Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com>
Datum: 18 september 2011 14:09
Onderwerp: Rechtszaak aangespannen bij de Raad van State tegen minister H.G.J. Kamp (VVD) van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanwege het plegen van misdrijven op miljoenen kinderen.
Aan: voorlichting@raadvanstate.nl

Opleiding
Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Leiden
Loopbaan
Advocaat en procureur te Amsterdam, lid van de maatschap met een
praktijk op het terrein van het bestuursrecht.
Deeltijd hoogleraar Algemeen bestuursrecht aan de Universiteit te Leiden
Staatsraad in buitengewone dienst, sinds 15 november 2001
Staatsraad en Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, sinds 1
mei 2010
(Door de wijziging van de Wet op de Raad van State op 1 september
2010, vanaf die datum: lid van de Raad van State)

Aan mr. J.E.M. Polak,
Voorzitter Afdeling
bestuursrechtspraak van
de Raad van State

Huidige nevenfuncties
Onbezoldigd hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden;
Voorzitter redactie Overheid en aansprakelijkheid;
Lid van het bestuur van de Stichting Grotius Academie;
Hoofddocent Grotiusopleiding algemeen bestuursrecht;
Lid van bestuur en curatorium van de Stichting Thorbeckeleerstoel.
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Van:
het Ecologisch Kennis Centrum BV in Ballingschap vanuit België
Aan:
Mr. J.E.M. Polak, voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Datum: 17 september 2011
Kenmerk: BH/170911/VZ
Betreft de Zaak Bas Heijmen:
Verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening waarbij huidig minister Henk Kamp (VVD) van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de oplegging van een dwangsom van 1 miljoen euro per dag,
te beginnen vanaf 20 september 2011 (te betalen aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V.), wordt
verplicht tot het ten uitvoering brengen van de door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. gewonnen
onherroepelijke uitspraak d.d. 20 mei 2009 in zaaknummer: 200807464/1/H3, uitgesproken
door de staatsraden mr. J.E.M. Polak, voorzitter, en mr. W. Konijnenbelt en mr. W.D.M. van
Diepenbeek.

Geachte voorzitter Polak,
In de volgende link vindt u de door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. gewonnen onherroepelijke
uitspraak d.d. 20 mei 2009 (nummer: 200807464/1/H3) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, uitgesproken door de staatsraden mr. J.E.M. Polak, voorzitter, en mr. W. Konijnenbelt
en mr. W.D.M. van Diepenbeek:
http://www.hetechtenieuws.org/2009-05-27-uitspraak-raad-van-state-in-zaaknummer200807464-van-20-mei-2009.pdf
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te
beschouwen en tevens aan u gericht.

©

1

De door koningin Beatrix (uw voorzitter) benoemde burgemeester Peter Maas (CDA) heeft “in naam
van Koningin Beatrix” ervoor gezorgd dat de rechtspersonen:
- Ad van Rooij;
- Camping en Pensionstal Dommeldal VOF (met vennoot Ad van Rooij);
- Ecologisch Kennis Centrum B.V. (met directeur Ad van Rooij);
- Van Rooij Holding B.V. (met bestuurder Ad van Rooij);
- Politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode (met lijsttrekker Ad van Rooij)
allen gevestigd in Sint-Oedenrode, vanaf 22 april 2010 tegen extreem hoge kosten als politiek
vluchteling moeten leven in België, gescheiden van vrouw en gezin, en in België politiek asiel heeft
moeten aanvragen om door toedoen van burgemeester Peter Maas (CDA), persoonlijke vriend van
Jan Peter Balkenende, in navolging van Pim Fortuyn niet te worden gedood. Voor de feitelijke
onderbouw lees de volgende link met deeplinks:
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/
http://www.hetechtenieuws.org/2010-05-12.php
Uw beoogde nieuwe baas mr. J.P.H. Donner (CDA) als nieuwe vice-president van de Raad van State
(lees hier) is de grootste wetsovertreder die Nederland ooit heeft gekend, met rampzalige gevolgen
voor miljoenen kinderen. Voor de wettelijke onderbouw lees hieronder met de daarin aankliikbare links
en deeplinks aan feitelijke onderbouwing.

Verloren toekomst voor onze kinderen als gevolg van „Corporate Crime‟
Ondanks deze tijdig gedane sommatie (lees: http://www.sdnl.nl/ekc-sommatiegezondheidsraad.htm) aan verantwoordelijk minister J.P.H. Donner van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft minister Donner daarop tot op de dag van vandaag (2 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.
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, en HIER). Ter onderbouwing daarvan
bekijk de volgende video:
http://www.youtube.com/watch?v=H3oAeydX0D0).
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
Nederlanden, namens deze huidig minister Henk Kamp (VVD) van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
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 over de massale vergiftiging van diezelfde kinderen met uiterst
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kankerverwekkend arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) via geïmpregneerd hout daarna
telefonisch contact opgenomen met verantwoordelijk minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, echter zonder gevolg. Daardoor is het kindermisbruik vanuit Bureau Jeugdzorg
onder verantwoordelijkheid van minister Piet Hein Donner alleen maar drastisch toegenomen.
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
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 ruim 2,3 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
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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 van de Arbowet met blootstelling aan de
kankerverwekkende stoffen arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) een zwaar misdrijf hebben
gepleegd jegens haar medewerkers en de aan deze medewerkers toevertrouwde uit huis geplaatste
kinderen.
Op 22 november 2006 ging A.M.L. van Rooij meedoen aan de verkiezingen van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal voor Lijst 14. Volgens de bekende journalist Julius Vischjager liep mijn leven
daardoor groot gevaar. Julius Vischjager is geboren in Amsterdam op 28 januari 1937, is al ruim dertig
jaar journalist, hoofdredacteur, fotograaf, uitgever en enige medewerker van The Daily Invisible, voor
zover bekend de enige handgeschreven krant ter wereld. Julius Vischjager heeft met zijn krant al bijna
dertig jaar lang het unieke voorrecht dat hij tijdens de wekelijkse persconferentie van de ministerpresident de laatste vraag mag stellen, waarna de minister-president meestal zelf het vaak wat
kolderieke antwoord in The Daily Invisible schrijft. Toen premier Balkenende de wekelijkse
persconferentie van Nieuwspoort verplaatste naar het Ministerie van Algemene Zaken, is Julius
Vischjager dit privilege tijdelijk afgenomen. Na vele protesten is het hem teruggegeven. Om te
voorkomen dat Ad van Rooij hetzelfde lot zou ondergaan al Pim Fortuyn heeft hij van Ad van Rooij en
Huib Poortman (nummer 1 op Lijst 14) en foto gemaakt voor het bronzen verzetsmonument
'Ongebroken Verzet 1940-1945' in Rotterdam en daarover een artikel in zijn volgende “Daily Invisible”
geschreven, waarvoor ik hem erg dankbaar ben. Om te voorkomen dat Lijst 14.in de Tweede Kamer
kwam, is deze nieuwe politieke partij door de gesettelde media doodgezwegen
Het Hof van Justitie van de Europese Unie, de Europese Commisie, de Belgische Federale regering,
de Vlaamse regering, de Belgische provincie Limburg, de gemeente Hasselt, de federaal procureur
des Konings van België en de aartsbisschop van België hebben recht om te weten dat A.M.L. (Ad)
van Rooij om de hierboven beschreven reden vanaf 22 april 2010 naar België heeft moeten vluchten
en daar politiek asiel heeft moeten aanvragen om door toedoen van de door koningin Beatrix
benoemde burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode “in naam van Koningin Beatrix” in
navolging van Pim Fortuyn niet te worden gedood (http://www.ineveen.nl/iv16.htm).
Aan hen is hiervan dan ook een kopie verstuurd.
Ter onderbouwing van dit alles bekijk ook de volgende TV-Uitzendingen:

Ook Dat Nog uit
1993

Discussie bij
RTL-4
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Slepende zaak
v. Rooij

Valse Hickson
rapport

Oplossing is Vos zwijgt over
NUL-optie .
kennis

Hout niet
versnipperen

Geïmpregneerd
hout

Oude stort niet
erfbaar

Pikmeer-arrest
moet weg
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Criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk van het Willem Pompe Instituut voor Strafwetenschappen heeft
samen met zijn voormalige assistente Femke Halsema (GroenLinks) de hierboven beschreven
misdaad rondom dekmantelbedrijf Van Aarle Houtbedrijf B.V. (voorheen: Gebr. van Aarle B.V.),
Ollandseweg 159, 5491 XD te Sint-Oedenrode, die de met kankerverwekkende stoffen arseenzuur en
chroomtrioxide (chroom VI) geïmpregneerde kinderspeeltoestellen heeft geproduceerd en verkocht, in
1993 onderzocht. Na bestudering van mijn dossier is criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk in 1993 al tot
de conclusie gekomen dat Ad en Annelies van Rooij, zijn gezin en ouders het slachtoffer zijn van
politieke vergiftigingsmisdaad “collusie” genaamd, hetgeen hij in zijn brief van 21 juni 1993 letterlijk
als volgt heeft verwoord aan toenmalig hoofdofficier van Justitie mr. C.R.L.R.M. Ficq van het
arrondissementsparket ‟s-Hertogenbosch:
Universiteit Utrecht Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen
Aan:
Hoofdofficier van Justitie Mr. C.R.L.R.M. Ficq
Postbus 90155
5200 MG Den Bosch
Datum Uw kenmerk

Ons kenmerk
A-22-89 FB/am

Doorkiesnummer

21 juni 1993
Onderwerp:
Geachte heer Ficq.
In deze brief wil ik mijn instemming betuigen met het door U (vanaf 26 februari j.l,: Uw
kenmerk: Kab. 01/5068/93) voorgenomen onderzoek naar aanleiding van hetgeen door
Ing. A.M.L. van Rooij te Sint Oedenrode naar voren is gebracht over milieucriminaliteit
en het impregneren van hout. Ik ben niet bij machte om de kwestie op haar chemische
merites te beoordelen, maar herken wel criminologisch interessante aspecten die
mogelijkerwijs bij Uw beoordeling een rol kunnen spelen.
De vraag waarmee van Rooij mij benaderde luidde:
is hier sprake van georganiseerde misdaad?
Het antwoord op deze vraag hangt uiteraard af van de inhoud die we dit begrip willen
geven. Als we het systematisch gebruik van fysiek geweld als maatstaf nemen, nee:
dan (nog) niet. Als we letten op patronen van samenwerking tussen malafide
ondernemers (of ondernemers met een malafide sector) en de overheid, dan wel. Op
grond van enkele gesprekken en kennisname van onderdelen van diens zeer uitvoerige
dossier, kom ik tot de slotsom dat van Rooij met tenminste twee regelmatigheden te
maken heeft die ook in de literatuur blijken. De eerste heeft betrekking op grote
milieudelicten. Bij welhaast geen modern delict is de rol van bezorgde burger zo
belangrijk als hier. Erg ontwikkeld is die waakhondfunctie bij ons nog niet, tenminste
als we die vergelijken met de Verenigde Staten.
In de literatuur (zie o.a. A.A. Block & F. Scarpitti: Poisoning for Profit. 1985) blijkt dat dit
proces altijd begint bij het hardnekkig drijven van nogal bijzondere eenlingen. Zij
proberen medestanders voor hun standpunten te winnen, maar ondervinden geduchte
weerstand van de bedrijven of de branche waarop zij zich richten. Ze worden
genegeerd, voor ondeskundig uitgemaakt, hun motieven worden verdacht gemaakt en
ze worden geïntimideerd. Uit zijn relaas maak ik op dat de heer van Rooij thans ook
ruimschoots met het laatste te maken heeft.
De tweede herkenning geldt de houding van de overheid. Bij georganiseerde misdaad
denkt men vaak aan regelrechte omkoping of chantage van ambtenaren. maar dat hoeft
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geenszins het geval te zijn. Vaak komt het voor dat malafide bedrijven samengaan met
de overheid omdat hun belangen parallel lopen en een probleem wordt opgelost. In de
criminologische literatuur wordt dat verschijnsel collusie genoemd (zie dr G. van de
Heuvel, Onderhandelen of straffen, 1983).
Van Rooy's hypothese dat in het onderhavige geval enkele bedrijven met het
impregneren van hout een milieudoelstelling van de overheid tegemoet kwamen en dat
men onder de vorige minister van VROM een convenant heeft gesloten; dat nu
gebleken is dat het impregneren in feite gevaar oplevert; dat men toch niet op de
afspraak terugkomt omdat er te veel aan goodwill en prestige is geïnvesteerd. Dit alles
komt mij voor als geloofwaardig.
Ik word in dat geloof gesterkt door de categorische afwijzing van eerst minister Alders
en nu minister Hirsch Ballin om op van Rooij's brieven in te gaan en wel zonder
argumenten. Begrijpen kan men het wel. Van Rooij is uiterst vasthoudend en komt
steeds met nieuwe correspondentie. Naar de mate waarin hij meer gelijk heeft is dat
voor degenen die zijn correspondentie beantwoorden des te vervelender. Een
werkelijke uitweg komt pas in zicht wanneer de kwestie serieus wordt onderzocht.
Ter wille van de bestrijding van collusie is het goed dat thans met zo'n onderzoek wordt
begonnen.
Hoogachtend,
Prof. dr. F. Bovenkerk
(criminoloog)
C.c.
Veld- en Milieupolitie te Boxtel, t.n.v. de heer J. Hurkmans,
Nergena 5. 5282 JE Boxtel
Ing. A.M.L. van Rooij, 't Achterom 9a, 5491 XD Sint Oedenrode
In deze brief schrijft criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk letterlijk het volgende:
“Ik word in dat geloof gesterkt door de categorische afwijzing van eerst minister Alders
en nu minister Hirsch Ballin om op van Rooij's brieven in te gaan en wel zonder
argumenten.”
“Ter wille van de bestrijding van collusie is het goed dat thans met zo'n onderzoek
wordt begonnen.”
Het is deze CDA-minister dr. E.M.H. Hirsch Ballin van justitie geweest die de hoofdofficier van Justitie
mr. C.R.L.R.M. Ficq onder politieke druk heeft gezet en heeft geëist dat hij deze brief d.d. 21 juni 1993
van criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk niet mag beantwoorden. Als waardering voor het afdekken van
deze mens- en milieuvernietigende misdaad is dr. E.M.H. Hirsch Ballin daarna (van 1 november 2000
tot 22 september 2006) ter afdekking van dit alles gepromoveerd tot voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, waarna dr. E.M.H. Hirsch Ballin (van 22 september 2006
tot 14 oktober 2010) weer minister van justitie is geweest om het vervolgens weer politiek af te
dekken. Van een onafhankelijke Raad van State kan dan ook absoluut geen sprake meer zijn.
Om deze hierboven beschreven reden is koningin Beatrix als staatshoofd en als voorzitter van de
Raad van State onmiskenbaar verantwoordelijk en aansprakelijk voor alles wat in de volgende links en
deeplinks staat geschreven:
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-september-2011-demmink-detroux-nato-vergiftiging-etc-instrafzaak-parket-hasselt.pdf

©

6

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-juli-2011-verzoekschrift-gerechtvan-eerste-aanleg-europesehof.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-2011-brief-aan-gerecht-europese-unie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-juni-2011-beklag-gerechtshof-den-bosch.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/bezwaarschrift-tegen-de-weigering-te-beschikken-8-maart-2011r1.pdf
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm
www.nocancerfoundation.org
www.hetechtenieuws.org
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-07-20.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-02.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-30.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-10.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-03.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-27.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-02.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-23.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-02-09.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-17.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.sdnl.nl/wolmanzouten.htm
www.klokkenluideronline.nl
http://www.argusoog.org/
www.platformherstelrechtsorde.nl
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juni-2011-pleitnotitie-den-bosch-dwangsom-nr-103400.pdf
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Het Nederlandse koninklijke huis met koningin Beatrix aan het hoofd heeft nooit geld genoeg. Zij wil
als staatshoofd kost wat kost via de hulp van dekmantelbedrijven, zoals Van Aarle Houtbedrijf B.V.
(voorheen: Gebr. van Aarle B.V.), Ollandseweg 159, 5491 XD te Sint-Oedenrode, met de hulp van de
door haar benoemde burgemeesters binnen de gemeenten, met de door haar benoemde
commissarissen van de koningin binnen de provincies en de door haar beëdigde ministers binnen
Nederland op deze meest onrechtmatige en corrupte wijze honderden miljarden euro‟s stelen bij haar
volk om daarmee haarzelf en haar metgezellen onrechtmatig te verrijken. Als voorzitter van de Raad
van State wordt deze meest corrupte persoonlijke verrijking onder voorzitterschap van dezelfde
koningin Beatrix door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onder de dekmantel
van “onafhankelijke” rechtspraak “in naam van Koningin Beatrix” afgedekt.
De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (uw voorganger) heeft bij
onherroepelijke uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist dat uw
dekmantelbedrijf Van Aarle Houtbedrijf B.V. (voorheen: Gebr. van Aarle B.V.), Ollandseweg 159, 5491
XD te Sint-Oedenrode, (onze buurman) zonder een vereiste milieuvergunning voor de gebruiks en
afvalfase van het geïmpregneerde hout of geïmpregneerde houten producten daarvan, zonder een
vereiste Wvo-vergunning in strijd met het bestemmingsplan buitengebied van Sint-Oedenrode de
grondeigendommen van Camping en Pensionstal ‟Dommeldal‟ voor ten minste een miljoen euro sterk
heeft mogen verontreinigen met onder meer valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkend
arseenzuur, zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell. Dit met het
vooropgezette doel het koninklijk huis (als groot aandeelhouder van Shell/Billiton) daarmee met
miljoenen/miljarden euro‟s onrechtmatig te verrijken. Voor bewijs lees de volgende links met deeplinks
en bekijk de volgende TV-uitzendingen. :
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.sdnl.nl/epon-3.htm
http://www.sdnl.nl/tissen-4.htm
http://www.sdnl.nl/column30.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1992-09-01-eindh-dagblad-burgemeester-schakeltvertrouwensarts-in.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-16-ad-vergunning-voor-spuiten-met-gif.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-07-lc-giftige-stoffen-via-lucht-lozen-mag-niet-meer.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-07-31-ad-provincies-negeren-verbod-rvst-ophoutversnippering.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1998-09-07-cobouw-totaal-verbod-op-vermalen-van.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-11-19-gazet-van-antwerpen-belg-bedrijf-verwerkt-giftighout-uit-nl.pdf
http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-telegraaf.htm
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
Het is goed te weten dat de moord op Pim Fortuyn (met tweede schutter) hiermee zeer nauw
samenhangt. Voor bewijs lees uit het boek “Moord namens de ´Kroon?´, het ultieme leven van Pim
Fortuyn” van Ine Veen de 11 pagina‟s in de volgende link:
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safetymanager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
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Om die reden heeft Ine Veen over Ad van Rooij daarna het (vervolg) boek “Alarm… u wordt vergiftigd
!! zal de wereld ten onder gaan aan gif, milieu en bedrog?” geschreven. Voor de uitreiking van dat
boek bekijk de volgende link:
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
De bekende Nederlandse criminoloog prof dr. F. Bovenkerk heeft dit boek gelezen en was ook
aanwezig bij de uitreiking van dat boek aan Ad van Rooij met als gastvrouw Wieteke van Dort. Na het
lezen van dat boek heeft criminoloog Bovenkerk beoordeeld dat hier sprake is “Corporate Crime.”.
Voor de lezing van prof dr. F. Bovenkerk verwijzen wij u naar het artikel “Niemand kan meer zeggen
dat hij onschuldig is en van niets weet, iedereen weet het.” in het Echte Nieuws van 23 december
2008, lees, bekijk en beluister daarvoor de volgende link met deeplinks:
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
Ter onderbouwing van dit alles bekijk ook de volgende lezingen:
Video verslag van de presentatie van het boek van Ine Veen in Nijnsel op 18 dec. 08
Video verslag van het symposium over gevaar van vaccinatie in 't Leeuwke, Nijnsel

Prof. A. van Putten Wieteke van Dort
Zie de PDF-versie Over Fout Hout

Ing. A. van Rooij
Politieke boycot

Ir. L. Nevels
De Nuloptie

Prof. F. Bovenkerk
Corporate Crime

Daar dit verzoekschrift tot het treffen van een voorlopige voorziening aan voorzitter mr. J.E.M. Polak
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State veel materie bevat waarop wel 100
studenten aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, Universiteit Utrecht,
kunnen afstuderen hebben wij hiervan een kopie verstuurd aan alle crimininologen en docenten die
verbonden zijn aan dat Willem Pompe Instituut.
Op grond van bovengenoemde feiten richten wij aan voorzitter mr. J.E.M. Polak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State het nadrukkelijk verzoek om:
I.

de al maar liefst 2,3 jaar lange weigering van eerst minister minister J.H.P. Donner (CDA) en
daarna minister H,G.J. Kamp (VVD) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een beluit te
nemen overeenkomstig de door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. gewonnen
onherroepelijke uitspraak d.d. 20 mei 2009 in zaaknummer: 200807464/1/H3, uitgesproken
door de staatsraden mr. J.E.M. Polak, voorzitter, en mr. W. Konijnenbelt en mr. W.D.M. van
Diepenbeek, te schorsen;

II. te beslissen dat huidig minister H,G.J. Kamp (VVD) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
met de opleging van een dwangsom van 1 miljoen euro per dag, te beginnen vanaf 20
september 2011 (te betalen aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V.), een besluit moet
nemen overeenkomstig de door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. gewonnen
onherroepelijke uitspraak d.d. 20 mei 2009 in zaaknummer: 200807464/1/H3, uitgesproken
door de staatsraden mr. J.E.M. Polak, voorzitter, en mr. W. Konijnenbelt en mr. W.D.M. van
Diepenbeek,
Op de betaling van het griffierecht behoeft u niet te wachten, omdat dit wachten nog veel meer kanker
bij kinderen tot gevolg zal hebben. Het griffierecht wordt betaaldm, daar kunt u zeker van zijn. Dit
ondanks het feit dat de Staat der Nederlanden met de hulp van de Raad van Staten al vele mijloenen
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euro‟s bij het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en Ad en Annelies van Rooij heeft gestolen, omdat die
al 24 jaar lang niet hebben willen meewerken aan het uitroeien van onze kinderen en kleinkinderen
met miljoenen/ miljarden kilogrammen valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen
als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van met
name Billiton/Shell.

In afwachting van uw beslissing vóór uiterlijk 20 september 2011 (de verjaardag van mijn vrouw),
die ik voor het tweede jaar op rij door toedoen van de Raad van State niet kan bijwonen, verblijven wij;
Hoogachtend
Ecologisch Kennis Centrum BV
Voor deze
Ing. A.M.L. (Ad) van Rooij
Europees erkend safety manager

Cc: wpi@uu.nl, E.C.A.Bakker@uu.nl, A.Beijer1@uu.nl, T.BoekhoutVanSolinge@uu.nl,
E.A.M.Boogers@uu.nl, M.M.Boone@uu.nl, F.Bovenkerk@uu.nl, C.H.Brants@uu.nl,
E.CarneroRojo@uu.nl, J.CostervanVoorhout@uu.nl, A.A.Franken@uu.nl, C.Grijsen@uu.nl,
m.hirschballin@uu.nl, R.vanderHoeven1@uu.nl, M.J.Hornman@uu.nl, F.deJong1@uu.nl,
P.T.C.vanKampen@uu.nl, C.Kelk@uu.nl, L.Kleijer@uu.nl, F.Koenraadt@uu.nl, R.S.B.Kool@uu.nl,
F.G.H.Kristen@uu.nl, L.vanLent@uu.nl, T.Liefaard@uu.nl, J.Lindeman@uu.nl, M.Luchtman@uu.nl,
matthijsse@uu.nl, a.milzink@uu.nl, awmmooij@xs4all.nl, J.vanMulbregt@uu.nl,
M.vanNoorloos@uu.nl, H.Olasolo@uu.nl, B.Oudebreuil@uu.nl, I.Peci@uu.nl, C.M.Pelser@uu.nl,
R.Pijnen@uu.nl, S.C.vanderPoel@uu.nl, S.E.Rap@uu.nl, M.vanSan@uu.nl, c.schnitger@uu.nl,
D.Siegel@uu.nl, E.Sikkema@uu.nl, T.L.Verhallen@uu.nl, J.A.E.Vervaele@uu.nl, P.vanVliet@uu.nl,
I.Weijers@uu.nl, D.Zaitch@uu.nl, GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu,
Neelie.Kroes@ec.europa.eu, Anthony.Whelan@ec.europa.eu, Alonso@ec.europa.eu,
Constantijn.Van-Oranje-Nassau@ec.europa.eu, Giuseppe.Conte@ec.europa.eu,
thibaut.kleiner@ec.europa.eu, Carl-Christian.Buhr@ec.europa.eu, Peter.Power@ec.europa.eu,
Lucas.Josten@ec.europa.eu, Jonathan.Todd@ec.europa.eu, Linda.Cain@ec.europa.eu,
Bettina.Zinterl@ec.europa.eu, Oana.Boldis@ec.europa.eu, Hannelore.Worbs@ec.europa.eu,
Maria.Glowacka@ec.europa.eu, Ana.Henriques@ec.europa.eu, Nicolas.Le-Paige@ec.europa.eu,
Patricia.Lodge@ec.europa.eu, Manouche.Roose@ec.europa.eu, Corinne.Alliaume@ec.europa.eu,
CAB-KALLAS-WEB-FEEDBACK@ec.europa.eu, CAB-TAJANI-WEBPAGE@ec.europa.eu, CABSEFCOVIC@ec.europa.eu, janez.potocnik@ec.europa.eu, Michel.Barnier@ec.europa.eu,
olivier.guersent@ec.europa.eu, kerstin.jorna@ec.europa.eu, francois.arbault@ec.europa.eu,
paulina.dejmek@ec.europa.eu, bertrand.dumont@ec.europa.eu, georg.riekeles@ec.europa.eu,
gregoire.scholler@ec.europa.eu, erwan.de-rancourt@ec.europa.eu, chantal.hughes@ec.europa.eu,
carmel.dunne@ec.europa.eu, catherine.bunyan@ec.europa.eu, nathalie.minsart@ec.europa.eu,
marina.marcilhacy@ec.europa.eu, france.finet@ec.europa.eu, sabine.quadflieg@ec.europa.eu,
severine.daelman@ec.europa.eu, corine.quertainmont@ec.europa.eu,
veronique.gauthier@ec.europa.eu, adina-elena.apetroi@ec.europa.eu, laurence.vu@ec.europa.eu,
oscar.minguez@ec.europa.eu, androulla.vassiliou@ec.europa.eu, cab-semetacommissaire@ec.europa.eu, Karel.DE-GUCHT@ec.europa.eu, cab-dalli-webpage@ec.europa.eu,
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CAB-LEWANDOWSKI-WEBPAGE@ec.europa.eu, Anna.PILIOURA@ec.europa.eu, Natalia.MANASSENTIS@ec.europa.eu, Michael.Koehler@ec.europa.eu, Olivier.Onidi@ec.europa.eu, Mark.VANSTIPHOUT@ec.europa.eu, Paula.PINHO@ec.europa.eu, Heinrich.HICK@ec.europa.eu,
Michael.HAGER@ec.europa.eu, Eva.GERHARDS@ec.europa.eu,
Marzena.ROGALSKA@ec.europa.eu, Jasmin.BATTISTA@ec.europa.eu,
Bodo.LEHMANN@ec.europa.eu, Krister.Sjodoff@ec.europa.eu, Marlene.HOLZNER@ec.europa.eu,
Nicole.BOCKSTALLER@ec.europa.eu, Nicole.Schwager@ec.europa.eu,
Andrea.SCHMID@ec.europa.eu, Agnes.SZABO@ec.europa.eu, christine.wehrheim@ec.europa.eu,
Carola.GUMBRECHT@ec.europa.eu, Louise.Schmitz@ec.europa.eu, Gertrud.Schon@ec.europa.eu,
Hanna.KARSKA@ec.europa.eu, Johannes.Hahn@ec.europa.eu, Simon.MORDUE@ec.europa.eu,
Jana.SINDELKOVA@ec.europa.eu, Bernard.BRUNET@ec.europa.eu,
Rudiger.BOOGERT@ec.europa.eu, Claus.GIERING@ec.europa.eu, Iwona.PIORKO@ec.europa.eu,
Alena.OBRUSNIKOVA@ec.europa.eu, Anca.PADURARU@ec.europa.eu, Arlette.DEBRUYNE@ec.europa.eu, Carmela.RIZZO@ec.europa.eu, dacian.ciolos@ec.europa.eu,
federaal.parket@just.fgov.be, aartsbisdom@kerknet.be, info@premier.fed.be,
contact@ckfin.minfin.be, info@laurette-onkelinx.be, steven.vanackere@diplobel.fed.be,
milquet@milquet.belgium.be, info@vanhengel.info, michel.daerden@minsoc.fed.be,
stefaan.declerck@just.fgov.be, info@laruelle.fgov.be, kabinet@mod.mil.be, info@magnette.fgov.be,
info@vervotte.fed.be, info@quickonomie.be, min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be,
olivier.chastel@diplobel.fed.be, info@schouppe.fed.be, info@devlies.fed.be,
kabinet.clerfayt@ckfin.minfin.be, info@wathelet.fed.be, sec.delizee@minsoc.fed.be,
courard@minsoc.fed.be, kabinet.peeters@vlaanderen.be, kabinet.lieten@vlaanderen.be,
kabinet.schauvliege@vlaanderen.be, kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be,
kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be, kabinet.crevits@vlaanderen.be,
kabinet.smet@vlaanderen.be, kabinet.muyters@vlaanderen.be, kabinet.bourgeois@vlaanderen.be,
kabinet.gouverneur@limburg.be, jbrouns@raadlimburg.be, jcleeren@raadlimburg.be,
acuypers@raadlimburg.be, lfransen@raadlimburg.be, sgovaerts@raadlimburg.be,
mhanssen@raadlimburg.be, mhoogmartens@raadlimburg.be, mjanssen@raadlimburg.be,
clucas@raadlimburg.be, mmondelaers@raadlimburg.be, anagels@raadlimburg.be,
bnijs@raadlimburg.be, lpollet@raadlimburg.be, mramaekers@raadlimburg.be,
mreynders@raadlimburg.be, fsmeets@limburg.be, fsmets@raadlimburg.be,
bspreeuwers@raadlimburg.be, ethijs@raadlimburg.be, rtruyens@raadlimburg.be,
svanbaelen@raadlimburg.be, mvandeput@raadlimburg.be, dvossius@raadlimburg.be,
vwithofs@raadlimburg.be, dakdemir@raadlimburg.be, abusselen@raadlimburg.be,
wcremers@limburg.be, ddeneuker@raadlimburg.be, fdirkx@raadlimburg.be,
mgiebens@raadlimburg.be, egraulus@raadlimburg.be, akenzeler@raadlimburg.be,
fkeunen@raadlimburg.be, ikonings@raadlimburg.be, slieten@raadlimburg.be,
klinsen@raadlimburg.be, sluyckx@raadlimburg.be, lmoonen@raadlimburg.be,
cmoyaerts@raadlimburg.be, jpeuskens@raadlimburg.be, vschoenmaekers@raadlimburg.be,
tvandenhoudt@raadlimburg.be, ewagemans@raadlimburg.be, hbiets@raadlimburg.be,
ebijnens@raadlimburg.be, jclaessens@raadlimburg.be, jdalemans@raadlimburg.be,
nancy.dexters@pandora.be, eheleven@raadlimburg.be, jlavigne@raadlimburg.be,
pnelissen@raadlimburg.be, iphiltjens@raadlimburg.be, mrenders@raadlimburg.be,
lrutten@raadlimburg.be, gvanbaelen@raadlimburg.be, cwillems@raadlimburg.be,
kverheyen@raadlimburg.be, vbartels@raadlimburg.be, hbartolomivis@raadlimburg.be,
rbeckers@raadlimburg.be, gcoenegrachts@raadlimburg.be, rdebecker@raadlimburg.be,
wdemeester@raadlimburg.be, rkeunen@raadlimburg.be, gniesten@raadlimburg.be,
kooms@raadlimburg.be, isimons@raadlimburg.be, jvanbree@raadlimburg.be,
svangeneugden@raadlimburg.be, evleghels@raadlimburg.be, abonne@raadlimburg.be, jdultremont@raadlimburg.be, bdewispelaere@raadlimburg.be, yvandooren@raadlimburg.be,
burgemeester@hasselt.be, brigitte.smets@hasselt.be, paul.debellefroid@hasselt.be,
brigitta.grosemans@hasselt.be, dirk.stockmans@hasselt.be, nadja.vananroye@hasselt.be,
carlo.gysens@hasselt.be, ivo.konings@hasselt.be, christa.tuch@skynet.be, lieve.pollet@hasselt.be,
dr.lenssen@telenet.be, mia.marchal@hasselt.be, lieve.gelders@skynet.be,
yvescruysberghs@yahoo.com, jean.lambrecks@hasselt.be, ivo.belet@hasselt.be,
ivo.belet@europarl.europa.eu, katleen.martens@hasselt.be, marijke.jordens@hasselt.be,
theo.boosten@hasselt.be, ponceletlotte@gmail.com, koen.beulen@telenet.be,
annemie.roppe@gmail.com, frieda.brepoels@hasselt.be, fbrepoels@europarl.eu.int,
livia.stas@hasselt.be, peter.ramaekers@hasselt.be, frankkeunen@scarlet.be,
marianne1.verbist@hotmail.com, an@anbonne.be, eddy.ghijsebrechts@telenet.be,
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kevin.schouterden@telenet.be, anne.moons@hasselt.be, derya.erdogan@hasselt.be,
secretarie@hasselt.be, toon.hermans@hasselt.be, karolien.mondelaers@hasselt.be,
laurence.libert@hasselt.be, michiel.liefsoens@hasselt.be, tom.vandeput@hasselt.be,
valerie.delre@hasselt.be, rob.beenders@hasselt.be
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