
 1 

       Afgegeven met ontvangstbevestiging.      
 
       Aan de heffingsambtenaar van de  
       gemeente Sint-Oedenrode  
       t.a.v. H.C. Thomassen 
       Postbus 44, 5490 AA Sint-Oedenrode, 

Hazendansweg 36A,  
3520, Zonhoven (België) 

       
 .                Zonhoven, 1 januari 2013 
 
Open brief.  
 
Uw kenkerken: 

- Aanslag 12342955/11327124/107922 
- Aanslag 11326401/12342225/107921   

  
Ons kenmerk: Gem/010113/bz 
 

Dit bezwaarschrift bestaat uit 5 blz. en tab 1 t/m 9 aan bijlagen 137 blz.  
(totaal: 142 blz.)  

 
Betreft: A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen (cliënten)/ 

1. Bezwaarschift tegen uw valselijk opgemaakte afpersingsbrieven d.d. 20 december 2012 
inzake gemeentelijke belastingen 2012 met dagtekening 29-02-2012 en gemeentelijke 
belastingen 2011 met dagtekening 28-02-2011 aan:  
- A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode die door toedoen van de Nazi-

gemeente Sint-Oedenrode tegen dubbele woonlasten als politiek vluchteling al vanaf 21 
april 2010 in België gescheiden heeft moet wonen van zijn vrouw J.E.M. van Rooij van 
Nunen om door toedoen van Nazi-burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode niet te 
worden vermoord in navolging van Pim Fortuyn.  

- J.E.M. van Rooij van Nunen, ’t Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode die door toedoen 
van Nazi-gemeente Sint-Oedenrode tegen dubbele woonlasten al vanaf 21 april 2010 in 
Nederland gescheiden heeft moet wonen van haar man A.M.L. van Rooij die door 
toedoen van Nazi-burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode vanaf die tijd naar 
België heeft moeten vluchten om niet te worden vermoord in navolging van Pim Fortuyn.  

2. Sommatie tot betaling van alle dubbele woonlasten, dubbele leef kosten, overige 
aangerichte materiele en immateriële schade die de Nazi-gemeente Sint-Oedenrode heeft 
aangericht bij de familie Van Rooij als gevolg van het feit dat A.M.L. van Rooij door toedoen 
van Nazi-burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode vanaf 21 april 2010 naar België heeft 
moeten vluchten, en vanaf die tijd gescheiden heeft moeten wonen van zijn vrouw, om niet te 
worden vermoord in navolging van Pim Fortuyn. Daarbij sommeren wij u om de betaalde 
huur van € 530,- per maand over de jaren 2011 en 2012, totaal: € 12.720,- met daarboven op 
de wettelijke rente, vóór uiterlijk 6 januari 2013 te hebben bijgeschreven op bankrekening 
Belfius-bank t.n.v. Ad van Rooij, IBAN BE71 0635 1061 1469 en dat per brief aan A.M.L. van 
Rooij, Hazendansweg 36A, 3520, Zonhoven (België) schriftelijk te bevestigen. De overige 
schade zal later gespecificeerd op de gemeente Sint-Oedenrode worden verhaald.  

3. Tevens sommatie om vanaf heden al uw brieven te versturen naar het adres 
Hazendansweg 36A, 3520, Zonhoven (België), waartoe burgemeester en wethouders en alle 
ambtenaren (en dus ook H.C. Thomassen) van de gemeente Sint-Oedenrode vanaf 1 januari 
2011 wettelijk verplicht zijn.  

4. Tevens sommatie tot onmiddellijke intrekking van uw valselijk opgemaakte 
afpersingsbrieven d.d. 20 december 2012 lopende het bij brief d.d. 20 juli 2012 ingestelde 
beroep bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Belastingrecht. 

5. Tevens sommatie tot onmiddellijke intrekking van uw valselijk opgemaakte 
afpersingsbrieven d.d. 20 december 2012 waartoe H.C. Thomassen namens de 
heffingsambtenaar van Sint-Oedenrode wettelijk verplicht is, omdat tegen Nazi-Staat 
Nederland onder dictatoriale aansturing van burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode 
en zijn politieke Groepering CDA vanaf 24 juli 2012 een strafrechtelijk onderzoek loopt onder 
referte FD30.99.15-12 LP-mv bij federaal magistraat Lieve Pellens, Parket Brussel, welke is 
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overgemaakt aan de procureur des konings Marc Rubens te Hasselt en daar in behandeling is 
genomen onder notitienummer: HA45. F1.7961-12, welke onder notitienummer: 
HA60.LI.19356/09 voorligt bij de correctionele rechtbank Eerste Aanleg te Hasselt, waarvan 
de procureur generaal bij het parket van het Hof van Beroep in Antwerpen als partij in kennis 
is gesteld. 

 
 
Geachte mevrouw H.C. Thomassen, 
 
Namens cliënten A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op het adres Hazendansweg 36A, 
3520 te Zonhoven in België en J.E.M. van Rooij van Nunen, wonende op het adres ’t Achterom 9a, 
5491 XD, Sint-Oedenrode tekenen wij hierbij tegen uw valselijk opgemaakte afpersingsbrieven d.d. 20 
december 2012 inzake gemeentelijke belastingen 2012 met dagtekening 29-02-2012 en 
gemeentelijke belastingen 2011 met dagtekening 28-02-2011 de volgende bezwaar aan en richten wij 
aan u de volgende sommaties:  
 
Bijgevoegd vindt u uw valselijk opgemaakte afpersingsbrieven d.d. 20 december 2012 inzake 
gemeentelijke belastingen 2012 met dagtekening 29-02-2012 en gemeentelijke belastingen 2011 met 
dagtekening 28-02-2011 aan:  

- A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode (zie 1
e
 achter tab 1);  

- J.E.M. van Rooij van Nunen, ’t Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode (zie 2
e
 achter tab 1);   

 
Met bovengenoemde afpersingsbrief d.d. 20 december 2012 aan A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 
5491 XD, te Sint-Oedenrode heeft H.C. Thomassen, namens de heffingsambtenaar van de        
gemeente Sint-Oedenrode, onmiskenbaar valsheid in geschrift gepleegd.  
 
Om mens- en milieu-vergiftigende politieke “Corporate Crime” redenen heeft A.M.L. van Rooij (door 
toedoen van de Nazi-gemeente Sint-Oedenrode) op 21 april 2010 naar België moeten vluchten om 
niet te worden vermoord in navolging van Pim Fortuyn.  
 
Op 6 mei 2010 (de dag van de moord op Pim Fortuyn) heeft A.M.L. van Rooij bij aangetekende brief in 
België politiek asiel aangevraagd bij Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, 
belast met het Migratie- en asielbeleid Joëlle Milquet.  
 
Om die reden is A.M.L. van Rooij al vanaf 1 januari 2011 ambtshalve uitgeschreven uit de gemeente 
Sint-Oedenrode en heeft vanaf die tijd zijn hoofdverblijfplaats op het adres Hazendansweg 36A, 3520 
te Zonhoven in België. Voor het juridisch waterdichte bewijs vindt u bijgevoegd het proces-verbaal bij 
bindende uitspraak van de rechtbank ’s-Hertogenbosch in zaaknummer: AWB 11/1633, 11/1634, 
11/1635 met een begeleidende voorbrief d.d. 8 oktober 2012, kenmerk: BK-SHE 12/00458, van het 
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (zie achter tab 2). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, 
die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht.  
 
Daarin hebben namens de gemeente Sint-Oedenrode de gemachtigde ambtenaren mr. A.G. Hendriks 
en H.A.M. van den Berkmortel in de zaak met de nummers: AWB 11/1633, 11/1634, 11/1635 
tegenover de behandelend rechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch de volgende verklaring 
afgelegd:  
 

Huidig adres eiser: Hazendansweg 36a 3520 Zonhoven, België.  
Vrouw woont nog in Sint-Oedenrode.  
April 2010 naar België gevlucht,  
miv 2011 niet meer ingeschreven in onze gemeente. 

 
waarop door de rechtbank ’s-Hertogenbosch onder nummers AWB 11/1633, 11/1634, 11/1635 
onherroepelijk is beslist.  
 
Bijgevoegd vindt u het door het Belgisch Grondwettelijk Hof op 25 oktober 2012 gewezen arrest 
nummer 130/2012 (zie achter tab 3). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier 
als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht. In dit onherroepelijke arrest heeft het 
Belgisch Grondwettelijk Hof onder meer letterlijk het volgende beslist: 
 

Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden op 31 juli 2012, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van de wet van 15 december 2010 houdende instemming met, onder meer, het 
<<Verdrag tot herziening van het op 2 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-december-2012-woz-2012-gemeente-aan-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-december-2012-woz-2012-gemeente-jem-van-rooij-van-nunen.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-mei-2012-onherroeplijk-proces-verbaal-dat-ad-van-rooij-vanaf-2011-is-uitgeschreven-uit-de-gemeente-sint-oedenrode.pdf
http://staatsbladclip.zita.be/staatsblad/wetten/2012/11/12/wet-2012206275-print.html
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Benelux Economische Unie>> (bekendgemaakt in het Belgische Staatsblad van 22 december 
2011), door het <<Ecologisch Kennis Centrum B.V. >>, met zetel te NL-5491 XD Sint-Oedenrode 
(Nederland), ’t Achterom 9a, de vzw << No Cancer Foundation >>, met de zetel te 3500 Hasselt, 
Paul Bellefroidlaan 16, de familie A.M.L. van Rooij, wonende te 3520 Zonhoven, Hazendansweg 36 
A, en de familie Erik Verbeek, wonende te HR-34550 Pakrac (Kroatië), Seovacki put 43.            

  

Hiermee heeft het Belgische Grondwettelijke Hof onherroepelijk beslist dat A.M.L. van Rooij woont op 
het adres Hazendansweg 36A, 3520, Zonhoven (België).  
 
Hierbij is bij onherroepelijke uitspraak van de rechtbank ’s-Hertogenbosch in Nederland als ook bij 
onherroepelijk arrest van het Grondwettelijk Hof in België beslist dat het domicilie adres van A.M.L. 
van Rooij vanaf 1 januari 2011 Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België is.  
 
Met deze voorkennis en wetenschap heeft H.C. Thomassen, namens de heffingsambtenaar van de 
gemeente Sint-Oedenrode, in haar afpersingsbrief d.d. 20 december 2012 aan A.M.L. van Rooij, 
wonende op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode onmiskenbaar bewust valsheid in 
geschrifte gepleegd.   
 
De volgende rechtspersonen:  

- Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ VOF met de vennoten A.M.L. van Rooij en J.E.M. van 
Rooij van Nunen, waarvan vennoot A.M.L. van Rooij vanaf 1 januari 2011 zijn domicilie adres 
heeft op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België; 

- A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te 
Zonhoven in België; 

- J.E.M. van Rooij, wonende op het adres ’t Achterom 9a, 5491XD, te Sint-Oedenrode;     
- Ecologisch Kennis Centrum B.V. zit onlosmakelijk verbonden aan A.M.L. van Rooij en 

daarmee vanaf 1 januari 2011 gevestigd op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven 
in België;  

- Van Rooij Holding B.V. zit onlosmakelijk verbonden aan A.M.L. van Rooij en daarmee vanaf 1 
januari 2011 gevestigd op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België;  

- A.M.L. van Rooij, als safety manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 
4-6, 5684 PC Best; 

zijn maar liefst 25 jaar lang het slachtoffer van Nazi-Staat Nederland die het bedrijf Gebr. van Aarle 
B.V., Ollandseweg 159, 5491 XB te Sint-Oedenrode al vanaf november 1978 (25 jaar lang) gebruiken 
als dekmantelbedrijf om samen met anderen dekmantelbedrijven miljarden wereldbewoners te 
vergiftigen met miljoenen/miljarden killogrammen kankerverwekkend gif als valselijk geëtiketteerd 
arseenzuur, chroomtrioxide (chroom VI), etc, om daarmee het Koninklijk Huis en de Nederlandse 
Staat met honderden miljarden euro’s onrechtmatig te verrijken. Dit alles wordt al maar liefst 25 jaar 
lang afgedekt door alle Nederlandse Rechtbanken, Gerechtshoven en de Raad van State omdat zij 
allen ten diensten staan van Nazi-Staat Nederland. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd de 
volgende nadere stukken:  

- (achter tab 4) onze strafaangifte d.d. 5 juni 2012, excl. tab. 1 t/m 13, aan de federaal 
procureur des konings Johan Delmulle (74 blz.); 

- (achter tab 5) brief d.d. 24 juli 2012, referte: FD30.99.15-12 LP-mv, van federaal magistraat 
Lieve Pellens aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (1 blz.); 

- (achter tab 6) ons verzoekschrift d.d. 27 december 2012, kenmerk: EKC/NCF/271212/B, 
inzake notitienummer: HA60.LI.19356/09 aan de rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt op 
grond van artikel 61 quinquies WVS (45 blz.);  

- (achter tab 7) ons verzoekschrift d.d. 27 december 2012, kenmerk: HVB/EKC/NCF/271212/B, 
inzake notitienummer: HA60.LI.19356/09 (Hasselt) en dossiernummer: 2012/PGA/003 472 
(Antwerpen) aan de Procureur-generaal van het Parket bij het Hof van beroep te Antwerpen 
(1 blz.); 

- (achter tab 8) arrestatiebevel, strabisnr: 402255477, vanuit een “anonieme” officier van justitie 
arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch van A.M.L. van Rooij met verjaringsdatum: 20 
september 2015 (3 blz.); 

Wij richten aan Nazi ambtenaar H.C. Thomassen dan ook het nadrukkelijke verzoek om kennis te 
nemen van bovengenoemde stukken achter tab 4 t/m 8, de inhoud ervan (ook van de links) als 
herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht.  
 
Het moge u duidelijk zijn dat ondergetekende A.M.L. van Rooij op grond van die inhoud door toedoen 
van de Nazi-gemeente Sint-Oedenrode door een “anonieme” officier van Justitie zal worden opgepakt, 
zal worden opgesloten in de gevangenis en zal worden vermoord onder de dekmantel “dat hij zichzelf 
van het leven heeft beroofd in de cel” als hij vóór 20 september 2015 zich op Nederlands grondgebied  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juni-2012-strafaangifte-federaal-procureur-johan-delmulle.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juli-2012-brief-federaal-procureur-delmulle.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juli-2012-brief-federaal-procureur-delmulle.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-december-2012-verzoekschrift-aan-procureur-generaal-van-het-parket-te-antwerpen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-september-2010-arrestatiebevel-ad-van-rooij.pdf
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zal bevinden. U zult A.M.L. van Rooij, vanwege dit door de gemeente Sint-Oedenrode geregelde 
valselijk opgemaakte arrestatiebevel, tot minimaal 20 september 2015 niet meer op Nederlands 
grondgebied aantreffen. Alle daarbij aangerichte schade bij bovengenoemde rechtspersonen (waarin 
A.M.L. van Rooij betrokken is) zal dan ook op de Nazi-gemeente Sint-Oedenrode worden verhaald.  
In een poging om een dergelijke moord op A.M.L. van Rooij bewerkstelligd te krijgen heeft ambtenaar 
H.C. Thomassen haar afpersingsbrief laten uitgaan aan A.M.L. van Rooij op het adres ’t Achterom 9, 
5491 XD te Sint-Oedenrode. Dit met het vooropgezette doel om vervolgens op dat foute adres door 
een gerechtsdeurwaarder binnen 10 dagen na 21 december 2012 een exploot te kunnen laten uitgaan 
aan A.M.L. van Rooij om op die wijze alle eigendommen van A.M.L. van Rooij in Sint-Oedenrode voor 
een appel en een ei executoriaal te kunnen laten uitverkopen en mijn vrouw en moeder in de goot te 
dumpen, ten gunste van het vullen van de zakken van de Nazi-ambtenaren binnen de gemeente Sint-
Oedenrode, waaronder H.C. Thomassen.  
 
Het moge u, zijnde H.C. Thomassen, duidelijk zijn dat u namens de heffingsambtenaar van de 
gemeente Sint-Oedenrode op grond van de inhoud van bovengenoemde stukken achter tab 1 t/m 8 
wettelijk verplicht bent om:  

- lopende het strafrechtelijk onderzoek onder referte FD30.99.15-12 LP-mv bij federaal 
magistraat Lieve Pellens, Parket Brussel, welke is overgemaakt aan procureur des konings 
Marc Rubens te Hasselt en daar in behandeling is genomen onder nr: HA45. F1.7961-12; 

- lopende de onder notitienummer: HA60.LI.19356/09 in behandeling genomen rechtszaak bij 
de correctionele rechtbank Eerste Aanleg te Hasselt, waarvan de procureur generaal bij het 
parket van het Hof van Beroep in Antwerpen als partij in kennis is gesteld. 

uw valselijk opgemaakte afpersingsbrieven d.d. 20 december 2012, lopende het strafrechtelijk 
onderzoek, in te trekken en dat vóór uiterlijk 6 januari 2013 schriftelijk te bevestigen aan A.M.L. van 
Rooij op zijn woonadres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België. 
 
Wij sommeren u, zijnde H.C. Thomassen, dan ook: 

- tot onmiddellijke intrekking van uw valselijk opgemaakte afpersingsbrieven d.d. 20 december 
2012 lopende het bij brief d.d. 20 juli 2012 ingestelde beroep bij de rechtbank ’s-
Hertogenbosch, sector Belastingrecht; 

- lopende het strafrechtelijk onderzoek onder referte FD30.99.15-12 LP-mv bij federaal 
magistraat Lieve Pellens, Parket Brussel, welke is overgemaakt aan de procureur des konings 
Marc Rubens te Hasselt en daar in behandeling is genomen onder notitienummer: HA45. 
F1.7961-12, welke onder notitienummer: HA60.LI.19356/09 voorligt bij de correctionele 
rechtbank Eerste Aanleg te Hasselt, waarvan de procureur generaal bij het parket van het Hof 
van Beroep in Antwerpen als partij in kennis is gesteld. 

 
Het moge u tevens duidelijk zijn dat uw Nazi-gemeente Sint-Oedenrode alle dubbele woonlasten, 
dubbele leef kosten, overige aangerichte materiele en immateriële schade aan A.M.L. van Rooij zullen 
moeten vergoeden die het gevolg zijn van het feit dat A.M.L. van Rooij vanaf 21 april 2010 om 
politieke redenen naar België heeft moeten vluchten om in navolging van Pim Fortuyn in Nederland 
niet te worden vermoord.  
 
De directe huurkosten van de woning van A.M.L. van Rooij op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te 
Zonhoven in België bedragen per maand € 530,-.  
Over de jaren 2011 en 2012 is dat totaal: € 12.720,-  
Als wettelijke bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd blz. 1, 2 en 6 uit de op 21 december 2010 afgesloten 
huurovereenkomst met Century21, Action Vastgoed, Hevenstraat 23, B-3520 Zonhoven (zie achter 
tab 9). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan ambtenaar H.C. Thomassen gericht. 
 
Wij sommeren de gemeente Sint-Oedenrode, namens deze ambtenaar H.C. Thomassen om de 
reeds betaalde huur, totaal € 12.720,- met daarboven op de wettelijke rente, over 2011 en 2012 
vóór uiterlijk 6 januari 2013 te hebben bijgeschreven op bankrekening Belfius-bank t.n.v. Ad van 
Rooij, IBAN BE71 0635 1061 1469 en dat per brief aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520, 
Zonhoven (België) schriftelijk te bevestigen. 
 
De overige bij bovengenoemde rechtspersonen aangerichte schade, waarin A.M.L. van Rooij een 
betrokkenheid heeft, zal later gespecificeerd op de gemeente Sint-Oedenrode worden verhaald.   
 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-december-2010-huurovereenkomst-ad-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-december-2010-huurovereenkomst-ad-van-rooij.pdf
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In geval u, gezien bovengenoemde feiten, ondanks deze sommatie: 
1. uw valselijk opgemaakte geld afpersen brieven d.d. 20 december 2012 niet vóór uiterlijk 6 

januari 2013 heeft ingetrokken; 
2. de door de gemeente Sint-Oedenrode gestolen huurkosten van de woning Hazendansweg 

36A, 3520 te Zonhoven (België), totaal € 12.720,- met daarboven op de wettelijke rente, over 
2011 en 2012 vóór uiterlijk 6 januari 2013 niet is bijgeschreven op mijn bankrekening Belfius-
bank t.n.v. Ad van Rooij, IBAN BE71 0635 1061 1469, 

dan zal tegen u, zijnde ambtenaar H.C. Thomassen, de gemeente Sint-Oedenrode en burgemeester 
en wethouders van Sint-Oedenrode onverwijld een aanvullende strafklacht (Proces-Verbaal) worden 
ingediend onder referte: FD30.99.15-12 LP-mv (Brussel) en notitienummer HA45. F1.7961-12 
(Hasselt) bij het Federaal Parket (Federale Politie) in België. Ter onderbouwing van die aanvullende 
strafklacht (Proces-Verbaal) zal een kopie van dit sommatieverzoek worden overlegd. 
 
Tevens zullen wij daarvan de verantwoordelijke ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van 
België onverwijld in kennis stellen.  
 
Op grond van dit toegezonden bezwaarschrift, tevens sommatie, sommeren wij u vóór uiterlijk 6 
januari 2013 te hebben beslist, wat betekent dat u wettelijk verplicht bent om uw beslissing voor de 
rechtspersonen: 

- A.M.L. van Rooij,  
- Ecologisch Kennis Centrum B.V.,  

schriftelijk te versturen naar het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België).  
 
Waarvan Akte:  
 
In afwachting van uw beslissing, verblijven wij,  
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze; 
 
 
 
Ing. A.M.L. van Rooij;   

 
 
 
 
 

A.M.L. van Rooij,                                                              J.E.M. van Rooij-van Nunen, j  
 
Bijbehorende producties:  

- (1
e
 achter tab 1)+(2

e
 achter tab 1) valselijk opgemaakte brieven d.d. 20 december 2012 van H.C. 

Thomassen inzake gemeentelijke belastingen 2012 en 2011 aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij 

van Nunen (2 blz.); 
- (achter tab 2) het proces-verbaal bij bindende uitspraak van de rechtbank ’s-Hertogenbosch in 

zaaknummer: AWB 11/1633, 11/1634, 11/1635 met een begeleidende voorbrief d.d. 8 oktober 2012, 
kenmerk: BK-SHE 12/00458, van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (3 blz.);  

- (achter tab 3) het door het Belgische Grondwettelijke Hof in haar op 25 oktober 2012 uitgesproken 

arrest nr. 130/12012 met rolnummer: 5464 (5 Blz.)  
- (achter tab 4) onze strafaangifte d.d. 5 juni 2012, excl. tab. 1 t/m 13, aan de federaal procureur des 

konings Johan Delmulle (74 blz.); 
- (achter tab 5) brief d.d. 24 juli 2012, referte: FD30.99.15-12 LP-mv, van federaal magistraat Lieve 

Pellens aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (1 blz.); 
- (achter tab 6) ons verzoekschrift d.d. 27 december 2012, kenmerk: EKC/NCF/271212/B, inzake 

notitienummer: HA60.LI.19356/09 aan de rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt op grond van artikel 
61 quinquies WVS (45 blz.);  

- (achter tab 7) ons verzoekschrift d.d. 27 december 2012, kenmerk: HVB/EKC/NCF/271212/B, inzake 

notitienummer: HA60.LI.19356/09 (Hasselt) en dossiernummer: 2012/PGA/003 472 (Antwerpen) aan de 
Procureur-generaal van het Parket bij het Hof van beroep te Antwerpen (1 blz.); 

- (achter tab 8) arrestatiebevel, strabisnr: 402255477, vanuit een “anonieme” officier van justitie 

arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch van A.M.L. van Rooij (3 blz.); 
- (achter tab 9) blz. 1, 2 en 6 uit de op 21 december 2010 afgesloten huurovereenkomst van A.M.L. van 

Rooij met Century21, Action Vastgoed, Hevenstraat 23, B-3520 Zonhoven (3 blz.) 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-december-2012-woz-2012-gemeente-aan-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-december-2012-woz-2012-gemeente-jem-van-rooij-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-mei-2012-onherroeplijk-proces-verbaal-dat-ad-van-rooij-vanaf-2011-is-uitgeschreven-uit-de-gemeente-sint-oedenrode.pdf
http://staatsbladclip.zita.be/staatsblad/wetten/2012/11/12/wet-2012206275-print.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juni-2012-strafaangifte-federaal-procureur-johan-delmulle.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juli-2012-brief-federaal-procureur-delmulle.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juli-2012-brief-federaal-procureur-delmulle.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-december-2012-verzoekschrift-aan-procureur-generaal-van-het-parket-te-antwerpen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-september-2010-arrestatiebevel-ad-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-december-2010-huurovereenkomst-ad-van-rooij.pdf

