan Poelstra onder druk van Minister J.P.H. Donner (CDA) en zijn 
partijgenoot burgemeester Ton Rombouts (CDA) als zodanig heeft gehandeld zit hem onmiskenbaar 
in de volgende feiten:    
 
Onder verantwoordelijkheid van Vice-President Louis Joseph Maria Beel (KVP) en Voorzitter Koningin 
Juliana heeft de Raad van State als hoogste adviseur van de regering op 21 april 1962 positief advies 
uitgebracht aan de kroon (Ministerraad en HM Koningin als staatshoofd) dat de 
Bestrijdingsmiddelenwet geen rekening mag houden met:  

- de nadelige gevolgen van deze bestrijdingmiddelen 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; 

waarop de Tweede Kamer deze tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet heeft goedgekeurd.  
Voor de wettelijke onderbouw vindt u bijgevoegd onze strafaangifte d.d. 27 februari 2008 bij de 
hoofdofficier van justitie mr. G.W. van der Brug van het Landelijk Parket te Rotterdam (LEES HIER). 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan u gericht.  
 
Daarmee hebben door toedoen van de politieke partij KVP (thans: CDA) vanaf 21 april 1962 tot op 
heden (maar liefst 49 jaar lang) de multinationale ondernemingen als Billiton, Shell, AKZO, Philips, 
Unilever, Corus (voorheen: Hoogovens), DSM, Dow Chemical, Hoechst, Dupont, Monsanto hun 
hoogproblematisch afval kunnen laten omzetten tot bestrijdingsmiddelen en duur kunnen verkopen in 
plaats van tegen zeer hoge kosten eeuwig te laten opslaan, waartoe deze multinationale 
ondernemingen wettelijk verplicht waren en nog steeds zijn. De gevolgen daarvan zijn dat door 
toedoen van met name de politieke partij CDA deze multinationale ondernemingen vanaf 21 april 1962 
tot op heden miljarden kilogrammen kankerverwekkend gif, waaronder arseenzuur en chroomtrioxide 
(chroom VI), in strijd met alle daarop betrekking hebbende Europese Richtlijnen, rechtstreeks 
opgelegde Europese Verordeningen en het Verdrag betreffende de Europese Unie ongecontroleerd in 
het leefmilieu hebben kunnen dumpen. Als gevolg daarvan zullen binnen nu en 10 jaar in Nederland 
en België miljoenen mensen sterven aan kanker of andere vergiftigingsziekten. Wereldwijd zullen dat 
miljarden mensen zijn. De schade als gevolg daarvan kan door de Staat der Nederlanden nooit meer 
worden opgebracht. Voor de Nederlandse Staat is er dan ook nog maar een oplossing en dat is onder 
de dekmantel van “duurzaamheid” en “vaccinatie” op een zo‟n kort mogelijke termijn zo‟n 95 % van de 
wereldbevolking op ruimen (LEES HIER).  
 
Ad van Rooij die zijn functie als safety manager van Philips Healthcare en als directeur van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. op rechtmatige wijze uitoefent (waartoe hij wettelijk verplicht is) wordt 
met de hulp van Philips-president Gerard Kleisterlee (Bilderberger) en toen verantwoordelijk minister 
Piet Hein Donner (CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanaf 24 september 2007 voor 100% 
arbeidsongeschikt (geestesziek) verklaard en voor de rest van zijn leven ziek gehouden zonder 
doorbetaling van salaris tijdens ziekte. Daarmee zijn vanaf die tijd alle inkomsten van Ad van Rooij als 
Safety Manager bij Philips Healthcare en als directeur van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
afgenomen en zijn Ad van Rooij en zijn vrouw Annelies daardoor al jaren niet meer verzekerd voor 
ziektekosten, waarmee zij noodgedwongen de Algemene wet bijzondere Ziektekosten moeten 
overtreden. Dat Philips Healthcare daarmee haar wettelijk opgelegde re-integratieverplichtingen 
jegens haar safety manager Ad van Rooij niet is nagekomen, daarmee al vanaf 24 september 2007 in 
zeer ernstige mate heeft gehandeld in strijd met de Ziektewet en hun Collectieve 
arbeidsovereenkomst (CAO) vindt het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV), onder 
verantwoordelijkheid van voormalig minister Piet Hein Donner (CDA) van Sociale Zaken en 
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Werkgelegenheid geen enkel probleem en wordt door het UWV tegen deze wetsovertredingen van 
Philips Healthcare jegens haar safety manager Ad van Rooij al 3,5 jaar lang niet handhavend 
opgetreden. Het is hierbij goed te weten dat onder voorzitterschap van voormalig Minister-president 
Jan Peter Balkenende (CDA) Philips-president Gerard Kleisterlee deelnam aan het innovatieplatform  
dat er op was gericht om onder de dekmantel van deze “duurzaamheid” met behulp van grote 
bedragen aan overheidssubsidie in strijd met alle daarop betrekking hebbende Europese Richtlijnen, 
rechtstreeks opgelegde Europese Verordeningen en het Verdrag betreffende de Europese Unie 
ongecontroleerd de wereldbevolking te vergiftigen met miljarden kilogrammen levensgevaarlijke 
stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI). Als waardering daarvoor krijgt Philips van de 
Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) op 20 november 2007 voor dit best 
maatschappelijk verantwoord ondernemen bij haar toeleveranciers wereldwijd de “Verantwoord 
Ketenbeheer Award” uitgereikt (voor bewijs LEES HIER). Als gevolg daarvan hebben door toedoen 
van de VBDO ondermeer pensioenfondsen (waaronder Philips pensioenfonds) vanaf 20 november 
2007 massaal hun geld belegd in het vergiftigen van miljarden wereldburgers, waaronder hun eigen 
Philips medewerkers. Dit met de wetenschap en voorkennis dat deze Philips medewerkers in de 
nabije toekomst eerder zullen sterven aan kanker dan dat zij met pensioen gaan en er om die reden 
aan hen geen pensioengeld meer betaald behoeft te worden.   
 

Deze massale vergiftiging van miljarden wereldburgers in gang gezet door, Vice-President Louis 
Joseph Maria Beel (KVP) en Voorzitter Koningin Juliana van de Raad van State en met ongekende 
misbruik van macht voortgezet doe Piet Hein Donner (CDA) in de opvolgende functies als Staatsraad 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (1997-2002), als minister van Justitie 
(2002-2006), als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2007-2010) en als minister van 
Binnenlandse Zaken en Konkrijksrelaties (2010 tot heden) kan door de Staat der Nederlanden in de 
nabije toekomst nooit meer worden betaald. Om die reden is na aanpassing van de Europese 
wetgeving de Mexicaanse griep pandemie bedacht, waarmee na het in werking treden van het 
Verdrag van Lissabon (Europese Grondwet) op 1 december 2009, op Europees niveau kon worden 
beslist dat alle lidstaten van de Europese Unie (het met miljoenen euro‟s aan overheidssubsidie mede 
door Philips Healthcare ontwikkelde nieuwe influenza A (H1N1) vaccin?) bij alle inwoners van die 
lidstaten verplicht moet worden geinjecteerd. Verantwoordelijk Philips Healthcare safety manager Ad 
van Rooij heeft hierover op 24 oktober 2009 een verdiepingsonderzoek gestuurd naar 
verantwoordelijk Philips Healthcare directeur Roel Fonville en daarin met bewijsstukken onderbouwd 
dat Philips Healthcare met het injecteren van dit nieuwe influenza A (H1N1) vaccin van haar 
werknemers door ondermeer haar bedrijfsarts Harry Mol in zeer ernstige mate de 
Arbeidsomstandighedenwet en Bestrijdingsmiddelenwet overtreedt, hetgeen de zwaarste misdrijven 
betreffen. Lees bijgevoegd verdiepingsonderzoeksrapport d.d. 24 oktober 2009 van Philips Healthcare 
safety manager Ad van Rooij aan Philips Healthcare directeur Roel Fonville met deeplinks aan 
feitelijke onderbouwing (LEES HIER). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier 
als herhaalt en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht.  
 
Met die inhoud is onmiskenbaar feitelijk bewezen dat directeur Roel Fonville met het geen uitvoering 
geven aan dit verdiepingsonderzoeksrapport d.d. 24 oktober 2009 van „boven hem bevoegde‟ safety 
manager Ad van Rooij jegens alle Philips Healthcare werknemers, die door zijn toedoen toch de 
nieuwe influenza A (H1N1) vaccin hebben gehad, zware misdrijven heeft gepleegd. Dit des te meer hij 
deze misdrijven heeft gepleegd in zeer ernstige mate in strijd met de door hem zelf opgelegde 
lastgeving aan alle leidinggevende managers binnen Philips Healthcare die is opgenomen in het 
gecertificeerd Arbo Management Systeem OHSAS 18001 van Philips Healthcare. Het is hierbij goed 
te weten dat dezelfde directeur Roel Fonville in samenspanning met zijn door hem betaalde 
bedrijfsarts Harry Mol (zonder tussenkomst van de huisarts van Ad van Rooij of psychiater) in 
samenspanning met Philips-president Gerard Kleisterlee en verantwoordelijk minister Piet Hein 
Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op een meest corrupte manier zijn safety manager Ad 
van Rooij al vanaf 24 september 2007 voor 100% arbeidsongeschikt (geestesziek) houdt vanwege het 
zien van “complotten die samenhangen met arseenzuur en chroom VI”, zonder uitvoering te geven 
aan haar wettelijk opgelegde re-integratieverplichtingen en zonder doorbetaling van salaris tijdens 
ziekte waartoe Roel Fonville op grond van de Ziektewet en hun Collectieve arbeidsovereenkomst 
(CAO) wettelijk verplicht is. Als waardering voor dit alles mag Roel Fonville van Philips-president 
Gerard Kleisterlee met vervroegd pensioen met een gouden handdruk van een miljoen euro. Daarmee 
is bewezen dat het plegen van zware misdrijven tegenover haar eigen werknemers binnen Philips 
door Philips-president Gerard Kleisterlee met een miljoen euro aan gouden handdruk en vervroegd 
pension wordt gewaardeerd.    
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http://www.google.nl/images?hl=nl&rlz=1T4SKPT_nlBE413BE413&q=chroomtrioxide&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=802&bih=386
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/product/wet--en-regelgeving/Re-integratieverplichtingen
http://www.google.nl/images?hl=nl&rlz=1T4SKPT_nlBE413BE413&q=roel+fonville&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=802&bih=386
http://www.uwv.nl/Werkgevers/ziektewetuitkering/fase_1/index.aspx
http://nl.wikipedia.org/wiki/Collectieve_arbeidsovereenkomst
http://www.google.nl/images?hl=nl&rlz=1T4SKPT_nlBE413BE413&q=roel+fonville&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=802&bih=386
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/gerard-kleisterlee
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Philips Healthcare safety manager Ad van Rooij die goed zijn werk doet overeenkomstig zijn 
opgelegde functie- en taakbeschrijving wordt door deze Roel Fonville in samenspanning met Philips- 
president Gerard Kleisterlee en verantwoordelijk minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid vanaf 24 september 2007 voor de rest van zijn leven voor 100% arbeidsongeschikt 
(geestesziek) gehouden zonder doorbetaling van salaris tijdens ziekte en zonder 
ziektekostenverzekering, waardoor hij ook niet meer voor zijn eigen Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
of andere Nederlandse bedrijven betaald werk kan verrichten. Ook komt safety manager Ad van Rooij 
daardoor niet in aanmerking voor een WIA-uitkering vanuit het UWV omdat Roel Fonville zijn wettelijk 
opgelegde re-integratieverplichtingen jegens zijn safety manager Ad van Rooij niet is nagekomen. Dat 
Roel Fonville dit alles heeft gedaan om zijn eigen werknemers van Philips Healthcare te gebruiken als 
proefkonijn en daarmee in zeer ernstige mate heeft gehandeld in strijd met de Arbowet en de 
Bestrijdingsmiddelenwet maakt de inhoud van het verdiepingsonderzoeksrapport d.d. 24 oktober 2009 
van zijn safety manager Ad van Rooij glashelder. Alle medewerkers van Philips Healthcare die 
ondanks dit verdiepingsonderzoeksrapport d.d. 24 oktober 2009 van haar safety manager Ad van 
Rooij toch het nieuwe influenza A (H1N1) vaccin hebben geïnjecteerd gekregen kunnen tot 40 jaar na 
die injectie alle schade verhalen op Philips Healthcare. Ter onderbouwing van een schade 
schadeclaim procedure tegen Philips Healthcare geeft Europees erkend Philips safety manager Ad 
van Rooij toestemming om dit bezwaarschrift daarvoor te gebruiken, zonder dat daarvoor behoeft te 
worden betaald.      
 
Gezien bovengenoemde feiten heeft Europees erkend safety manager Ad van Rooij van Philips 
Healthcare op 3 november 2009 letterlijk de volgende sommatie e-mail aan verantwoordelijk minister 
J.H.P. Donner (CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verstuurd (LEES HIER):       

Sommatie aan verantwoordelijk minister J.P.H. Donner van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid om direct (op 3 november 2009) het verbod op te leggen om het 
nieuwe influenza A (H1N1) vaccin te injecteren in Nederlanders  

Aan Minister J.P.H. Donner  
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
 
Geachte minister Donner, 
Op NOS-Teletekst las ik het volgende:  
 

 
 

Bij besluit d.d. 22 januari 1993 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
A.M.L. van Rooij (ondergetekende) aangewezen als hoofd van de veiligheidsdienst bij 
Philips Medical Systems Nederland B.V. te Best (voor bewijs: lees 1, lees 2, lees 3)      

http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.google.nl/images?hl=nl&rlz=1T4SKPT_nlBE413BE413&q=roel+fonville&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=802&bih=386
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/gerard-kleisterlee
http://www.google.nl/images?um=1&hl=nl&rlz=1T4SKPT_nlBE413BE413&tbs=isch:1&&sa=X&ei=AG52TdLtO8jftAan4oTuBA&ved=0CDEQBSgA&q=jph+donner+arseenzuur&spell=1&biw=802&bih=452
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.google.nl/images?hl=nl&rlz=1T4SKPT_nlBE413BE413&q=roel+fonville&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=802&bih=386
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/product/wet--en-regelgeving/Re-integratieverplichtingen
http://www.google.nl/images?hl=nl&rlz=1T4SKPT_nlBE413BE413&q=roel+fonville&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=802&bih=386
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/zeer-hoge-urgentie-omdat-er-sprake-is-van-een-misdrijf-waaruit.pdf
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.sdnl.nl/ekc-sommatie-gezondheidsraad.htm
http://images.google.com/images?hl=nl&lr=&safe=off&sa=1&q=ad+van+rooij+++donner&btnG=Afbeeldingen+zoeken&aq=f&oq=&start=0
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/besluit-22-januari-1993-van-de-minister-van-szw-van-aml-van-rooij-hoofd-veiligheidsdienst-pmsn.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/besluit-22-januari-1993-van-de-minister-van-szw-van-aml-van-rooij-hoofd-veiligheidsdienst-pmsn.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-3-februari-1993-van-arbeidsinspectie-aan-pmsn.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/brief-3-februari-1993-van-arbeidsinspectie-aan-aml-van-rooij.pdf
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Dit betekent dat het door A.M.L. van Rooij op 24 oktober 2009 aan bestuurder Roel 
Fonville overlegde verdiepingsonderzoek naar de wettelijke eisen en regels rondom het 
vaccineren van de werknemers binnen Philips Medical Systems Nederland B.V. met de 
nieuwe influenza A (H1N1) met daarin het in Nederland niet toegelaten 
bestrijdingsmiddel “thiomersal” dat ook in cosmetische producten (dagcrèmes, make-
up, nagellak, parfums, lipstick, oogwater, haarvetten e.d.) wordt toegepast binnen 
PMSN-Best uitvoering zal moeten worden gegeven (voor bewijs: lees 4).  

Dit verdiepingsonderzoek heeft A.M.L. van Rooij vandaag (3 november 2009) ook 
officieel ingebracht bij zijn eigen huisarts en bij het ziekenhuis Bernhoven te Veghel 
(voor bewijs: lees 5, lees 6). Dit betekent dat alle Nederlandse Huisartsen en alle 
Nederlandse ziekenhuizen aan dit verdiepingsonderzoek van A.M.L. van Rooij 
uitvoering zullen moeten geven. Voor meer feitelijke achtergrondinformatie: lees 7, lees 
8.     

Sommatie 
Op grond van de wettelijke en feitelijke inhoud in mijn verdiepingsonderzoek mag het 
nieuwe influenza A (H1N1) vaccin in Nederland niet worden gebruikt.  
Ondergetekende A.M.L van Rooij sommeert hierbij verantwoordelijk minister J.P.H. 
Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om direct (op 3 november 2009) het 
verbod op te leggen om het nieuwe influenza A (H1N1) te injecteren in Nederlanders 
(mannen, vrouwen en kinderen) en ondergetekende dat per kerende e-mail schriftelijk 
te bevestigen.  

 
Kopie is verstuurd aan:  
Aan Prof. dr. J.A. Knottnerus 
Voorzitter van de gezondheidsraad 
Hoogleraar huisarts geneeskunde Universiteit van Maastricht 

 
Dit sommatieverzoek heeft “BCC” een zeer grote verspreiding gekregen   

In afwachting van uw kerende beslissing op bovengenoemd sommatieverzoek, verblijf 
ik;  

Met vriendelijke groeten  

Ad van Rooij  
Safety Manager bij PMSN-Best 

 
Ondanks deze tijdig gedane sommatie aan verantwoordelijk minister J.P.H. Donner van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid heeft minister Donner daarop tot op de dag van vandaag (1,5 jaar later) niet 
gereageerd. Dit betekent dat de miljoenen (werkende) Nederlanders die daarna het nieuwe influenza 
A (H1N1) vaccin hebben geïnjecteerd gekregen alle schade tot 40 jaar na die injectie kunnen verhalen 
op de Staat der Nederlanden, namens deze huidig minister Henk Kamp (VVD) van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Europees erkend Philips safety manager Ad van Rooij geeft toestemming aan alle 
Nederlanders om dit bezwaarschrift daarvoor te gebruiken, zonder dat daarvoor behoeft te worden 
betaald.   
 
Kennelijk vond voormalig verantwoordelijk minister J.H.P. Donner (CDA) van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid het op deze wijze ziek maken en versneld uitroeien van de Nederlandse bevolking 
(met name kinderen) nog niet voldoende en heeft hij besloten om in strijd met de Arbowet de 
Nederlandse Meisjes met grote bedragen aan overheidssubsidie onder de dekmantel van „‟tegen 
baarmoederhalskanker”’ met kankerverwekkende stoffen en stoffen die deze meisjes onvruchtbaar 
maken en miskramen geven te injecteren, zonder te weten wat er in betreffend “Gardasil- vaccin” aan 
chemische stoffen zitten (voor bewijs LEES HIER, HIER, HIER, HIER en HIER). Wij verzoeken u 
kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaalt en ingelast te beschouwen en tevens aan 
u gericht. Dit betekent dat alle (werkende) artsen en verpleegkundigen die bij de Nederlandse meisjes 
betreffend “Gardasil- vaccin” hebben geïnjecteerd, en daarmee ook alle door hen geïnjecteerde 
Nederlandse meisjes, alle schade tot 40 jaar na die injectie kunnen verhalen op de Staat der 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/zeer-hoge-urgentie-omdat-er-sprake-is-van-een-misdrijf-waaruit.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/zeer-hoge-urgentie-omdat-er-sprake-is-van-een-misdrijf-waaruit.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/zeer-hoge-urgentie-omdat-er-sprake-is-van-een-misdrijf-waaruit.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verdiepingsonderzoek-huisarts-3-11-2009-ingeleverd.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verdiepingsonderzoek-bernhoven-op-3-11-2009-ingeleverd.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/zeer-hoge-urgentie-omdat-er-sprake-is-van-een-misdrijf-waaruit.pdf
http://www.sdnl.nl/ekc-mail-vaccinatie.htm
http://www.sdnl.nl/ekc-philips.htm
http://www.sdnl.nl/ekc-philips.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/zeer-hoge-urgentie-omdat-er-sprake-is-van-een-misdrijf-waaruit.pdf
http://www.gezondheidsraad.nl/nl/over-ons/de-raad/voorzitterschap
http://www.sdnl.nl/ekc-sommatie-gezondheidsraad.htm
http://www.sdnl.nl/ekc-mail-vaccinatie.htm
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/chemische-samenstelling-gardasil-vaccin-voor-baarmoederhalskanker-onbekend-en-wettelijk-verboden
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/klacht-aan-de-europese-commissie
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/overtreden-arbo-kaderrichtlijn-89-391-eeg
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/geheime-congres-van-de-cdc-in-2000
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/correspondentie
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Nederlanden, namens deze huidig minister Henk Kamp (VVD) van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Europees erkend Philips safety manager Ad van Rooij geeft toestemming aan alle 
Nederlanders om dit bezwaarschrift daarvoor te gebruiken, zonder dat daarvoor behoeft te worden 
betaald.   
 
Bijgevoegd vindt u de lezing (BEKIJK EN BELUISTER) die Ad van Rooij en Jan Parmentier op 20 
augustus 2008 tijdens een conferentie in Bladel hebben gehouden over kindermisbruik binnen buro 
jeugdzorg. Deze conferentie was georganiseerd door Platform Herstel Rechtsorde (PHR) onder 
voorzitterschap van Jan Parmentier. Daarin kunt u uit de mond van Jan Parmentier horen dat er 
binnen bureau jeugdzorg banen worden gecreëerd over de rug van kinderen waarbij door de 
rechtelijke macht alles bij elkaar wordt gelogen en waar zelfs kinderen door pleegouders vooraf 
kunnen worden uitgezocht. Dit doet Jan Parmentier denken aan Joseph Mengelen en Nazi Duitsland.  
Om die reden heeft Jan Parmentier hierover en over de hierboven feitelijk onderbouwde massale 
vergiftiging van diezelfde kinderen met uiterst kankerverwekkend arseenzuur en chroomtrioxide 
(chroom VI) via geïmpregneerd hout daarna telefonisch kontact opgenomen met verantwoordelijk 
minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Jan Parmetier had toen met 
minister Piet Hein Donner afgesproken dat er vanuit het PHR op korte termijn een gesprek zou 
komen om daarover met hem te praten. Heden 2,5 jaar later is dat gesprek er nog steeds niet 
geweest. Ook heeft Jan Parmentier als voorzitter toegezegd dat er vanuit het PHR na Bladel 
vervolgens iedere maand een soort gelijke conferentie in andere plaatsen verspreid over Nederland 
zullen worden georganiseerd om aan dergelijke Nazi Praktijken vanuit Bureau Jeugdzorg snel een 
einde te maken. Na hierover meerdere telefonische gesprekken met verantwoordelijk minister Piet 
Hein Donner te hebben gehad is Jan Parmentier deze toezegging niet nagekomen en hebben er 
vanuit PHR tot op heden (2,5 jaar later), ondanks eerdere toezegging, geen soortgelijke 
conferenties op andere plaatsen in Nederland meer plaatsgevonden. Daardoor is het kindermisbruik 
vanuit Bureau Jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van Minister Piet Hein Donner alleen maar 
drastisch toegenomen.  
 
Wat schetst onze verbazing. Bij e-mail van 6 maart 2011 bericht Jan Parmentier aan Ad van Rooij 
dat hij op 30 maart 2011 vanuit het PHR een gesprek heeft met minister Piet Hein Donner van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die nu niet meer de verantwoordelijk minister is voor zijn 
eerder genoemde Nazi praktijken op kinderen vanuit bureau jeugdzorg en de vergiftiging van die 
kinderen met het kankerverwekkend arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) vanuit 
geïmpregneerde kinderspeeltoestellen. Dat gesprek blijkt enkel te gaan over de families Linsen en 
Breuer, waarbij volgens zijn zeggen 5 tot 6 niet met naam genoemde professoren aanwezig zullen 
zijn. Het is hierbij goed te weten dat de families Linsen (Gennep) en Breuer (Duitsland) in grote 
problemen zijn gekomen omdat Ad van Rooij door toedoen van voormalig minister Piet Hein Donner 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zoals hierboven staat geschreven, hen niet langer meer in 
de lopende juridische procedures heeft kunnen bijstaan (voor bewijs lees hier en hier en hier en hier 
en hier en hier). Voortbouwend op de eigen woorden van Jan Parmentier overstijgen deze praktijken 
de praktijken van de Nazi en werkt hij daar zelf aan mee. Dit heeft onze huidige minister Piet Hein 
Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2,5 jaar tijd voor elkaar gekregen. Zou Piet 
Hein Donner (CDA) mogelijk ook invloed hebben gehad bij het te laat inleveren van de kieslijsten in 
Zwolle door Jan Parmentier bij de Tweede Kamer verkiezingen der Staten-Generaal op 22 november 

2006, waardoor lijst 14 (met daarin: Andre Fleere, Huib Poortman, Paul Freriks, Martin Dessing, Wim 
Sweers, Lies Visscher, Theo Tromp, Rob Brockhus, Robert Verlinden en Ad van Rooij) in de Tweede 
Kamer onvoldoende stemmen heeft gehaald?   
 
Het is schrikbarend dat de door Piet Hein Donner (vanaf 24 september 2007) voor 100% 
arbeidsongeschikt (geestesziek) houdende Ad van Rooij (zonder doorbetaling van salaris tijdens 
ziekte) vanuit België (om in Nederland niet te worden vermoord) als Europees erkend safety manager 
heeft moeten vaststellen dat Jan Parmentier als voorzitter van het PHR daarmee medeplichtig is aan 
de volgende door verantwoordelijk minister Piet Hein Donner gepleegde misdrijven op grond van de 
Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarvan is nota bene Reinier, de zoon van Andre Fleere als  
voormalig “lijst 14” partijgenoot van Jan Parmentier, zeer ernstig het slachtoffer is geworden, hetgeen 
wordt bevestigd door de ambassadrice van de Willem Schrikker Groep. Dit zal binnenkort openbaar 
worden gemaakt.  
 
Aan alle ouders waarvan hun kinderen het slachtoffer zijn geworden van bureau jeugdzorg kan Ad van 

Rooij als Europees erkend safety manager berichten dat voorafgaande aan het uit huis plaatsen van 

http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.youtube.com/watch?v=AD-Wb9vYRGM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=AD-Wb9vYRGM&feature=related
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bladel_(gemeente)
http://www.bureaujeugdzorg.info/
http://www.bureaujeugdzorg.info/
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/
http://www.bureaujeugdzorg.info/
http://www.google.nl/images?hl=nl&rlz=1T4SKPT_nlBE413BE413&q=arseenzuur&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1003&bih=468
http://www.google.nl/images?hl=nl&rlz=1T4SKPT_nlBE413BE413&q=chroomtrioxide&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=802&bih=386
http://www.google.nl/images?um=1&hl=nl&rlz=1T4SKPT_nlBE413BE413&tbs=isch:1&&sa=X&ei=AG52TdLtO8jftAan4oTuBA&ved=0CDEQBSgA&q=jph+donner+arseenzuur&spell=1&biw=802&bih=452
http://www.google.nl/images?hl=nl&rlz=1T4SKPT_nlBE413BE413&q=arseenzuur&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1003&bih=468
http://www.google.nl/images?hl=nl&rlz=1T4SKPT_nlBE413BE413&q=chroomtrioxide&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=802&bih=386
http://www.google.nl/images?um=1&hl=nl&rlz=1T4SKPT_nlBE413BE413&tbs=isch:1&&sa=X&ei=AG52TdLtO8jftAan4oTuBA&ved=0CDEQBSgA&q=jph+donner+arseenzuur&spell=1&biw=802&bih=452
http://www.hetechtenieuws.org/2007-12-31.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-07-04.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-12-05.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-29.php
http://www.sdnl.nl/emslandermeer-persconferentie.htm
http://www.mstsnl.net/emslandermeer/emslandermeer-oelschlager.htm
http://www.google.nl/images?um=1&hl=nl&rlz=1T4SKPT_nlBE413BE413&tbs=isch:1&&sa=X&ei=AG52TdLtO8jftAan4oTuBA&ved=0CDEQBSgA&q=jph+donner+arseenzuur&spell=1&biw=802&bih=452
http://www.google.nl/images?um=1&hl=nl&rlz=1T4SKPT_nlBE413BE413&tbs=isch:1&&sa=X&ei=AG52TdLtO8jftAan4oTuBA&ved=0CDEQBSgA&q=jph+donner+arseenzuur&spell=1&biw=802&bih=452
http://www.google.nl/images?um=1&hl=nl&rlz=1T4SKPT_nlBE413BE413&tbs=isch:1&&sa=X&ei=AG52TdLtO8jftAan4oTuBA&ved=0CDEQBSgA&q=jph+donner+arseenzuur&spell=1&biw=802&bih=452
http://www.google.nl/images?um=1&hl=nl&rlz=1T4SKPT_nlBE413BE413&tbs=isch:1&&sa=X&ei=AG52TdLtO8jftAan4oTuBA&ved=0CDEQBSgA&q=jph+donner+arseenzuur&spell=1&biw=802&bih=452
http://www.lijst14.nl/kandidaten/parmentier/parmentier.html
http://www.lijst14.nl/
http://www.lijst14.nl/kandidaten/fleere/fleere.html
http://www.google.nl/images?um=1&hl=nl&rlz=1T4SKPT_nlBE413BE413&tbs=isch:1&&sa=X&ei=AG52TdLtO8jftAan4oTuBA&ved=0CDEQBSgA&q=jph+donner+arseenzuur&spell=1&biw=802&bih=452
http://www.lijst14.nl/kandidaten/parmentier/parmentier.html
http://www.lijst14.nl/kandidaten/fleere/fleere.html
http://www.lijst14.nl/
http://www.lijst14.nl/kandidaten/parmentier/parmentier.html
http://www.williamschrikkergroep.nu/
http://www.bureaujeugdzorg.info/
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hun kinderen onder coördinatie van bureau Jeugdzorg alle daarmee samenwerkende bureaus en 
stichtingen, zoals Altra, Bascule, Spirit maar ook het pleeggezin zelf, overeenkomstig de Arbowet voor 
betrokken werknemers de wettelijk voorgeschreven Risico- inventarisatie en -evaluatie had moeten 
laten uitvoeren door een erkend Arbodeskundige (zoals safety manager Ad van Rooij) waarin 
betrokken werknemers hun eigen veiligheid waarborgen en door hen de veiligheid van de uit huis 
geplaatste kinderen van de natuurlijke ouders wordt overgenomen, voorzien van een Plan van Aanpak 
opgesteld door de directie van bureau jeugdzorg. Voordat betreffend Plan van Aanpak door de directie 
van bureau jeugdzorg ten uitvoer mag worden gebracht is op grond van de Wet op de 
ondernemingsraden instemmingplicht vereist van de ondernemingsraden van bureau Jeugdzorg en 
andere betrokken instellingen (voor bewijs LEES HIER). Betrokken bureau jeugdzorg en alle daarmee 
samenhangende bureaus en stichtingen, zoals Altra, Bascule, Spirit beschikken niet over de wettelijk 
voorgeschreven Risico- inventarisatie en -evaluatie en het door betrokken ondernemingsraden 
goedgekeurde Plan van Aanpak. Als gevolg daarvan zijn betrokken werknemers, pleegouders en uit 
huis geplaatste kinderen op grote schaal in contact gekomen met kankerverwekkend arseenzuur en 
chroomtrioxide (chroom VI) dat met regenwater mee uit het geïmpregneerde hout en geïmpregneerde 
kinderspeeltoestellen komt. Vanuit het Ecologisch Kennis Centrum B.V. heeft safety manager Ad van 
Rooij in de zaak Bas Heijmen (lees hier) (secretaris PHR) bij uitspraak nummer: 200807464/1/H3 in 
hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen voormalig 
verantwoordelijk minister Piet Hein Donner gewonnen. Dit omdat kinderen die spelen binnen het 
schoolplein en in een zandbak van de lagere school EBS-online te Eindhoven in aanraking komen met 
grote hoeveelheden uiterst giftige kankerverwekkende stoffen als chroomtrioxide(chroom VI) die met 
regenwater mee uit dat geïmpregneerde hout komen en dat de directeur, het bestuur en de 
leerkrachten van die school (die moeten zorgen voor de veiligheid de kinderen op die school) 
daarmee de Arbeidsomstandighedenwet overtreden. In deze onherroepelijke uitspraak hebben de 
staatsraden mr. J.E.M. Polak, voorzitter, en mr. W. Konijnenbelt en mr. W.D.M. van Diepenbeek, 
leden, in tegenwoordigheid van mr. P.A.M.J. Graat, ambtenaar van Staat letterlijk het volgende beslist:  

Nu het besluit is gebaseerd op de uitkomsten van een niet volledig onderzoek en daarin 
evenmin de opgestelde risico-inventarisatie en -evaluatie is betrokken, is het besluit in 
strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht niet zorgvuldig voorbereid en 
berust het in strijd met artikel 7:12 van die wet niet op een deugdelijke motivering. 

Het beroep slaagt. Het besluit dient te worden vernietigd. De minister dient een nieuw 
besluit te nemen met inachtneming van deze uitspraak 

Heden na 1,7 jaar heeft het Ecologisch Kennis Centrum B.V. nog steeds geen nieuw besluit mogen 
ontvangen van voormalig verantwoordelijk minister J.P.H. Donner (CDA) waarin deze opgestelde 
risico-inventarisatie en -evaluatie is betrokken. Ondanks deze wetenschap is mr. J.P.H. Donner in het 
huidige kabinet Rutte toch minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kunnen worden. 
Begrijpt u het wij niet? Fijn voor Henk Kamp (VVD) om door toedoen van vorig verantwoordelijk 
minister Piet Hein Donner (CDA) als huidig verantwoordelijk minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, vanwege het in ernstige mate overtreden van de Arbowet door zijn voorganger, met  
torenhoge schadeclaims (miljarden euro‟s) te maken gaan krijgen?   
 
Nu hierbij feitelijk is komen vast te staan dat betrokken medewerkers van bureau jeugdzorg en de aan 
deze medewerkers toevertrouwde uit huis geplaatste kinderen allemaal zijn blootgesteld geweest aan 
de kankerverwekkende stoffen arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) zonder een daarvoor 
vereiste opgestelde risico-inventarisatie en -evaluatie, zonder een door betrokken ondernemingsraden 
goedgekeurde Plan van Aanpak en zonder dat daarvan door betrokken bedrijfsartsen (zoals Hary Mol 
bij Philips Healthcare) melding is gedaan bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, betekent 
dat alle kinderen alle ziektes (mede op grond van bovengenoemde onherroepelijke uitspraak van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) tot 40 jaar na de uit huis plaatsing kunnen 
verhalen op de directies van bureau jeugdzorg en alle daarmee samenwerkende bureaus en 
stichtingen, zoals Altra, Bascule, Spirit en op de Staat der Nederlanden, namens deze Henk Kamp 
(VVD) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  
 
Daarnaast moeten alle uit huis geplaatste kinderen, als daarom door hun natuurlijke ouders wordt 
verzocht, door bureau jeugdzorg direct worden terugbezorgd aan de natuurlijke ouders, zolang zij niet 
beschikken over de wettelijk verplichte risico- inventarisatie en -evaluatie met bijbehorend Plan van 
Aanpak. Dit omdat zij met het voortzetten van het overtreden Arbowet met blootstelling aan de 
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kankerverwekkende stoffen arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) een zwaar misdrijf plegen 
jegens haar medewerkers en de aan deze medewerkers toevertrouwde uit huis geplaatste kinderen.  
    
Ter onderbouwing van een schade schadeclaim procedure tegen betrokken directies van instellingen 
als bureau Jeugdzorg, Altra, Bascule, Spirit en verantwoordelijk minister Henk Kamp (VVD) van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft Europees erkend safety manager Ad van Rooij toestemming 
om dit bezwaarschrift daarvoor te gebruiken, zonder dat daarvoor behoeft te worden betaald.      
 
Om onder de dekmantel van “duurzaamheid” deze massale vergiftiging in strijd met alle daarop 
betrekking hebbende Europese Richtlijnen, rechtstreeks opgelegde Europese Verordeningen en het 
Verdrag betreffende de Europese Unie met grote bedragen aan overheidssubsidie via ondermeer 
dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle (buurman van Ad van Rooij) maximaal te kunnen laten voortduren 
en op de door dit dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle deels met arseenzuur sterk verontreinigde grond 
van Ad van Rooij te kunnen uitbreiden met zo‟n 10 tot 20 houtimpregneerketels krijgen Ad van Rooij, 
zijn gezin en zijn ouders vanaf 1990 tot op heden te maken met een continue reeks aan vernielingen, 
terreur en pogingen tot doodslag veroorzaakt door eerst burgemeester Piet Schriek (CDA) en daarna 
burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode. Alle strafaangiften daartegen worden met de 
hulp van eerst burgemeester Piet Schriek (CDA) en daarna burgemeester Peter Maas (CDA), als 
hoofd van de politie na afstemming daarover met justitie in het driehoeksoverleg, onder het kleed 
gehouden en nooit in behandeling genomen.  
 
Voor eerst burgemeester Piet Schriek (CDA) en daarna burgemeester Peter Maas (CDA) is dit alles 
nog niet genoeg en krijgen Ad van Rooij, zijn vrouw Annelies en zijn 92-jarige moeder in opdracht van 
deze burgemeesters vanaf 1987 te maken met de ene na de andere onrechtmatige meest corrupte 
geld en eigendom besluiten, dwangsomopleggingen, onaangekondigde politiebinnenvallen, 
verzegeling op toegangsdeuren van het agrarische bedrijf met bijbehorende minicamping  “Camping 
en Pensionstal Dommeldal”. Deze ongecontroleerde politiebinnenvallen in opdracht van burgemeester 
Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode werden steeds agressiever. Ad van Rooij heeft in maart 2010 
als lijsttrekker van De Groenen meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen van Sint-Oedenrode. 
Ad van Rooij heeft in de gemeenteraad van Sint-Oedenrode voor De Groenen vorig jaar geen 
raadszetel kunnen halen omdat burgemeester Peter Maas (CDA) hem al ruim drie jaar lang op 
dictatoriale wijze heeft afgesneden van al het e-mail verkeer met de gemeente Sint-Oedenrode en 
tijdens de verkiezingen grote leugens over Ad van Rooij heeft laten schrijven in het Eindhovens 
Dagblad en de Midden Brabant. Daarna heeft hij tegen Ad van Rooij als lijsttrekker van De Groenen 
ook nog valse strafaangifte gedaan bij de politie, op basis waarvan Ad van Rooij nog strafrechtelijk 
moet worden vervolgd. Kort daarna kreeg Ad van Rooij te maken met zodanig ernstige agressieve 
binnenvallen in zijn woning, slaapkamer en de kantoorruimte van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
in opdracht van burgemeester P.M. Maas, dat hij als gevolg daarvan op 22 april 2010 naar België 
heeft moeten vluchten en daar politiek asiel heeft moeten aanvragen om door toedoen van 
burgemeester Peter Maas (CDA) niet onder de dekmantel van een burenruzie te worden vermoord of 
in de gevangenis te worden opgesloten (voor bewijs lees hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier). Dat 
de moord op Pim Fortuyn hier zeer nauw mee samenhangt, is een vaststaand feit (voor bewijs, lees 
hier en hier). Onder deze door burgemeester Peter Maas (CDA) gecreëerde omstandigheden kon Ad 
van Rooij dan ook niet in de zitting op 4 maart om 10:30 uur aanwezig zijn om zijn schriftelijke 
bezwaarschrift tegenover het centraal stembureau van de provincie Noord-Brabant, met als 
plaatsvervangend voorzitter Jan Poelstra, daar mondeling toe te lichten. Dit vanwege het simpele feit 
dat Ad van Rooij door justitie dan zou worden gearresteerd en opgesloten als gevolg van de door 
burgemeester Peter Maas (CDA) gedane valse strafaangifte tegen Ad van Rooij als lijsttrekker van De 
Groenen en het feit dat Ad van Rooij vanvege deze kennis als staatsgevaarlijk wordt beschouwd.    
 
Bijgevoegd vindt u mede de door Ad van Rooij als lijsttrekker van De Groenen gedane strafaangifte 
d.d. 27 februari 2011 bij hoofdofficier van Justitie mr. W.G. van der Brug van het Landelijk Parket te 
Rotterdam (LEES HIER), dat integraal onderdeel uitmaakt van het bezwaarschrift d.d. 4 maart 2011, 
05.06 uur van De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode aan uw plaatsvervangend voorzitter Jan Poelstra 
van het centraal stembureau (LEES HIER) waarop in de zitting op 4 maart om 10:30 uur een voor 
beroep vatbaar besluit had moeten worden genomen. Met de inhoud van deze strafaangifte d.d. 27 
februari 2007 is feitelijk bewezen dat de vanaf  21 april 1962 voortdurende sluipmoordende genocide 
op miljarden wereldbewoners is veroorzaakt door voormalig Vice-President Louis Joseph Maria Beel 
(KVP), later in stand is gehouden door het Christen-Democratisch Appèl (CDA) en met grote bedragen 
aan overheidssubsidie in strijd met alle daarop betrekking hebbende Europese Richtlijnen, 
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rechtstreeks opgelegde Europese Verordeningen en het Verdrag betreffende de Europese Unie, heeft 
plaatsgevonden. De naam Christen-Democratisch Appèl (CDA) heeft een christelijk karakter. Om die 
reden moet deze sluipmoordende genocide op miljarden wereldbewoners ook worden beoordeeld aan 
de wet van Jesus Christes, zoals die door het Vaticaan is vastgelegd. Daarin staat geschreven:                  
 

Visie op Jezus  
Boeddhisten beroepen zich op Boeddha. Communisten beroepen zich op Marx. 
Christenen beroepen zich op Jezus van Nazareth. Nederland heeft de meeste 
christelijke kerken en afgesplitste groepen. Een groot aantal mensen staat op de 
burgerlijke stand ingeschreven als „Rooms – katholiek‟, „Nederlands hervormd‟of 
„Gereformeerd‟. Ze zijn allen lid van een christelijke kerk.  

 
Eigentijdse visie  
Over Jezus van Nazareth is in de loop der eeuwen veel geschreven en in onze tijd 
worden films en musicals aan Hem gewijd. Bepaalde stromingen kijken reikhalzend uit 
naar zijn wederkomst op aarde. Andere groepen geloven dat hij al onder de mensen is. 
Sommigen zien Jezus als een tragisch slachtoffer, anderen als goddelijke overwinnaar. 
Het lijkt soms of mensen zich een beeld maken, dat aansluit bij hun behoefte. Duidelijk 
is wel dat Jezus een historisch figuur is geweest. In het nieuwe testament vertellen de 
vier evangelisten over het leven van Jezus wie Hij was en wat Hij deed.  

   
De boodschap van Jezus  
De kern van het christendom is de verering van Jezus Christus als Zoon van God, de 
unieke openbaring van het heil van God voor de mensen. De evangelist Marcus vat de 
boodschap van Jezus als volgt samen: De joden geloofden dat Gods Messias 
(Christus) zou komen om het Koninkrijk Gods op aarde te vestigen. Daarmee wordt 
bedoeld een „rijk‟ waarin vrijheid, vrede en rechtvaardigheid heerst. Met Jezus kwam 
dat Rijk Gods een stuk dichterbij getuige de vele wonderen die Hij verrichte. Om het 
Koninkrijk Gods binnen te gaan is een radicale ommekeer van de levenswijze 
noodzakelijk (wedergeboorte). In de Bergrede ontvouwde Jezus zijn revolutionair 
programma hoe het koninkrijk Gods eruit zal zien en hoe je dit kunt binnen gaan.  

 
Jezus en de wet  
Jezus durfde de schriftgeleerden te zeggen dat hij gekomen was om de wet van Mozes 
te vervullen. In de Bergrede legde Jezus de bedoeling van de wet uit. Jezus verving de 
duizenden voorschriften van de wet door beginselen. Hij verlangde geen absolute 
gehoorzaamheid aan de wet, maar wel „meer dan het gewone‟ te doen. De thora (joodse 
wet) leert vergelding: „oog om oog, tand om tand‟ terwijl Jezus zegt: „weersta de boze 
niet, doch wie jou een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de ander toe‟. De 
joodse wet zegt: „heb uw naaste lief‟, maar Jezus verlangt meer: „Heb uw vijanden lief 
en bidt voor wie jou vervolgen‟.  

 
De zaligsprekingen  
De zaligsprekingen verwijzen naar het koninkrijk Gods en de mensen die daar van deel 
uit zullen maken. Zalig de armen van geest, want zij zullen Gods Koninkrijk binnen 
gaan. Jezus houdt ons de armen voor tot voorbeeld. De rijken zullen het koninkrijk niet 
beërven. Over rijkdom zegt Jezus: „Gij kunt niet God dienen en Mammon‟. Mammon is 
de god van het geld.  

 
Regels om na te leven  
Na Jezus dood verwachtten de eerste christenen dat  het koninkrijk Gods zou 
aanbreken en dat het eindoordeel zou worden geveld.  De wederopkomst van Christus 
bleef echter uit. De voorschriften van Jezus hoe als christenen te leven kregen daarom 
een meer permanent karakter. Deze regels houden in:   

1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen. 
2. Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken. 
3. Wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt. 
4. Eer uw vader en uw moeder. 
5. Gij zult niet doden. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Christen-Democratisch_App%C3%A8l
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6. Gij zult geen onkuisheid doen. 
7. Gij zult niet stelen. 
8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen. 
9. Gij zult geen onkuisheid begeren. 
10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort. 

 De gulden regel, Wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat  ook de ander niet.  
      Het grote gebod, Heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf.  

 
Dit is voor 100% in strijd wat het Christen-Democratisch Appèl (CDA) in Nederland in werkelijkheid 
met misbruik van miljarden euro‟s aan gemeenschapsgeld ten uitvoer brengt, dat in overeenstemming 
is met de volgende 10 verboden (nummers 11 t/m 20):   

11. Het CDA vereert en aanbid de grootste afgod “het geld” voor persoonlijke verrijking 
boven het leefbaar houden van de aarde voor de volgende generaties. 

12. Het CDA misbruikt in hun benaming de naam van Christus om daarmee de 10 
geboden van God te kunnen overtreden. 

13. Het CDA vervloekt de dag des Heren. 
14. Het CDA hebben hun vader en moeder verraden met het overtreden van de 10 

geboden van God.   
15. Het CDA vergiftigt miljarden wereldburgers tot de dood erop volgt. 
16. Het CDA misbruikt kinderen. 
17. Het CDA steelt als de raven.  
18. Het CDA geeft valse getuigenissen af. 
19. Het CDA helpt pedofielen. 
20. Het CDA jaagt rechtvaardige Nederlanders, na eerst alles van hen te hebben 

afgenomen, het land uit.  

 De gulden regel van het CDA, Wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat de ander aan.  
 Het grote gebod van het CDA, Heb persoonlijke onrechtmatige zelfverrijking lief boven  
 God.  

Laat dit alles oplossen met de Tien Geboden van wijsheid van Wim Sweers oprichter van stichting 
Grondvest met vergeving zonder oorlog, zoals u die hieronder kunt lezen: .   

Een ecologisch fiscaal systeem 

De toekomst van de mensheid hangt af van de wijsheid van vandaag. We moeten leren omgaan met 
de gaven van de planeet Aarde, en elkaar de levensruimte bieden in harmonie te leven. Dat sluit 
egoïsme volledig uit....!  

I. Rechtvaardig 

Het fiscale systeem dient de juiste maatschappelijke activiteiten te stimuleren en de verkeerde 
activiteiten tegen te gaan. Bij het huidige systeem worden juist diegene belast, die met hun 
arbeid een toegevoegde waarde leveren. En zij die waarde onttrekken en daar rijk van 
worden, worden door het huidige systeem ontzien. Dit is ongehoord.  

II. Ecologisch 

Het systeem dient de ontwikkeling van duurzaamheid te bevorderen. Wij dragen ook 
verantwoordelijkheid voor medemensen die buiten ons fiscaal territorium leven en ook hele 
generaties die nog na ons komen. Het is een grote schande dat onze belastingopbrengst voor 
97% afkomstig is van de toegevoegde waarde en slechts 3% van onttrokken waarde. Dit is 
volledig in strijd met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Met name artikel 
1 en artikel 25.  

III. Eenvoudig, helder en doelmatig 
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Belastinggelden moeten door de overheid gemakkelijk inbaar zijn zonder een omvangrijk en 
kostbaar ambtenarenapparaat. Deze eenvoud kan bereikt worden door heffingen aan het 
begin van de bedrijvigheid te doen in plaats van belastingen op te leggen aan het eind van de 
bedrijvigheid. Een ondernemer weet dan waar hij aan toe is. Hij heeft al betaald wanneer hij 
begint en wordt niet meer achtervolgd en op de vingers gekeken door de fiscus. Geen 
zwartwerken meer en wegwerken of verstoppen van bedrijfsresultaten.  

IV. Stabiel en voorspelbaar 

Wanneer belasting wordt geheven over de input van de bedrijvigheid, aan het begin van elke 
bedrijvigheid dus, is de belastingopbrengst niet afhankelijk van de dan heersende conjunctuur. 
En aan het eind van de rit treedt geen fiscus meer op als preferente schuldeiser en zullen bij 
eventuele faillissementen de werknemers preferente schuldeisers zijn en het echte 'volle loon' 
opeisen waarvan geen belasting meer kan worden ingehouden; de belasting is immers al aan 
het begin van de bedrijvigheid geïnd. De rendement (=winst) eisende reguliere 
kredietverleners, de banken zullen dan het gelag betalen.  

V. Meer opbrengst 

Wanneer belasting wordt geheven over de input van grond, grondstoffen, energie, water, lucht 
enz. (en ingevoerde goederen en reeds geproduceerde halffabrikaten ook als input worden 
beschouwd) voor elke soort bedrijvigheid, dan levert zelfs een veel lager belastingtarief veel 
meer belasting op. Halvering van het huidige tarief en toegepast op de input levert een 
verdubbeling van de belastingopbrengst. Bij het huidige systeem van belasten van de output 
verdwijnt te veel in belastingvrije voet, aftrekposten, verrekenen van verliezen, verborgen 
winsten, zwart werk, etc.  

VI. Belast onttrokken waarde 

Belasten van het gebruik en verbruik van natuurgoederen met BOW (Belasting Onttrokken 
Waarde) brengt rust aan het werkfront; bevordert de coöperatie bij de sociale partners en 
geeft inhoud aan het poldermodel, dat dringend aan restauratie toe is. Nieuwe inhoud geven 
aan het poldermodel zal Europese partners uitnodigen het goede Nederlandse voorbeeld te 
volgen. BOW maakt het voor het bedrijfsleven aantrekkelijk om kapitaalsproductiever te gaan 
werken. Dit is bezuinigen op materialen en meer inzetten van menselijke arbeid en creativiteit. 
De drang naar meer arbeidsproductiviteit zal afnemen en rust brengen op de werkvloer. Het 
aantal zieken en WAO'ers zal dan ook teruglopen.  

VII. Belast de slechte producent even zwaar als de goede 

Verliesgevende bedrijven betalen even veel BOW voor het gebruik van grond, grondstof, 
halffabrikaten, energie, water, lucht enz. als de winstgevende bedrijven. Alle BOW wordt 
tijdens het productieproces geïnd en mag eigenlijk geen belasting genoemd worden maar 
gewoon 'een prijs' voor het gebruik van….  

VIII. Genoeg opbrengst voor een basisinkomen voor iedereen 

De betaling voor het gebruik van de productieve natuurkrachten, levert zo veel meer middelen 
op voor de overheid dan het huidige belastingsysteem, dat naast de gebruikelijke 
inkomstenbehoefte van de overheid een basisinkomen voor iedereen kan worden betaald op 
het niveau van de huidige sociale voorzieningen zoals kinderbijslag, studiefinanciering, 
bijstandswet en AOW.  

IX. Stimuleer de lokale economie 

Door efficiënter en zuiniger om te gaan met materialen ontstaat minder afval en neemt de druk 
op hergebruik en reparatie toe. De arbeidsintensieve bedrijvigheid neemt toe en vertoont 
minder neiging uit te wijken naar lagelonenlanden. De lokale economie zal groeien. En de 
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zelfvoorziening neemt toe waardoor goederenvervoer over lange afstand afneemt. Een aantal 
dure infrastructurele werken behoeven niet meer te worden aangelegd.  

X. Ruimtesparend 

De druk op de spaarzame ruimte in Nederland en België zal afnemen. Nederland wordt geen 
distributieland maar een plezierig werk-, woon-, en leefland.  

Vanaf 21 maart 2011 (het begin van de lente in Nederland en België) zullen vanuit België nieuwe 
technologieën worden aangereikt waarmee de „ecomische omdraai‟ overeenkomstig de Tien Geboden 
van wijsheid van Wim Sweers (Grondvest) bewerkstelligd kunnen worden en de vruchtbaarheid weer 
terugkeert op aarde waarin de toekomstige generatie ook een menswaardig leven heeft. Dit met meer 
zonlicht zonder chemische lozingen vanuit vliegtuigen (chemtrails) met gifstoffen, waartoe alle 193 bij 
de Verenigde Naties (VN) aangesloten lidstaten in hun laatste Biodiversiteitsconferentie in Nagoya 
(Japan) in oktober 2010 hebben beslist en door de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) 
met haar hoofdzetel in Brussel (België) zal worden gehandhaafd. Onze-Lieve-Vrouwebasiliek 
(Tongeren) in België (met als deken Rik Palmans) en haar Gerechtshof tegenover deze basiliek zullen  
daarin een bijzondere plaats innemen van waaruit de tuinkalender van Henk Polie met daarin het 
gehele jaar bloemen zonder toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen over de gehele wereld 
bekendheid zal krijgen. Het nieuwe Europese land „Eurostaete‟ dat is opgericht op Camping en 
Pensionstal „Dommeldal‟ te Olland (Sint-Oedenrode) dat door Wieteke van Dort is geopend, als wel 
Hotel zur Ems (Salzbergen) in Duitsland (dat de springplank is geweest naar de Onze-Lieve-
Vrouwebasiliek) zullen daaraan grote bijdragen leveren, van waaruit de Tien Geboden van wijsheid 
van Wim Sweers hun uitstraling zal gaan krijgen. Het boek “Alarm… u wordt vergiftigd !! zal de wereld 
ten onder gaan aan gif, milieu en bedrog?” dat Ine Veen over Ad van Rooij als vervolg op haar boek 
"Moord namens de 'kroon'?“ over Pim Fortuyn heeft geschreven zal in alle wereldtalen worden 
vertaald, te beginnen in het Turks. Een bijzondere plaats daarin zullen krijgen de Belgische stad Gent 
waar Ad van Rooij voor het eerst Erik Verbeek heeft ontmoet, waar Ad van Rooij op 4 december 1993  
zijn opleiding Hogere Veiligheidskundige met succes heeft afgerond en waar een wereldberoemde 
rechtszaak bij de Arbeidsrechtbank tegen Erik Verbeek en de daarmee samenhangende 
massavergiftiging in behandeling is. Ook zal de Belgische plaats Hasselt een bijzondere plaats 
innemen waar Erik Verbeek, Adrey Bogdan heeft ontmoet en samen met zijn vrouw No Cancer 
Foundation heeft opgericht tegenover de Sint Martinuskerk in Hasselt in dezelfde straat als waar ook 
mgr. Patrick Hoogmartens, bisschop bisdom Hasselt, woont.  

 
Dit betekent dat Paus Benedictus XVI hierop onmiddellijk het besluit dient te nemen dat de politieke 
partij CDA niet langer meer de naam „Christen-Democratisch Appèl‟ mag gebruiken. Dit des te meer 
Ad van Rooij door toedoen van Wiel Sporken – fractievoorzitter CDA- Sint-Oedenrode, wonende op 
Den Dries 1, 5491 ZH Sint-Oedenrode (tel: 0413 – 490560), die ook Lector in de Rooms-Katholieke 
kerk Heilige Martinus te Olland (Sint-Oedenrode) is, naar België heeft moeten vluchten om niet te 
worden vermoord of te worden opgesloten in de gevangenis. Hierdoor heeft Ad van Rooij medio 2010 
zijn 50 jaar Acoliet zijn in de heilige Martinus Kerk te Olland niet kunnen vieren en zijn functie als 
acoliet in de Rooms-Katholieke kerk Heilige Martinus te Olland (Sint-Oedenrode) al vanaf 22 april 
2011 niet kunnen uitoefenen. Op grond van deze feiten richt Ad van Rooij aan Mgr. W.J. Eijk, 
aartsbischop Nederland (pers@aartsbisdom.nl), als kopiehouder van dit bezwaarschrift, dan ook het 
nadrukkelijk verzoek om dit bezwaarschrift onverwijld door te sturen aan Paus Benedictus XVI met het 
verzoek daarop door de Paus het besluit te laten nemen dat de Nederlandse politieke partij de CDA 
op grond van bovengenoemde feiten niet langer Christen-Democratisch Appèl mag voeren. Dit des te 
meer anders de Rooms-Katholieke kerk daarmee medeplichtig wordt aan deze sluipmoordende 
genocide op miljarden wereldbewoners vanuit het Christen-Democratisch Appèl     
    
Op grond van bovengenoemde feiten richt Ad van Rooij, als lijsttrekker van De Groenen afdeling Sint-
Oedenrode, aan burgemeester Ton Rombouts (CDA) als voorzitter van het centraal stembureau van 
de provincie Noord-Brabant het nadrukkelijke verzoek om vóór uiterlijk 10 maart 2011 (de dag dat 
Ad van Rooij jarig is maar door toedoen van burgemeester Peter Maas niet thuis kan vieren) tegen uw 
weigering om te beschikken (fictief besluit) op het op 4 maart 2011, 05.06 uur ingediende 
bezwaarschrift tegen (de uitslag van) de verkiezing van de leden van provinciale staten van 2 maart 
2011, te beslissen dat door het centraal stembureau van de provincie Noord-Brabant vóór uiterlijk 21 
maart 2011 daarop een inhoudelijk voor beroep vatbaar besluit (art 1:3 Awb) zal zijn genomen, waarin 
alle bovengenoemde feiten zijn betrokken.     
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In geval door u vóór uiterlijk 10 maart 2011 geen besluit is genomen op dit bezwaarschrift tegen uw 
weigering om te beschikken (fictief besluit), dan is Ad van Rooij als lijsttrekker van de politieke partij 
De Groenen afdeling Sint-Oedenrode, genoodzaakt om direct daarna daartegen rechtstreeks in 
beroep te gaan bij het Hof van Justitie van de Europese Unie op grond van de volgende feiten:  
 

1. De Nederlandse Raad van State heeft als hoogste adviseur van de regering en parlement 
over wetgeving en bestuur (art. 73 Grondwet) de hierboven feitelijk bewezen massale 
sluipmoordende genocide op miljarden wereldbewoners zelf veroorzaakt en kan om die reden 
vanuit haar Afdeling bestuursrecht als hoogste bestuursrechter niet meer onafhankelijk 
beslissen; 

 

2. Als gevolg van een door burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode aangezette 
pogingen tot doodslag uitgevoerd door buurman Robert van den Biggelaar (familie van Gebr. 
van Aarle), waarnaar nooit strafrechtelijk onderzoek wordt gedaan, heeft Ad van Rooij naar 
België moeten vluchten om onder de dekmantel van “burenruzie” niet te worden vermoord, 
waardoor Ad van Rooij zijn beroep voor de Nederlandse Raad van State niet inhoudelijk kan 
verdedigen zonder het risico te lopen vermoord te worden;  

 

3. Als gevolg van de door burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode gedane valse 
strafaangifte tegen Ad van Rooij als lijsttrekker van De Groenen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 is Ad van Rooij door justitie strafrechtelijk 
veroordeeld, hetgeen inhoud dat Ad van Rooij, zodra hij een voet zet in Nederland, door 
justitie zal worden opgepakt en daarvoor achter slot en grendel in de gevangenis zal worden 
opgesloten, waardoor Ad van Rooij zijn beroep voor de Nederlandse Raad van State niet 
inhoudelijk kan verdedigen;  

 
4. Als gevolg van het feit dat Ad van Rooij met goedvinden van Vice-president mw. Mr. B.C.W. 

Geurtsen- van Eden van de rechtbank ‟s-Hertogenbosch, die voorheen CDA-raadslid in de 
gemeente Houten is geweest, door de advocaten mr. D.A. Harff en mr. H.F.C. Kuijpers samen 
met alle andere klokkenluiders die bij de Sociale Databank Nederland op internet worden 
gevonden als Wim Sweers, Rob Brockhus, Wim Wolbrink, Barry Vroomen, Micha Kat, Gerard 
Kucharek, Robert Kahlman, Karel de Werd, Andre Fleeré, Jan Parmentier, Paul Freriks bij de 
Sociale Databank Nederland als Al Qaida terrorist is weggezet. Dit met de wetenschap dat 
advocaat mr. D.A. Harff tijdens de behandeling ter zitting liet ontvallen dat hij hierover contact 
heeft gehad met voormalige premiers (Minister van Staat) van Nederland. Gezien de inhoud 
van deze strafaangifte moeten dat de voormalige premiers drs. R. F. M. Lubbers (CDA) en W. 
Kok (PvdA) zijn geweest. Dit met de wetenschap dat Vice-president mr. B.C.W. Geurtsen- van 
Eden als voormalig CDA raadslid in Houten heeft gewerkt onder voorzitterschap van 
burgemeester C.H.J. Lamers (CDA) die namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
het Bestuurlijk Landelijk Overleg Milieuhandhaving (BLOM) vertegenwoordigde samen met 
voormalig minister mr. J.P.H. Donner, minister van Justitie, die in de bij brief d.d. 27 februari 
2011 gedane strafaangifte bij Hoofdofficier van Justitie mr. G.W. van der Brug van het 
Landelijk Parket te Rotterdam de in die strafaangifte feitelijk onderbouwde genocide op 
miljarden wereldbewoners onder de dekmantel van „duurzaamheid‟ wettelijk voorschrijven, zo 
niet dan zal tot strafrechtelijke vervolging worden overgegaan. Het is juist deze Vice-president 
mw. Mr. B.C.W. Geurtsen- van Eden die in samenspanning Vice-president J.W.H. Rullmann 
(een vrijmetselaar) met een meest corrupt vonnis in een klap al het geld en alle eigendommen 
van Ad van Rooij had willen stelen via een tegen Robert Kahlman gevoerde rechtszaak 
zonder dat Ad van Rooij zich daartegen heeft kunnen verweren. In die rechtszaak heeft 
advocaat H.E.C.A. Vlasman (Vlasman Advocatenkantoor) te Laren bij Robert Kahlman € 
200.000,-euro ten gunste van CORUS en bij Ad van Rooij € 50.000,-euro ten gunste van 
hemzelf gestolen. Het toevallig niet betaalde griffierecht voorafgaande aan het vonnis, en 
daarmee een niet rechtsgeldig vonnis, is voor Ad van Rooij de redding geweest. Het betreft 
dezelfde H.E.C.A. Vlasman die in samenspanning met burgemeester Rianne Donders-de 
Leest (CDA) van Geldrop-Mierlo en voormalig Vice-president mr. J.F.M. Strijbos van de 
rechtbank ‟s-Hertogenbosch (thans: raadsheer plaatsvervanger Hof Amsterdam) met een op 
14 februari 2006 uitgesproken vonnis, rolnr. KG C0500387/HE, d.d. 14 februari 2006 op een 
extreme corrupte wijze voor € 50.000,-euro executoriaal beslag heeft laten leggen op alle 

eigendommen van Ad van Rooij. Voor het feitelijke bewijs lees bijgevoegde brief 
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d.d. 26 maart 2006 aan de hoofdredacteur van de Telegraaf die daarop nooit 

heeft gereageerd. Voor de feitelijke onderbouw in de zaak met Robert Kahlman lees de 
door Ad van Rooij bij brief van 29 juni 2008 (ingeleverd op 4 juli 2008) gedane strafaangifte bij 
mr. H.N. Brouwer, voorzitter van het college van Procureur-Generaal. Verantwoordelijk 
voorzitter mr. H.N. Brouwer heeft deze strafaangifte tot op de dag van vandaag (bijna drie jaar 
later) nog steeds niet doorgestuurd aan de hoofdofficier van justitie van het Landelijk Parket 
om hiernaar strafrechtelijk onderzoek te laten verrichten. Dit omdat het mr. H.A.E. Uniken 
Venema, namens het Openbaar Ministerie, College van Procureurs-generaal is 
vertegenwoordigd in het BLOM waarin ook voormalig minister mr. J.P.H. Donner van Justitie 
onderdeel uitmaakte. Het is ook Vice-president mw. Mr. B.C.W. Geurtsen- van Eden die in 
samenspanning met algemeen directeur F. Kraakman van IAK Verzekeringen en advocaat 
mr. H.Th.L. Janssen van advocatenkantoor Jacobs te Waalre bij Ad van Rooij op een meest 
corrupte wijze tienduizenden euro‟s heeft gestolen. Daarmee is glashelder geworden dat 
zodra Ad van Rooij ook maar een voet in Nederland durft te zetten hij in opdracht van 
voorzitter mr. H.N. Brouwer van het college van Procureur-Generaal in de hoogst bewaakte 
Nederlandse gevangenis als Al Qaida terrorist zal worden opgesloten;  

 
5. Als gevolg van een door burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode gegeven 

opdracht werd mijn vrouw Annelies gisteren op 7 maart 2011 midden in de nacht om 22.45 
uur in haar woning te Olland (Sint-Oedenrode) onaangekondigd verrast door twee 
politieagenten die een brief met (zo goed als zeker) een opsluitingbevel van Ad van Rooij 
vanuit het Openbaar Ministerie aan haar wilde afgeven maar door haar is geweigerd met de 
woorden: mijn man is door toedoen van burgemeester P.M. Maas (CDA) gevlucht naar België 
en heeft daar politiek asiel aangevraagd;         

 
In afwachting van uw besluit tegen uw weigering om een besluit te nemen (fictief besluit) op ons op             
4 maart 2011, 05.06 uur ingediende bezwaarschrift tegen (de uitslag van) de verkiezing van de leden 
van provinciale staten van 2 maart 2011, vóór uiterlijk 10 maart 2011 verblijven wij;  
 
Hoogachtend 
 
De Groenen 
Afdeling Sint-Oedenrode 
Namens deze,  
 
Ing. A.M.L. van Rooij 
Voorzitter en lijsttrekker   

  
Een kopie van dit bezwaarschrift hebben wij verstuurd aan:  

- Mgr. W.J. Eijk, aartsbischop Nederland (pers@aartsbisdom.nl);  

- Koningin Beatrix, als Voorzitter van Raad van State en als Staatshoofd. 
- Paul Freriks, Landelijk Voorzitter De Groenen (p.freriks@chello.nl) 
- Landelijke politieke partij De Groenen (info@degroenen.nl),  
- P.M. van Dijk en H. Fitters, De Groenen, afdeling Heusden;  
- Erik Verbeek, No Cancer Foundation (nocancerfoundation@gmail.com)   

- A.L.M. Hurkmans, bisschop bisdom ‟s-Hertogenbosch Ned.(info@bisdomdenbosch.nl); 
- Deken. Rik Palmans, dekenaat Tongeren België (rik.palmans@skynet.be); 
- Mgr. Patrick Hoogmartens, bisschop bisdom Hasselt, België 

(augustin.champagne@bisdomhasselt.be en yvan.smolders@bisdomhasselt.be); 
- Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
- Provinciale Staten van Noord-Brabant 
- Ine Veen, schrijfster boek „Alarm u wordt vergiftigd‟ (ine.veen@quicknet.nl)     
- Wieteke van Dort, bekende Nederlander (wieteke@wietekevandort.nl)  
- Henk Rijkers, Katholiek Nieuwsblad (henk@katholieknieuwsblad.nl)     

- Mark Wallet, Reformatorisch Dagblad (mwallet@refdag.nl)    
- Gert-Jan van Beijnum, Kleintje Muurkrant (kleintje@stelling.nl) 
- Julius Vischjager, Daily Invisible (julius601@hotmail.com)  
- Redactie Midden Brabant, Sint-Oedenrode (info@middenbrabant.nl) 
- Redactie MooiRooi, Sint-Oedenrode (info@mooirooi.nl) 
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- Redactie TV-Meierij Sint-Oedenrode (bestuur@tvmeierij.nl) 
- Redactie Omroep Brabant Eindhoven (info@omroepbrabant.nl) 
- Rob Brockhus, Sociale Databank Nederland (sdn@planet.nl)   
- Henk Niggebrugge, Het Echte Nieuws (nieuws@hetechtenieuws.org) 
- Micha Kat, Klokkenluideronline (rsmkat@yahoo.com) 
- Arend Zeevat, Argusoog (arend@argusoog.org) 
- Bas Heijmen, Platform Herstel Rechtsorde (info@platformherstelrechtsorde.nl)  
- Gerard Beukeveld, Eurostaete, eurostaete@eurostaete.eu)  
- Gerard Kucharek, slachtoffer schietende advocaat Eric Kuijpers (kucharek0@gmail.com)   
- Andre Fleere, slachtoffer kindermisbruik (a.fleere@chello.nl)    
- CDA-fractievoorzitter Wiel Sporken Sint-Oedenrode (w.sporken@chello.nl) 
- Loes en Jan Pasterkamp, Raad van State gifslachtoffers (info@gifgrondopurk.nl) 
- Peter Teesink, Raad van State gifslachtoffer (p.teesink@hccnet.nl)   
- Robert Kahlman, Raad van State gifslachtoffer (r.kahlman@quicknet.nl) 
- Jikke Jager, Raad van State gifslachtoffer (info@jikkejager.nl) 
- Miep Bos, Raad van State gifslachtoffer (miep@miepbos.nl) 
- Bas Heijmen, Raad van State gifslachtoffer (bas.heijmen@groepzuid.nl) 
- Ad en Annelies van Rooij, Raad van State gifslachtoffers (a.vanrooij1@chello.nl)           
- Francis Capelle, achter het nieuws, achterhetnieuws@hotmail.com     
- Karel de Werd, overheidsmisdaad slachtoffer (kareldewerd@kpnmail.nl)                 
- Raadslid Etienne El Baidun-Kensdell Sint-Oedenrode (kensdell@yahoo.co.uk)   
- Overige niet nader te benoemen personen, organisaties en instanties  
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