Zeer hoge urgentie omdat er sprake is van een misdrijf waaruit
direct levensgevaar voor alle Philips medewerkers kan ontstaan.
Aan: Philips Medical Systems Nederland B.V.
t.a.v. de bestuurder R. Fonville
Veenpluis 6
5684 PC Best
Sint Oedenrode, 24 oktober 2009
Ons kenmerk: Philips/24109/AvR
Onderwerp: 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.

Geachte heer Fonville,
U bent de verantwoordelijke directeur van Philips Medical Systems Nederland B.V. te Best (hierna PMSNBest). Als verantwoordelijk directeur hebt u een lastgeving laten uitgaan aan alle managers van de
organisatorische eenheden met daarin ondermeer letterlijk de volgende tekst (zie productie 1):
Bij de bedrijfsvoering in Nederland dient een groot aantal wettelijke voorschriften in acht te
worden genomen, onder andere:
- de Arbo-wet inzake de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de
arbeidsomstandigheden;
- de Bestrijdingsmiddelenwet;
- de wetgeving op het gebied van mededinging en economische delicten;
De directie van Philips Medical Systems Nederland B.V. (PMSN) hecht er grote waarde aan dat
de bedoelde wettelijke voorschriften binnen uw organisatie stipt worden nageleefd. Het is
hierom dat wij u bij deze nadrukkelijk opdragen ervoor zorg te dragen dat de naleving van de
wettelijke voorschriften binnen uw organisatie ook daadwerkelijk plaatsvindt.
Wij verzoeken u nadrukkelijk elke belangrijke (dreigende) overtreding van wettelijke
voorschriften onmiddellijk aan ons te melden, zodat wij samen met u kunnen bezien welke
maatregelen genomen moeten worden.
U kunt zich bij de uitvoering van deze opdracht behalve door uw Preventiemedewerker(s) ook
centraal laten bijstaan en adviseren door:
- Milieu, Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (Arbo);
Ondergetekende A.M.L. van Rooij is als safety manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V. en
daarmee uw rechterhand om ervoor te zorgen dat binnen PMSN-Best uw lastgeving, zoals hierboven
staat geschreven ook daadwerkelijk wordt nageleefd (zie productie 2, productie 3, productie 4)
Het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) heeft aan PMSN-Best de volgende eisen en regels rondom het
organiseren van vaccinatie opgelegd (zie productie 5);

Eisen en regels rondom vaccinatie
Zorginstellingen zijn als werkgever vanwege hun zorgplicht verantwoordelijk voor de
vaccinatie van medewerkers. Er zijn verschillende opties voor de zorginstellingen (werkgever)
om de vaccinatie te organiseren.
- De vaccinatie zelf uitvoeren met behulp van professionele of zelfstandige zorgverleners.
- De vaccinatie uitbesteden aan de eigen gecertificeerde arbodienst of externe instelling.
- De vaccinatie delegeren aan een andere gecertificeerde arbodienst of externe instelling.
Onder alle omstandigheden is het van het grootste belang rekening te houden met vigerende
wetgeving.
Dit betekent dat u als verantwoordelijk directeur van PMSN-Best met de Arbeidsomstandighedenwet,
Bestrijdingsmiddelenwet, de Wet op de ondernemingsraden rekening dient te houden. Het verbaast mij
dan ook in bijzondere mate dat u aan uw safety manager A.M.L. van Rooij niet hebt gevraagd om dit alles
te laten toetsen aan uw bovengenoemde lastgeving (zie productie 1):
U hebt aan uw Plant Safety Manager A.M.L. van Rooij, met ondertekening van het gecertificeerde Arbo
Management Systeem (OHSAS-18001) voor PMSN-Best, de volgende bijzondere bevoegdheden
gegeven (zie productie 4):
Bijzondere bevoegdheden:
- beslist over de veiligheidsaspecten en het al of niet voldoen aan wettelijke eisen en beslist
over maatregelen dienaangaande;
- kan in geval van overtredingen van arbeidsomstandigheden processen doen stoppen;
Ik heb binnen PMSN-Best nog nooit gebruik gemaakt van deze bijzondere bevoegdheden, maar ben het
op grond van uw eigen opgelegde lastgeving aan alle managers van de organisatorische eenheden
wettelijk verplicht dat nu wel te doen als u aan mijn conclusies en aanbevelingen in dit
verdiepingsonderzoek binnen TWEE DAGEN na ontvangst van dit verdiepingsonderzoek (verstuurd per email via uw persvoorlichters) geen uitvoering hebt gegeven.
Bijgevoegd vindt u het door de WHO en bij EU-besluit goedgekeurde Pandemisch influenzavaccin
(H1N1). Dit influenzavaccin bevat 5 microgram Thiomersal (zie productie 6).
Al in 2007 heeft minister J.M Cramer van VROM opdracht gegeven aan Royal Haskoning om onderzoek
te verrichten naar het gebruik van biociden in Nederland die op grond van de Bestrijdingsmiddelenwet niet
zijn toegelaten. Met dat onderzoek is feitelijk komen vast te staan dat in Nederland de biocide
“Thiomersal” ingevolge de Bestrijdingsmiddelenwet niet is toegelaten. Voor feitelijk bewijs zie het voorblad
en blz. 38 en 39 uit betreffend rapport d.d. 8 november 2007 met als referentie: 9S4280.01/R0004/Nijm
(zie productie 7). Daarin staat letterlijk het volgende geschreven:
Volgens het register van biociden van het CTB (geldend tot en met 31-12-2006) zijn binnen
deze productsoort verschillende middelen op basis van één werkzame stof toegelaten. De
enige toegelaten werkzame stof is 1,2-benzisothiazool-3-on.
Hiermee is uit onderzoek in opdracht van minister J.M. Cramer van VROM komen vast te staan dat de
biocide “Thiomersal” al vanaf 31-12-2006 in Nederland geen toegelaten bestrijdingsmiddel is. Ondanks
het feit dat er binnen de ministerraad, onder voorzitterschap van J.P. Balkenende, over deze massale
vaccinatie in Nederland veelvuldig is overlegd, heeft Minister J.M. Cramer van VROM er kennelijk niet aan
gedacht om haar onderzoeksrapport d.d. 8 november 2007, met als referentie: 9S4280.01/R0004/Nijm, te
bespreken binnen de ministerraad met ondermeer haar collega ministers A. Klink van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en J.P.H. Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voormalig minister H. Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, maar ook alle Tweede
Kamerleden, wisten in 2005 al dat de biocide “Thiomersal” in Nederland geen toegelaten
bestrijdingsmiddel is. Als feitelijk bewijs daarvoor lees bijgevoegde brief d.d. 20 december 2005 van
Minister H. Hoogervorst aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (zie productie 8).
Daarin staat letterlijk het volgende geschreven:
De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
DBO-CB-U-2639574
Dinsdag 20 december 2005
In antwoord op uw verzoek van 21 november reageer ik hierbij op de brief over het niet
kunnen melden van het ontbreken van Thiomersal in griepvaccins.
Het is juist dat de vaccins die in Nederland gebruikt worden voor de jaarlijkse
influenzacampagne sinds 2004 geen Thiomersal meer bevatten. De reden om Thiomersal
uit vaccins te weren is niet geweest bijwerkingen te voorkomen, maar om het lichaam niet
onnodig met kwik te belasten. Ook de in Nederland voor het Rijksvaccinatieprogramma
gebruikte vaccin bevatten geen Thiomersal.
Het verdwijnen van Thiomersal uit de influenzavaccins is min of meer stilzwijgend gebeurd.
Wel is het in de bijsluiters bij de betreffende producten te lezen als ze Thiomersal bevatten.
De vaccinatiecampagne voor dit jaar heeft inmiddels al plaatsgevonden zodat het actief
informeren van huisartsen over de afwezigheid van Thiomersal mijns inziens niet zinvol
meer is. Wel zal ik de betrokkenen verzoeken om dit punt in de campagne van volgend jaar
mee te nemen.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
H. Hoogervorst.
Omdat verantwoordelijk minister dr. A. Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de gehele Tweede
Kamer der Staten-Generaal nog eens niet op het idee zijn gekomen om hierover een vraag te stellen
maakt duidelijk dat het geheugen van verantwoordelijk minister dr. A. Klink en van alle 150 Tweede
Kamerleden niet verder teruggaat dan tot 21 december 2005.
Bijgevoegd vindt u “Blz. 1” uit het Arbo Management, elementen/aspecten (XV-081003) van Philips
Medical Systems Nederland B.V. (zie productie 9) Daarin kunt u lezen dat bij een werkgever/werknemer
relatie de Arbowet verplicht tot het uitvoeren van een risico-inventarisatie en –evaluatie en dat de
frequentie afhankelijk is van de tussentijdse wijzingen van de activiteiten.
Ook staat erin geschreven dat een risico-inventarisatie en evaluatie betrekking heeft op alle risico’s in
verband met veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers. Het toedienen van het nieuwe
influenzavaccin A (H1N1) tegen de Mexicaanse griep bij uw werknemers (van Philips) brengt een dergelijk
risico met zich mee. Dit betekent dat voorafgaande aan het (laten) toedienen van een vaccin bij uw
werknemers ingevolge de Arbowet een risico-inventarisatie en –evaluatie wettelijk verplicht is. Omdat het
risico voor elke werknemer (vanwege verschillende aandoeningen, verschillende medicijngebruik e.d.)
anders is, schrijft de Arbowet een risico-inventarisatie en –evaluatie op maat en daarmee per werknemer
voor.
Bovengenoemde risico-inventarisatie en –evaluatie levert concrete informatie op voor het opstellen van
een Plan van Aanpak van de geconstateerde knelpunten. De werkgever (PMSN-Best) is ingevolge de
Arbowet wettelijk verplicht tot het opstellen van een dergelijk Plan van Aanpak per werknemer.

Een voorbeeld van een risico-inventarisatie en –evaluatie vindt u bijgevoegd (zie productie 10 en zie
productie 11).
De werkgever is ingevolge artikel 27, lid 1sub d, van de Wet op de ondernemingsraden wettelijk verplicht
om bovengenoemde risico-inventarissatie en –evaluatie (per werknemer) samen met het Plan van Aanpak
(per werknemer) ter instemming voor te leggen aan de ondernemingsraad van het bedrijf (PMSN-Best).
Om een risico-inventarisatie en –evaluatie te kunnen uitvoeren zal de volledige samenstelling van het
influenzavaccin A (H1N1) moeten worden vrijgegeven middels verstrekking van een Material Safety Data
Sheet (MSDS), in het Nederlands veiligheidsinformatieblad (VIB) genoemd. Betreffende MSDS moet op
grond van de Arbowet in de moedertaal zijn geschreven, zodat iedere werknemer het kan lezen. Niemand
heeft mij een MSDS in de Nederlandse taal kunnen vestrekken, daaruit moet ik afleiden dat die niet
bestaat.
In de Engelse taal ben ik in het bezit gekomen van inhoudelijk totaal verschillende Material Safety Data
Sheets onder dezelfde naam influenza A (H1N1), waarvan u er een vindt bijgevoegd (zie productie 12).
Dit betreft een MSDS van een 4-tal verschillende producten, te weten de producten met als catalog no’s:
-

MOL9101: Hiervan is slechts 4,4 -31,4% van de 100% samenstelling bekend en bevat verboden
stoffen zonder CAS-nummer.
MOL9102; Hiervan is slechts 2,5-11,5% van de 100% samenstelling bekend en bevat verboden
stoffen zonder CAS-nummer.
MOL9103; Hiervan is 0% van de 100% samenstelling bekend.
MOL9104; Hiervan is maximaal 0,2 % van de 100% bekend en bevat 100% verboden stoffen
zonder CAS-nummer.

Uit onderzoek in het verleden is mij gebleken dat stoffen die geen CAS-nummer, EINECS-nummer of UNnummer hebben veelal gevaarlijke afvalstoffen betreffen van de chemische industrie die men op deze
wijze in producten dumpt om die dan met grote winsten te kunnen verkopen in plaats van eeuwig te laten
opslaan tegen hoge kosten dat wettelijk had gemoeten.
Door niet de volledige samenstelling vrij te geven kunnen degenen (het grote kapitaal) die de kennis
hebben over het niet vrijgegeven gedeelte daarin onbeperkt veranderingen aanbrengen zonder dat ook
maar iemand dat weet. Betreffende personen (het grote kapitaal) kunnen daarmee onbeperkt proeven
doen op de gehele wereldbevolking bij wie zo’n influenzavaccin A (H1N1) is toegediend. Met het
ratificeren van het Verdrag van Lissabon kan men, in overeenstemming met wat daarin staat geschreven,
het op deze wijze van proeven doen op alle Europese inwoners wettelijk afdwingen. Dat is zeer
zorgwekkend te noemen.
Zoals u in bijgevoede MSDS kunt lezen bevat het product MOL9101: tussen de 1 tot 10% van de
chemische stof EDTA met CAS-nummer: 60-00-4. Dit betreft een zodanig gevaarlijke stof dat
butylrubberen handschoenen zijn voorgeschreven en dat vanwege de giftigheid die stof niet in het
watermilieu mag worden gebracht. De reden waarom men die stof in betreffend influenzavaccin (H1N1)
hebben gedaan moet mijns inziens dan ook worden gezocht in het feit dat deze stof in de geneeskunde
wordt toegepast voor het vangen en verwijderen van calcium en andere metalen, ook wel zware metalen
zoals arseen, koper en kwik maar ook chroom VI. (zie productie 13). Dit met de wetenschap dat als
gevolg van “Corporate Crime” geheel Nederland is vergiftigd met tientallen miljoen kilogrammen
arseenzuur, croomtrioxide (chroom VI) maar ook koper en kwik (zie productie 14, productie 15,
productie 16, productie 17, productie 18, productie 19, productie 20, productie 21, productie 22,
productie 23, en productie 24 en productie 25).
Grappig maar diep ernstig is de wetenschap dat in Nederland de biocide “Thiomersal” ingevolge de
Bestrijdingsmiddelenwet niet is toegelaten. Voor feitelijk bewijs zie het voorblad en blz. 38 en 39 uit
betreffend rapport d.d. 8 november 2007 met als referentie: 9S4280.01/R0004/Nijm (zie productie 7). Dit
betekent dat betreffend influenzavaccin A (H1N1) nooit via de grenzen Nederland had binnen mogen
komen en nu het in Nederland is niet meer over de grens naar het buitenland mag.

Het zal dan ook in Nederland als hoog problematisch gevaarlijk afval eeuwig moeten worden opgeslagen
of tegen zeer hoge kosten verantwoord moeten worden verwerkt. De arbeidsinspectie, samen met politie
en justitie zijn wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurd. Als wettelijk
bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd de “Handhavingsstrategie Arbeisinspectie Bestrijingsmiddelenwet”
Daarin staat ondermeer hierover letterlijk het volgende geschreven:
De handhavingsstrategie voor de Bestrijdingsmiddelenwet is zoveel mogelijk in
overeenstemming gebracht met het vigerende handhavingsbeleid voor de
Arbeidsomstandighedenwet. Dat houdt in dat overtredingen in een zo kort mogelijk
handhavingstraject worden afgedaan.
De handhaving is gericht op het opheffen van overtredingen. Dit betekent dat de
Arbeidsinspectie een werkgever net zolang op zijn verplichtingen zal aanspreken, totdat de
overtreding niet meer bestaat.
Alle strafbare feiten in de bestrijdingsmiddelenwetgeving zijn, voor zover die te relateren
zijn aan de Arbeidsomstandighedenwet, geclassificeerd in ernstig strafbare feiten, direct
strafbare feiten en overige strafbare feiten.
Ernstig strafbare feiten:
Als ernstig strafbaar feit worden die overtredingen aangemerkt die door het Openbaar
Ministerie in haar Strategiedocument „Aanwijzing handhaving Milieurecht‟ (juli 1999) als
kernbepaling zijn aangewezen in de bestrijdingsmiddelenwetgeving en tevens (kunnen)
leiden tot een ernstig gevaar voor personen. Voor een overzicht van de ernstige strafbare
feiten wordt verwezen naar paragraaf 2.1. Daarin staat hierover letterlijk het volgende:
geschreven:
Artikel 2 Bestrijdingsmiddelenwet, feitnummer:
o BMW020101, verbod om bestrijdingsmiddel af te leveren, indien het middel niet is
toegelaten, direct strafbaar feit;
o BMW020102, verbod om bestrijdingsmiddel voorhanden te hebben, indien het
middel niet is toegelaten, direct strafbaar feit;
o BMW020103, verbod om bestrijdingsmiddel in Nederland te brengen, indien het
middel niet is toegelaten, direct strafbaar feit;
o BMW020104, verbod om bestrijdingsmiddel te gebruiken, indien het middel niet is
toegelaten, ernstig strafbaar feit;
Aangezien bij een “ernstig strafbaar feit” sprake is van direct ernstig gevaar voor personen
zal het werk worden stilgelegd op grond van artikel 28 van de Arbowet. Op grond van dit
artikel kan het werk worden stilgelegd indien sprake is van ernstig gevaar voor personen.
Ook wanneer dergelijke situaties worden aangetroffen bij werkzaamheden met
bestrijdingsmiddelen mag dit instrument worden toegepast.
De stillegging beoogt het gevaar weg te nemen. Ook vóór aanvang van het werk, waarbij
naar redelijk oordeel, ernstig gevaar voor personen zal optreden, wordt het werk stilgelegd
(preventieve stillegging). De stillegging wordt pas ingetrokken als de overtreding is
opgeheven. Het negeren van een bevel tot stillegging van de werkzaamheden is een
misdrijf (Wet van 13 december 2000, Staatsblad 2000, 595).
3.1 Lijst met ernstige strafbare feiten, feitnummer;
o BMW020104, verbod om bestrijdingsmiddel te gebruiken, indien het middel niet is
toegelaten, preventieve stillegging van de werkzaamheden gezien de ernst, het
opmaken van een proces-verbaal van een gepleegd misdrijf, indien opzet kan
worden bewezen;

Bijgevoegd vindt u het artikel “Griepprik gaat mogelijk 700 miljoen kosten” (zie productie 26). Daarin staat
letterlijk het volgende geschreven:
Lange tijd wilde minister Klink niet vertellen hoeveel de griepprik tegen de Mexicaanse
griep zou gaan kosten. Maar tijdens het begrotingsoverleg deze week is het bedrag toch
bekend geworden. Het gaat om maximaal 700 miljoen.
In de brief d.d. 1 juli 2009 (PG/CI-2941339) aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
schrijft minister A. Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport letterlijk het volgende (zie productie 27):
De vaccins tegen de Nieuwe Influenza A (H1N1) waarvoor ik de afgelopen weken
contracten heb gesloten zijn eigendom van de Nederlandse Staat. De
beslissingsbevoegdheid met betrekking tot de inzet daarvan berust bij mij.
Ik heb de vaccins besteld vanuit mijn verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid van
Nederland.
In de stukken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 22 894, nr. 229, verslagjaar 2008-2009 heeft A.
Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport letterlijk het volgende geschreven aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal (zie productie 28):
Ik heb de vaccins besteld vanuit mijn verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid van
Nederland. De vaccins zullen ook met dat oogmerk worden ingezet. Dat betekent dat deze
vaccins zijn bedoeld voor de inzet voor de Nederlandse bevolking inclusief de Nederlandse
Antillen en Aruba.
Met bovengenoemd feitelijk bewijsmateriaal, en al het aanwezige feitelijke bewijsmateriaal op internet en
in kranten over de gehele wereld, is onmiskenbaar komen vast te staan dat opzet van bovengenoemd
misdrijf onder aansturing en persoonlijke verantwoordelijkheid van minister A. Klink van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, maar ook van minister J.P.H. Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister
J.M. Cramer van Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en minister G. Verburg van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (zijn de verantwoordelijke ministers inzake de
Bestrijdingsmiddelenwet) en alle overige berokken personen binnen Nederland, Europa en de Wereld
feitelijk is bewezen. Dit betekent dat op grond van BMW020104 onmiddellijk proces-verbaal zal
moeten worden opgemaakt van een gepleegd misdrijf.
Het gepleegde misdrijf is echter nog veel groter. In 2007 heeft minister J.M Cramer van VROM namelijk
opdracht gegeven aan Royal Haskoning om onderzoek te verrichten naar het gebruik van biociden in
Nederland die op grond van de Bestrijdingsmiddelenwet niet zijn toegelaten. Met dat onderzoek is feitelijk
komen vast te staan dat in Nederland de biocide “Thiomersal” ingevolge de Bestrijdingsmiddelenwet niet
is toegelaten. In datzelfde onderzoeksrapport staat ook dat deze niet toegelaten biocide “Thiomersal” ook
wordt gebruikt in onze cosmeticaproducten zoals dagcrèmes, make-up, oogwater, nagellak, parfums,
lipstick en haarvetten. Voor feitelijk bewijs zie het voorblad en blz. 38 en 39 uit betreffend rapport d.d. 8
november 2007 met als referentie: 9S4280.01/R0004/Nijm (zie productie 7).
Ik begrijp er niets van dat deze minister J.M. Cramer van VROM dit aan Philips is vergeten te vertellen. Dit
des temeer omdat zij vanuit haar voormalige functie bij TNO in de jaren 1996 /1997 het
duurzaamheidbeleid bij Philips heeft opgesteld waarop Philips haar gecertificeerd Milieu Management
Systeem ISO 14001 heeft gebaseerd. Het gevolg hiervan is dat Philips, door toedoen van huidig
milieuminister J.M. Cramer, maar liefst 12 jaar lang de milieuwetgeving en onderliggende Europese
regelgeving en zelfs Europese verordeningen in zeer ernstige mate heeft overtreden (zie productie 29).
De schade als gevolg daarvan voor Philips loopt intussen in de miljarden euro’s.
De schade die deze milieuminister J.M. Cramer bij Philips heeft aangericht door het in haar opdracht
uitgevoerde onderzoeksrapport d.d. 8 november 2007 met als referentie: 9S4280.01/R0004/Nijm voor
Philips achter te houden is nog veel groter, te weten:

Na 8 november 2007 (bijna twee jaar lang) hebben de meeste (vrouwelijke) medewerkers binnen Philips
dagcrèmes, make-up, nagellak, parfums, lipstick, oogwater en haarvetten gebruikt met daarin de niet
toegelaten biocide “Thiomersal” (zie productie 8).
Deze wettelijk verboden biocide “Thiomersal” betreft een chemisch verontreinigde kwikverbinding. De
andere chemische stoffen die aan deze kwikverbinding verbonden zijn, zijn naar verwachting nog
gevaarlijker dan kwik. Dat is dan ook de reden dat aan “Thiomersal” niet een wettelijk voorgeschreven
CAS-nummer, UN-nummer of EINECS-nummer is toegekend. De niet toegelaten biocide “Thiomersal”
betreft daarom een gevaarlijk afvalproduct dat met grote winsten is gedumpt op en in werknemers van
Philips. Bijgevoegd vindt u de gevaarlijke eigenschappen van “kwik” uit het door alle Nederlandse
bedrijven erkende Chemiekaarten boek (zie productie 9). Benevens het “doodshoofd” staat daarin
ondermeer letterlijk het volgende geschreven:
Preventie: blootstelling van (zwanger)vrouwen voorkomen!
Dit betekent dat Philips Medical Systems Nederland B.V., onder leiding van directeur R. Fonville, vanaf 8
november 2007 op grond van zijn eigen lastgeving de verplichting had moeten opleggen dat al zijn
(vrouwelijke) werknemers die “Thiomersal” houdende dagcrèmes, make-up, nagellak, parfums, lipstick,
oogwater en haarvetten gebruiken voorafgaande aan het gebruik een PAGO-onderzoek hadden moeten
ondergaan bij Philips bedrijfsarts H. Mol (van Achme-Vitale) om daarmee een nulmeting te doen op het
aanwezige kankerwekkende kwik in het lichaam. De kankerverwekkende stof kwik (zie productie 30)
staat onder op de Europese (dus ook Nederlandse) lijst van beroepsziekten (zie productie 31), wat
betekent dat u als verantwoordelijk directeur van PMSN-Best nu wettelijk verplicht bent om al uw
werknemers binnen PMSN-Best die “Thiomersal” cosmetica hebben gebruikt via Philips bedrijfsarts H.
Mol (van Achmea-Vitale) te laten aanmelden bij het Nederlands Centrum van Beroepsziekten.
Mochten deze werknemers binnen 30 jaar na de eerste blootstelling hiervan ziek worden of kanker
krijgen, dan kunnen zij al die schade op PMSN-Best verhalen. PMSN-Best kan die schade vervolgens
weer verhalen op verantwoordelijk minister J.M. Cramer van Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer. Verantwoordelijk milieuminister J.M. Cramer heeft dit namelijk opzettelijk maar liefst twee
jaar lang voor alle Nederlandse bedrijven, waaronder PMSN-Best, verzwegen. Daarmee is opzet
onmiskenbaar bewezen. Dit betekent dat op grond van BMW020104 tegen milieuminister J.M.
Cramer onmiddellijk proces-verbaal zal moeten worden opgemaakt van een gepleegd misdrijf.
Aangezien bij een “ernstig strafbaar feiten” sprake is van direct ernstig gevaar voor personen zal het
werk worden stilgelegd op grond van artikel 28 van de Arbowet. Op grond van dit artikel kan het werk
worden stilgelegd indien sprake is van ernstig gevaar voor personen. Ook wanneer dergelijke situaties
worden aangetroffen bij werkzaamheden met bestrijdingsmiddelen mag dit instrument worden toegepast.
De stillegging beoogt het gevaar weg te nemen. Ook vóór aanvang van het werk, waarbij naar redelijk
oordeel, ernstig gevaar voor personen zal optreden, wordt het werk stilgelegd (preventieve stillegging). De
stillegging wordt pas ingetrokken als de overtreding is opgeheven. Het negeren van een bevel tot
stillegging van de werkzaamheden is een misdrijf (Wet van 13 december 2000, Staatsblad 2000, 595).
Op grond hiervan is de Arbeidsinspectie, samen met het Openbaar Ministerie en de politie wettelijk
verplicht om niet alleen bij PMSN-Best maar binnen alle bedrijven in Nederland het werk preventief stil te
leggen tot na het moment:
- alle in Nederland aanwezige influenzavaccins A (H1N1) met daarin het niet toegelaten
bestrijdingsmiddel “Thiomersal” zijn opgespoord en veilig zijn opgeslagen;
- alle in Nederland aanwezige cosmetica (dagcrèmes, make-up, nagellak, parfums, lipstick,
oogwater, haarvetten e.d.) met daarin het niet toegelaten bestrijdingsmiddel “Thiomersal” zijn
opgespoord en veilig zijn opgeslagen;
Dit alles onder beheer en toezicht van verantwoordelijk minister E.M.H. Hirsch Ballin van Justitie en
verantwoordelijk minister G. ter Horst van Binnenlandse Zaken.

Ondernemingsraad van PMSN-Best
Een kopie van dit verdiepingsonderzoek heb ik, ik vanwege instemmingplicht, laten toekomen aan de
ondernemingsraad van Philips Medical Systems Nederland BV (Philips Healthcare) met het
nadrukkelijke verzoek er op toe te zien dat alle werknemers van PMSN-Best dit verdiepingsonderzoek met
bijbehorend 31-tal producties terstond onder ogen krijgen door te verwijzen naar de Sociale Databank
Nederland (www.sdnl.nl), waarop die vanaf 26 oktober 2009 staat te lezen.
Gezien voorgaande feiten en omstandigheden kom ik tot de volgende conclusie en aanbevelingen:
Conclusies en Aanbevelingen:
I.

Vanuit mijn bijzondere bevoegdheden als safety manager, ben ik in dergelijke ernstige
omstandigheden, waarbij alle werknemers van PMSN-Best groot levensgevaar lopen,
wettelijk verplicht om hiervan rechtstreeks melding te doen bij de arbeidsinspectie, politie
en de officier van justitie van het Landelijk Parket. Aan hen heb ik dan ook een kopie van
dit verdiepingsonderzoek laten toekomen. Omdat de arbeidsinspectie, politie en de officier
van justitie van het Landelijk Parket snel adequaat zullen moeten handelen, heb ik hen
daarmee geholpen met het bij de Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl) op internet
laten zetten van dit verdiepingsonderzoek met bijbehorend 31-tal producties aan feitelijke
en wettelijke onderbouw, zodat zij daarmee elektronisch binnen een dag alle Nederlanders
en alle bewoners van de Nederlandse Antillen en Aruba kunnen informeren.

II. In dit geval van (mogelijk) groot levensgevaar voor alle werknemers van PMSN-Best
dienen alle werknemers hiervan onverwijld in kennis te worden gesteld. Ik verzoek u dan
ook om dit verdiepingsonderzoek direct door te sturen aan alle werknemers van PMSNBest,
III. Vanuit de Arbowet is PMSN-Best wettelijk verplicht om al haar werknemers die cosmetica
met daarin “Thiomersal” hebben gebruikt via Philips bedrijfsarts H. Mol (van AchmeaVitale) te laten aanmelden bij het Nederlands Centrum van Beroepsziekten. Ik verzoek u
dan ook daarvoor te zorgen.
IV. Omdat alle Philips medewerkers over de gehele wereld (mogelijk) groot levensgevaar
lopen verzoek ik u om dit verdiepingonderzoek onverwijld door te zenden aan Philips
President G. Kleisterlee van de Koninklijke Philips Electronic N.V. die ook de voorzitter is
van de Raad van Bestuur en de Groepsraad.
Uiteraard sta ik, als safety manager, ter uwer beschikking voor nadere toelichting of uitleg
hieromtrent die PMSN-Best maar ook de koninklijke Philips N.V. van mij verlangt;
In afwachting van uw spoedige beslissing op bovengenoemde aanbevelingen, verblijf ik;
Met vriendelijke groeten

Ad van Rooij
Safety Manager bij PMSN-Best

