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De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op 
het adres ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode   
 

  

 
Aantekenen 

 
Aan: DE STAAT DER NEDERLANDEN 
Vertegenwoordigd door Ronald Plasterk  

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,  
Postbus 20011, 2500 EA ’s-Gravenhage  
(info@minbzk.nl en cie.biza@tweedekamer.nl) 

 

 

 

 
Aantekenen 

 
Kopie aan: Prof. mr. H.R.B.M. Kummeling  
Voorzitter van de Kiesraad.  
Postbus 20011, 2500 EA Den Haag 
(Informatiepunt@kiesraad.nl, h.kummeling@uu.nl) 

  
          
                                                                                                               Zonhoven 1 maart 2015  
Ons kenmerk: AvR/01032015/Som  
 

 
Sommatieverzoek tot het nemen van een onmiddellijk besluit waarin op grond van de in dit 
verzoekschrift genoemde feiten door minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties namens de rechtspersoon STAAT DER NEDERLANDEN vóór uiterlijk 10 maart 
2015 wordt beslist:  

- dat de STAAT DER NEDERLANDEN de verkiezingen voor Provinciale Staten van Noord 
Brabant en de waterschapverkiezingen van het waterschap De Dommel en het waterschap 
Aa en Maas op 18 maart 2015 en de daarvan afgeleide verkiezingen voor de leden van de 
Eerste Kamer der Staten Generaal op 26 mei 2015, voor onbepaalde tijd opschort, waartoe 
verantwoordelijk minister Ronald Plasterk op grond van de Kieswet en de daarop betrekking 
hebbende onderliggende Europese richtlijnen wettelijk verplicht is.  

 
Deze sommatie bevat 28 pagina’s met bijbehorende bijlagen 1 t/m 6 (36 blz.), totaal: 64 blz. 

 
 
Geachte verantwoordelijk minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (met een kopie aan voorzitter van de Kiesraad Prof. mr. H.R.B.M. Kummeling). 
 
De volgende acht rechtspersonen, waaronder de politieke partij De Groenen;  

1. Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

2. Van Nunen, Johanna Elisabeth Maria, vanaf 1 januari 2011 wonende op haar 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

3. Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 
57035032 , gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) 
met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

4. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., met ondernemingsnummer: 16090111, vanaf 5 maart 
1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als 
directeur A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

5. Van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met als 
bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-maart-2015-ontvangstbewijs-sommatie-tot-nemen-besluit-opschorten-verkiezingen-aan-minister-plasterk-van-binnenlandse-zaken.pdf
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http://www.google.be/url?url=http://www.z24.nl/bijzaken/nederland-deelde-zelf-gegevens-18-miljoen-telefoongesprekken-met-nsa-431905&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=vg2fVPj0GMSvU-j8gNAD&ved=0CC0Q9QEwDA&usg=AFQjCNGrnyJDpSrYdCMyTTpFVsFBAYsv2A
https://www.google.be/url?url=https://www.kiesraad.nl/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=BevxVPzON8zsaOXKgvAG&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNENwoFU1lr8v_p4hM0EEprvn9A5aA
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6. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 
17154479, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland), met als voorzitter A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op 
zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);  

7. Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland), met als 
gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

8. Van Rooij, Adrianus Antonius Hendrikus, wonende op het adres ’t Achterom 9, 5491XD , Sint-
Oedenrode (Nederland) die het Ecologisch Kennis Centrum B.V. gevestigd op het adres ’t 
Achterom 9A, 5491XD te Sint-Oedenrode (Nederland) daarvoor heeft gemachtigd (Stuk 1)  

 
hebben bij brief d.d. 29 december 2014 (kenmerk: AvR/29122015/Som) aan u als verantwoordelijk 
minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de volgende twee sommaties 
laten uitgaan: 
 

 
Betreft: 

 
1. Sommatie tot het nemen van een besluit vóór uiterlijk 8 januari 2015 om de door burgemeester en 

wethouders van Sint-Oedenrode al vanaf 1 januari 2011 in stand gehouden valselijke registratie in de 
Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (waarin staat opgenomen dat A.M.L. van Rooij 
zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nederland of elders verblijft en zijn echtgenote J.E.M. van 
Rooij van Nunen woont op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode) te herstellen en in 
overeenstemming te brengen met ons met Davy Drillieux (verhuurder) gesloten huurcontract, die 
overeenkomstig de Belgische Huurwet op 31 januari 2011 is geregistreerd door inspecteur P. Broux op 
het registratiekantoor van de gemeente Zonhoven, Vredelaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren waarin 
staat opgenomen dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen hun woning op het adres 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) vanaf 1 januari 2011 gebruiken als hoofdverblijfplaats en 
dat ook in de toekomst blijven doen, waartoe u wettelijk verplicht bent.  

 
2. Sommatie tot het nemen van een besluit vóór uiterlijk 8 januari 2015 dat de gemeente Sint-

Oedenrode alle schade (materieel en immaterieel) zal vergoeden die het gevolg is van het niet vanaf 1 
januari 2011 uitschrijven van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen uit de Gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode op hun 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), waartoe het gemeentebestuur van 
Sint-Oedenrode wettelijk verplicht was en nog steeds is, welke de gemeente Sint-Oedenrode daarbij 
heeft aangericht en nog zal aanrichten bij de volgende rechtspersonen: A.M.L. van Rooij, J.E.M. van 
Rooij van Nunen, Camping en Pensionstal “Dommeldal”, Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van 
Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., de Politieke Groepering De 
Groenen (afdeling Sint-Oedenrode), A.A.H. van Rooij, als ook alle cliënten van het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., de inmiddels in onze woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520, Zonhoven op 7 
december 2014 overleden J.M. van der Heijden (moeder van A.M.L. van Rooij), overige huurders van de 
woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) als ook alle klanten van 
Camping en pensionstal ‘Dommeldal’ die paarden hebben gestald en boxen hebben gehuurd, etc. 
 

Bevat 37 blz. met de stukken 1 t/m 33 (120 blz.), totaal: 157 blz.  

 
Voor de inhoud van het volledige sommatieverzoek tot het nemen van een besluit d.d. 29 december 
2014 (kenmerk: AvR/29122015/Som) met bijbehorende stukken 1 t/m 33 aan feitelijke en wettelijke 
onderbouw, verwijzen wij u naar de volgende hieronder ingelaste links met deeplinks:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-december-2014-sommatie-herstel-gba-fraude-aan-
minister-van-binnenlandse-zaken-nederland.pdf  
 
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/de-staat-der-nederlanden   

 
Wij verzoeken u nogmaals kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en wederom gericht aan de namens de STAAT DER NEDERLANDEN verantwoordelijke 
minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.   
 
Bij brief d.d. 23 januari 2015 (kenmerk: 2015-0000040045) heeft Directeur Agentschap 
Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten G.M. Keijzer-Baldé, namens 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/no-cancer-foundation-vzw-en-de-politieke-partij-de-groenen-afdeling-sint-oedenrode
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-november-2014-machtiging-aah-van-rooij-aanzegging-ontruiming.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-december-2014-sommatie-herstel-gba-fraude-aan-minister-van-binnenlandse-zaken-nederland.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-december-2014-sommatie-herstel-gba-fraude-aan-minister-van-binnenlandse-zaken-nederland.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/de-staat-der-nederlanden
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verantwoordelijk minister Ronald Plasterk (PvdA), daarop het volgende hieronder ingelaste besluit 
genomen (zie bijlage 5):  
 

 
 
 
 
De heer en mevrouw A.M.L. van Rooij  
Hazendansweg 36A,  
3520 Zonhoven  
België.  
                                                                                                                                    
                                                                                                                                          Agentschap BRP                                                                      
                                                                                                                                          DGBK/BPR 
                                                                                                                                          Turfmarkt 147, Postbus 10451 
                                                                                                                                           2501 HL, Den Haag  
 
                                                                                                                                          Kenmerk 
                                                                                                                                          2015-0000040045 

Geachte heer en mevrouw Van Rooij  
 
In uw brief van 29 december 2014 (door mij ontvangen op 5 januari 2015), met als bijlage een 
gedocumenteerd dossier, verzoekt u mij te besluiten;  
 

- de registratie van u beiden vanaf 1 januari 2011 te herstellen, en  
 

- alle schade te vergoeden die het gevolg is van de, naar u stelt, foutieve registratie in de 
basisregistratie personen (BRP), voorheen GBA.  
 

Dit verzoek wordt tevens gedaan door of namens een aantal rechtspersonen. Om met deze laatste te 
beginnen, de registratie van persoonsgegevens door de gemeente ziet alleen op gegevens van 
natuurlijke personen. Rechtspersonen worden niet in de basisregistratie personen opgenomen.  
 
Op grond van de Wet BRP heb ik, net als voorheen in de wet GBA, echter geen bevoegdheid om een 
besluit te nemen over de wijze waarop u bent geregistreerd in de BRP. In artikel 1.4, eerste lid, van 
de Wet BRP is deze bevoegdheid neergelegd bij het college van burgemeester en wethouders. Dit 
geldt evenzeer voor het wijzigen van gegevens in de BRP op verzoek van een burger. Artikel 2.58 
van de Wet BRP bepaalt dat het college op verzoek van betrokkenen hem betreffende gegevens in 
de basisadministratie kan verbeteren, aanvullen of verwijderen, indien deze feitelijk onjuist dan wel 
onvolledig zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. 
 
Evenmin heb ik de bevoegdheid om door de gemeente een schade te doen vergoeden ten gevolge 
van (onjuiste) registratie in de BRP.  
 
De kwestie die u in uw brief aan mij heeft voorgelegd, is reeds eerder door u aan de rechtbank 
voorgelegd. De rechtbank Oost Brabant heeft uw beroep ongegrond verklaard en uw verzoek om 
schadevergoeding afgewezen (uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014). Daartegen is geen 
rechtsmiddel ingeleid. Het oordeel van de rechter is bindend en laat geen ruimte voor een 
hernieuwde inhoudelijke behandeling. 
 
Het spijt me u niet ander te kunnen berichten.  
 
Gelet op het bovengenoemde zend ik uw brief met toepassing van artikel 2:3, eerste lid, van de 
Algemene wet bestuursrecht door naar de gemeente Sint-Oedenrode.  
 
Hoogachtend, 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
 
namens deze,  
G.M. Keijzer-Baldé 
Directeur Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-januari-2015-besluit-van-minister-ronald-plasterk-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties.pdf
http://www.ibestuurcongres.nl/
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Bij e-mail van 29 januari 2015 (21:31 uur) hebben wij daarop de volgende sommatie tot het nemen 
van een besluit vóór uiterlijk 31 januari 2015 laten uitgaan aan DE STAAT DER NEDERLANDEN, 
namens deze vertegenwoordigd door verantwoordelijk minister Ronald Plasterk van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties:  
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////    
 
Van: THE EUROPEAN GREENS BELGIE <de.groenen.belgie@gmail.com> 
Datum: 29 januari 2015 21:31 
Onderwerp: Sommatie tot het nemen van een nieuw besluit vóór uiterlijk 31 januari 2015 waarin 
u uw “Staatsterrorisme veroorzakende besluit d.d. 23 januari 2015” hebt ingetrokken en is 
beslist dat A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Nunen met terugwerkende kracht 
vanaf 1 januari 2011 moeten worden uitgeschreven uit de GBA-registratie van Sint-Oedenrode 
Aan: info@minbzk.nl, cie.biza@tweedekamer.nl, gerdinekeijzer@bprbzk.nl 
Cc: "GJJ.Beukeveld@ziggo.nl" <gjj.beukeveld@ziggo.nl>, "A,M,L Van Rooij" <ekc.avanrooij@gmail.com>, 
"wede51gp@kpnmail.nl" <wede51gp@kpnmail.nl>, "a.gelder@wilnu.nu" <a.gelder@wilnu.nu>, "rob.brockhus@gmail.com" 
<rob.brockhus@gmail.com>, "hans.v.d.broek@planet.nl" <hans.v.d.broek@planet.nl>, Erik Braeken 
<erik.braeken@telenet.be>, THE EUROPEAN GREENS BELGIE <de.groenen.belgie@gmail.com>, Arend Loomeijer 
<arendloomeijer@gmail.com>, EKC <a.vanrooij1@chello.nl>, bianca <bianca.van.dijk.fitters@gmail.com>, Marjo v d Heuvel 
<marjovdheuvel@gmail.com>, No Cancer Foundation <nocancerfoundation@gmail.com>, "j.fitters1" <J.Fitters1@kpnplanet.nl>, 
"Anton F. P. van Putten" <anton37.putten@wxs.nl>, Henk Niggebrugge <henkn@hetechtenieuws.org>, Jan Boeykens 
<werkgroepmorkhoven@gmail.com>, "info@degroenen.nl" <info@degroenen.nl>, Ronald van Uden 
<ronald.van.uden@gmail.com>, Rob Brekel <r.brekel@wilnu.nu>, Gerard Kucharek <kucharek0@gmail.com>, bosgroep 
wieteke van Dort <wieteke@wietekevandort.nl>, "R.KAHLMAN" <r.kahlman@quicknet.nl>, Arie van Velsen 
<mijnpleidooi@gmail.com>, bosgroep miep <miep@miepbos.nl>, "Gentechvrij (Miep Bos)" <miep@gentechvrij.nl>, Lijst 
Smolders Tilburg <smol.013@hetnet.nl>, "f.bovenkerk" <F.Bovenkerk@uu.nl>, GroenLinks <groenlinks@tweedekamer.nl>, 
julius vischjager <julius601@hotmail.com>, "kabinet.schauvliege@vlaanderen.be" <kabinet.schauvliege@vlaanderen.be>, Jan 
Pasterkamp <info@jpasterkamp.nl>, Jager Jikke <info@jikkejager.nl>, Jikke Jager <jjj17@live.nl>, Linda Van Vliet 
<linda_vanvliet@hotmail.nl>, "kareldewerd@kpnmail.nl" <kareldewerd@kpnmail.nl>, b.vojik@tweedekamer.nl, "(" 
<l.vtongeren@tweedekamer.nl>, wolbrin Veen <ine.veen@quicknet.nl>, pinodjem meramun <jeanthomassen@hotmail.com>, 
marcel vervloesem <marcelvervloesem@hotmail.com>, Ruud Rietveld <ruudrietveldvertelt@hotmail.com>, "sp@sp.nl" 
<sp@sp.nl>,tribune@sp.nl, "Raak van A.A.G.M." <r.vraak@tweedekamer.nl>, Emile Roemer <e.roemer@tweedekamer.nl>, 
"Agema, M." <m.agema@tweedekamer.nl>, FractiePartijvoordeDieren <partijvoordedieren@tweedekamer.nl>, 
"kabinet.homans@vlaanderen.be" <kabinet.homans@vlaanderen.be>, ruud merks 
<r.merks@home.nl>,m.broekmeulen@onsbrabantnet.nl, Barend Hoogteijling 
<b.hoogteijling.sp@gmail.com>, tonniewouters.1@kpnmail.nl,info@telveghel.nl, veghel@sp.nl, schijndel@sp.nl, 2e 
Kamerfractie PvdD <m.thieme@tweedekamer.nl>, Elly Brocken <ellybrocken@gmail.com>, Jose Goossens 
<josegoossens2@gmail.com>, Theo Groenemans <t.groenemans@kpnmail.nl>, remcostefanheeren@hotmail.com, helga 
helders <helgahelders@gmail.com>,jelle@jelledejong.nl, rvdlooij@kpnmail.nl, .meulenbroeks2@chello.nl, t.advies@gmail.com, 
"griffie@const-court.be" <griffie@const-court.be>, Parquet fédéral <federaal.parket@just.fgov.be>, "panorama@canvas.be" 
<panorama@canvas.be>, "info@xandervanvessem.nl" <info@xandervanvessem.nl>, Will Van gerwen <w.gerwen@chello.nl>, 
Will Van gerwen <willvangerwen@gmail.com>, Demorgen BE <info@demorgen.be>, katholieknieuwsblad 
<Redactie@katholieknieuwsblad.nl>, "redactie@volkskrant.nl" <redactie@volkskrant.nl>, "redactienbo@nieuwsblad.be" 
<redactienbo@nieuwsblad.be>, katohliek nieuwsblad <henk@katholieknieuwsblad.nl>, NOS Met het Oog op Morgen 
<oog@nos.nl>, "info@mooirooi.nl" <info@mooirooi.nl>, "redactiesecretariaat@hbvl.be" 
<redactiesecretariaat@hbvl.be>, redactie@hln.be, redactie@humo.be, "redactie@telegraaf.nl" 
<redactie@telegraaf.nl>,knack@knack.be, "groen@trouw.nl" <groen@trouw.nl>, Opgelicht TROS <opgelicht@tros.nl>, 
"buitenland@trouw.nl" <buitenland@trouw.nl>, "jan.tytgat@pharm.kuleuven.be" <jan.tytgat@pharm.kuleuven.be>, 
"jacques.janssens@rztienen.be" <jacques.janssens@rztienen.be>, "info@niburu.co" <info@niburu.co>, "alexandra@niburu.co" 
<alexandra@niburu.co>, Steven Brown <jestelesto@hotmail.com>, andre fleere 
<a.fleere@chello.nl>, kristien.smets@telenet.be, kristien.smets@zonhoven.be, info@wouterbeke.be, Herman Decroo 
<herman@decroo-desguin.be>, "info@premier.fed.be" <info@premier.fed.be> 
 
 

  

 
Aantekenen 

 
Aan: DE STAAT DER NEDERLANDEN 
Vertegenwoordigd door Ronald Plasterk  

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,  
Postbus 20011, 2500 EA ’s-Gravenhage  
(info@minbzk.nl en cie.biza@tweedekamer.nl) 
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Aantekenen 
 
Kopie aan: drs. G.M. (Gerdine) Keijzer-Baldé  

Directeur Basisadministratie Persoonsgegevens en 
Reisdocumenten, Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG (gerdinekeijzer@bprbzk.nl) 

          
 
                                                                                                               Zonhoven 29 januari 2015  
Ons kenmerk: AvR/29012015/Som  
 

 

1. Sommatie tot het nemen van een nieuw besluit vóór uiterlijk 31 januari 2015 waarin u 
uw “Staatsterrorisme veroorzakende besluit d.d. 23 januari 2015 ” hebt ingetrokken en is 
beslist dat A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Nunen met terugwerkende kracht 
vanaf 1 januari 2011 moeten worden uitgeschreven uit de GBA-registratie van Sint-
Oedenrode, waarna wij vanaf die tijd kunnen worden ingeschreven op onze 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) overeenkomstig  ons met 
Davy Drillieux (verhuurder) gesloten huurcontract, die overeenkomstig de Belgische Huurwet 
op 31 januari 2011 is geregistreerd door inspecteur P. Broux op het registratiekantoor van de 
gemeente Zonhoven, Vredelaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren.   

2. en te beslissen dat de gemeente Sint-Oedenrode alle op 29 januari 2014 aangerichte 
(miljoenen?) schade bij J.E.M. van Rooij van Nunen, A.M.L. van Rooij, de bedrijven 
Camping en pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding 
B.V. en de politieke partij de Groenen moet vergoeden omdat die het gevolg is van het door 
minister Ronald Plasterk (PvdA) genomen en aan burgemeester en wethouders toegezonden  
“Staatsterrorisme veroorzakende besluit d.d. 23 januari 2015”.  

 

 
 
Geachte verantwoordelijk minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (met een kopie aan verantwoordelijk directeur drs. G.M. Keijzer-Baldé van 
Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten), 
 
Bijgevoegd vindt u in de volgende link  met bijbehorende 33 stukken aan feitelijke en wettelijke 
onderbouw nogmaals ons verzoek tot het nemen van een besluit d.d. 29 december 2014 om een 
einde te maken aan de bewust gepleegde GBA-fraude die burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode maar liefs al meer dan 4 jaar lang pleegt jegens A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote 
J.E.M. van Rooij van Nunen. 
  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-december-2014-sommatie-herstel-gba-fraude-aan-
minister-van-binnenlandse-zaken-nederland.pdf  

 

Bijbehorende Stukken   

Stuk 1 (1 blz.) 
Stuk 2 (6 blz.) 
Stuk 3 (1 blz.) 
Stuk 4 (1 blz.) 
Stuk 5 (5 blz.) 
Stuk 6 (2 blz.) 
Stuk 7 (2 blz.) 
Stuk 8 (1 blz.) 
Stuk 9 (1 blz.) 

Stuk 10 (1 blz.) 
Stuk 11 (1 blz.) 
Stuk 12 (5 blz.) 
Stuk 13 (3 blz.) 
Stuk 14 (11 blz.) 
Stuk 15 (2 blz.) 
Stuk 16 (1 blz.) 
Stuk 17 (2 blz.) 
Stuk 18 (2 blz.) 

Stuk 19 (11 blz.) 
Stuk 20 (6 blz.) 
Stuk 21 (6 blz.) 
Stuk 22 (7 blz.) 
Stuk 23 (2 blz.) 
Stuk 24 (1 blz.) 
Stuk 25 (1 blz.) 
Stuk 26 (4 blz.) 
Stuk 27 (4 blz.) 

Stuk 28 (4 blz.) 
Stuk 29 (5 blz.) 
Stuk 30 (5 blz.) 
Stuk 31 (2 blz.) 
Stuk 32 (7 blz.) 
Stuk 33 (7 blz.) 

 
Wij verzoeken u nogmaals kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast 
te beschouwen. Op dit verzoek tot het nemen van een besluit heeft u bij brief d.d. 23 januari 2014 
(kenmerk: 2015-0000040045) letterlijk het volgende beslist (“PDF-Bijlage”)  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-december-2014-ontvangstbewijs-sommatie-ronald-plasterk-domiciliefraude-aml-van-rooij-ea.pdf
mailto:gerdinekeijzer@bprbzk.nl
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2002-verzoekschrift-aan-minister-annemarie-jorritsma-van-economische-zaken.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2002-verzoekschrift-aan-minister-annemarie-jorritsma-van-economische-zaken.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-december-2014-sommatie-herstel-gba-fraude-aan-minister-van-binnenlandse-zaken-nederland.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-december-2014-sommatie-herstel-gba-fraude-aan-minister-van-binnenlandse-zaken-nederland.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-november-2014-machtiging-aah-van-rooij-aanzegging-ontruiming.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-oktober-2011-verzoek-belgisch-paspoort.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-juli-2014-akte-samenstelling-gezin-aml-van-rooij-en-jem-van-nunen-gemeente-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-januari-2014-uitspraak-rechtbank-oost-brabant-in-zaakn.she-13-3985.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-februari-2013-brief-van-de-sociale-verzekeringsbank-aan-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-november-2014-herinnering-bestuurlijke-premie-cjib-aan-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-juli-2013-verlopen-paspoort-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-januari-2014-vals-opgemaakt-bewijs-van-bewoning-door-yolanda-wouters-gemeente-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-januari-2014-verlopen-paspoort-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-mei-2014-brief-dirk-van-coppenolle-stelen-1320-euro-gemeente-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-oktober-2014-exploot-betekening-ontruiming-jongejan-wisseborn.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-november-2014-veilingexploot-aml-van-rooij-domicilie-van-t-hooft-van-rosmalen-notarissen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-november-2014-arrest-van-hof-van-cassatie-van-belgie-nr-p14-1570n-aan-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-camping-en-pensionstal-dommeldal.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-stichting-administratiekantoor-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-ecologsisch-kennis-centrum-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-november-2014-arrest-van-hof-van-cassatie-van-belgie-nr-p14-1570n-aan-ecologisch-kennis-centrum.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-oktober-2014-beslissing-rechtbank-zeeland-west-brabant-aan-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-oktober-2014-beslissing-rechtbank-zeeland-west-brabant-aan-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-juni-2014-arrest-hof-van-beroep-te-antwerpen-van-rooij-tegen-sns-bank.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-november-2014-incasso-ggn-gerechtsdeurwaarders-nederlandse-vereniniging-voor-veiligheidskunde.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-november-2014-retour-fout-geadresseerd-veilingexploot-aan-van-t-hooft-van-rosmalen-notarissen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-december-2014-rouwkaart-jm-van-rooij-van-der-heijden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-december-2014-overlijdensakte-met-bijbehorende-stukken-jm-van-rooij-van-der-heijden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-november-2013-exploot-ggn-gerechtsdeurwaarders-aan-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-november-2013-exploot-ggn-gerechtsdeurwaarders-aan-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-november-2013-exploot-ggn-gerechtsdeurwaarders-aan-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-november-2013-exploot-ggn-gerechtsdeurwaarders-aan-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-november-2013-exploot-ggn-gerechtsdeurwaarders-aan-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-november-2013-exploot-ggn-gerechtsdeurwaarders-aan-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-november-2013-exploot-ggn-gerechtsdeurwaarders-aan-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-januari-2015-besluit-van-minister-ronald-plasterk-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties.pdf
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Geachte heer en mevrouw Van Rooij  
 
Op grond van de Wet BRP heb ik, net als voorheen in de Wet GBA, echter geen bevoegdheid om 
een besluit te nemen over de wijze waarop u bent geregistreerd in de BRP. In artikel 1.4, eerste lid, 
van de Wet BRP is deze bevoegdheid neergelegd bij het college van burgemeester en wethouders.  
 
Het spijt me u niet ander te kunnen berichten.  
 
Gelet op het bovengenoemde zend ik uw brief met toepassing van artikel 2:3, eerste lid, van de 
Algemene wet bestuursrecht door naar de gemeente Sint-Oedenrode.  
 
Hoogachtend, 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
namens deze,  
 
G.M. Keijzer-Baldé 
Directeur Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten 
 

 
Hiermee heeft verantwoordelijk minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald 
Plasterk (PvdA) beslist dat alle burgemeester en wethouders in alle gemeenten van Nederland 
onbeperkt bewuste GBA-fraude mogen plegen om daarmee bewust de zwaarste 
grensoverschrijdende misdrijven te plegen. Daarmee heeft Ronald Plasterk (PvdA) beslist dat alle 
Nederlandse gemeenten onbeperkt “Staatsterrorisme” mogen plegen zonder dat de Nederlandse 
Staat daartegen kan optreden en dat mevrouw G.M. Keijzer-Baldé als gemachtigd Directeur 
Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten dit “Staatsterrorisme” moet 
ondersteunen en stimuleren.  
 
Wat dit “Staatsterrorisme veroorzakende besluit d.d. 23 januari 2015” van verantwoordelijk 
Minister Ronald Plasterk (PvdA) vandaag op 29 januari 2015 voor A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote 
J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven Camping en pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V. en de politieke partij de Groenen allemaal tot gevolg heeft 
gehad kunt u hieronder lezen:  
 
Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode hebben met de voorkennis van uw 
bovengenoemde besluit d.d. 23 februari 2015 de kans aangegrepen om zonder een gerechtelijk 
vonnis, beslissing of beschikking in samenspanning met directeur Mr. J.M. Wisseborn van Jongejan 
Wisseborn Gerechtsdeurwaarders mijn echtgenote J.E.M. van Nunen letterlijk in het gemeenteriool te 
gooien terwijl zij nog staat ingeschreven in de GBA van Sint-Oedenrode, zonder ergens anders binnen 
Europa of de rest van de wereld in een gemeente te zijn ingeschreven en zonder te beschikken over 
een Belgische identiteitskaart op haar hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven en al 
meer dan een jaar niet meer beschikt over een rechtsgelding paspoort. Hiermee heeft de gemeente 
Sint-Oedenrode als gevolg van hun jarenlang bewust gepleegde GBA-fraude zonder gerechtelijk 
vonnis, beslissing of beschikking van de rechtbank Oost-Brabant alles van haar afgenomen, zelfs haar 
identiteit. Zij ligt daarmee nu letterlijk in het gemeenteriool.  
 
Na mijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen in het gemeenteriool te hebben gedumpt hebben 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode bovengenoemd besluit d.d. 23 februari 2015 van 
verantwoordelijk minister Ronald Plasterk (PvdA) misbruikt om met de harde hand van de politie 
zonder een gerechtelijk vonnis, beslissing of beschikking in samenspanning met directeur Mr. J.M. 
Wisseborn van Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders alle eigendommen van J.E.M. van Rooij 
van Nunen, A.M.L. van Rooij, de bedrijven Camping en pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V. en de politieke partij de Groenen, waaronder veel vertrouwelijk 
papieren, gestolen. Dit met de voorkennis en wetenschap dat A.M.L. van Rooij nog steeds de 
juridische eigenaar is. Getuigen hebben gezien dat er zo’n 40 tot 50 man bij betrokken zijn geweest, 
waarvan meer de helft een dikke stropdas droeg. Getuigen hebben ook gezien met ten minste 50 
grote vrachtwagens van Van Kaathoven met een politieauto ervoor en erachter onze eigendommen 
zijn afgevoerd zonder een daarvoor vereiste vonnis, beslissing of beschikking van de rechtbank Oost-
Brabant, terwijl de woningen op het adres ’t Achterom 9-9a, 5491 XD te Sint-Oedenrode nog volledig 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2002-verzoekschrift-aan-minister-annemarie-jorritsma-van-economische-zaken.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2002-verzoekschrift-aan-minister-annemarie-jorritsma-van-economische-zaken.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2002-verzoekschrift-aan-minister-annemarie-jorritsma-van-economische-zaken.pdf
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in volle eigendom zijn van eigenaar A.M.L. van Rooij. Ik heb hierover tot vier maal toe de gemeente 
Sint-Oedenrode gebeld met de sommatie dit te laten stoppen. Elke keer kreeg ik te horen. U moet niet 
bij ons zijn maar bij de politie, waarna steeds de hoorn op de haak werd gegooid.  
 
Voor de verdere feitelijke onderbouw van deze nadere stukken verwijzen wij u naar onze aan directeur 
Mr. J.M. Wisseborn van Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders gedane sommatie d.d. 29 januari 
2015 (08:10) waarop hij heeft geweigerd te reageren. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 29 januari 2015 08:10 
Onderwerp: Sommatie aan directeur Mr. J.M. Wisseborn (persoonlijk) om op grond van de inhoud van 
dit e-mail bericht op 29 januari 2015 vóór uiterlijk 12.00 uur overeenkomstig uw EXPLOOT VAN 
BETEKENING van 28 januari 2015 (dossiernummer: 14100927) de om 9.00 uur van de huurders 
verkregen sleutels van de woningen ’t Achterom 9-9A, 5491 XB, Sint-Oedenrode aan korpschef Philip 
Pirard van de HAZODI politie te Hasselt te hebben afgegeven 
Aan: nfo@jwgd.nl, "J.M. Wisseborn" <jmw@jwgd.nl>, Kamercommissie Binnenlandse Zaken 
<cie.biza@tweedekamer.nl>, "korpschef@hazodi.be" <korpschef@hazodi.be> 
 

 

 

 
Aan: Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders 
T.a.v. Mr. J.M. Wisseborn 
Postbus 357, 3840 AJ Harderwijk 
e-mail: info@jwgd.nl en jmw@jwgd.nl  
 
Kopie aan:   

- Nederlandse Tweede Kamer (e-mail: cie.biza@tweedekamer.nl); 

- Philip Pirard, Korpschef HAZODI (e-mail: korpschef@hazodi.be)  

Mr. J.M. Wisseborn  

J(ohn) Wisseborn heeft na het doorlopen van het Heao in Arnhem rechten gestudeerd in Utrecht. Na het behalen 
van zijn bul is hij op een deurwaarderskantoor gaan werken alwaar hij in 1993 de opleiding tot (kandidaat-) 
gerechtsdeurwaarder heeft afgerond. In 1997 is hij benoemd tot gerechtsdeurwaarder; 
 
John Wisseborn is actief als docent bij de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder en diverse 
opleidingsinstuten In de periode 2001 t/m 2007 was hij bestuurslid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van 
Gerechtsdeurwaarders (portefeuille Vakbekwaamheid) en sedert 2009 is hij voorzitter van de KBvG; 

 
                      

Zonhoven 29 januari 2015  
Ons kenmerk: AvR/29012014/Som 
                                                                   

 
Betreft:  

1. Sommatie aan directeur Mr. J.M. Wisseborn (persoonlijk) om op grond van de inhoud van 
dit e-mail bericht op 29 januari 2015 vóór uiterlijk 12.00 uur overeenkomstig uw EXPLOOT 
VAN BETEKENING van 28 januari 2015 (dossiernummer: 14100927) de om 9.00 uur van de 
huurders verkregen sleutels van de woningen ’t Achterom 9-9A, 5491 XB, Sint-Oedenrode 
aan korpschef Philip Pirard van de HAZODI politie te Hasselt te hebben afgegeven, zodat hij 
die daarna ter vrije beschikking kan stellen aan eigenaar A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 
2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België). .  

        

 
 

mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:nfo@jwgd.nl
mailto:jmw@jwgd.nl
mailto:cie.biza@tweedekamer.nl
mailto:korpschef@hazodi.be
mailto:korpschef@hazodi.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-januari-2015-tweede-sommatie-aan-directeur-john-wisseborn-om-ontruiming-t-achterom-9-9a-in-sint-oedenrode-niet-te-laten-doorgaan.pdf
mailto:info@jwgd.nl
mailto:jmw@jwgd.nl
mailto:cie.biza@tweedekamer.nl
http://www.lokalepolitie.be/5370/over-ons/onze-organisatie/de-korpschef
mailto:korpschef@hazodi.be
http://www.brabantseadvocaten.nl/docenten.php?docent_id=0
http://www.kbvg.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-januari-2015-tweede-sommatie-aan-directeur-john-wisseborn-om-ontruiming-t-achterom-9-9a-in-sint-oedenrode-niet-te-laten-doorgaan.pdf
http://www.lokalepolitie.be/5370/over-ons/onze-organisatie/de-korpschef
http://www.jwgd.nl/index.php
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Geachte heer J.M. Wisseborn, 
 
De volgende zeven rechtspersonen: 

1. Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

2. Van Nunen, Johanna Elisabeth Maria, vanaf 1 januari 2011 wonende op haar 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

3. Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 
57035032 , gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) 
met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

4. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., met ondernemingsnummer: 16090111, vanaf 5 maart 
1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als 
directeur A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

5. Van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met als 
bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);  

6. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 
17154479, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland), met als voorzitter A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op 
zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);  

7. Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland), met als 
gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

hebben u bij e-mail d.d. 28 januari 2015 (12:45 uur) inhoudelijk gemotiveerd gesommeerd om op 28 
augustus 2015 vóór uiterlijk 14.00 uur te hebben beslist dat de aangezegde ontruiming van de 
huurders in onze woningen op het adres ’t Achterom 9-9a, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) op 
29 januari 2015 niet doorgaat.  
 
Op bovengenoemde sommatie d.d. 28 januari 2015 (12:45 uur) heeft u, zijnde mr. J.M. Wisseborn 
geheel niet gereageerd. Om die reden vindt u hierbij onze inhoudelijk gemotiveerde sommatie 
nogmaals bijgevoegd in de volgende link met deeplinks aan feitelijke en wettelijke onderbouw: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-januari-2015-tweede-sommatie-aan-directeur-john-
wisseborn-om-ontruiming-t-achterom-9-9a-in-sint-oedenrode-niet-te-laten-doorgaan.pdf 

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud (ook van de deeplinks) en die inhoud hier als 
herhaald en ingelast te beschouwen: 
 
Door niet te reageren op deze sommatie heeft u, zijnde mr. J.M. Wisseborn, impliciet persoonlijk 
bevestigd betreffend grensoverschrijdend misdrijf te hebben gepleegd in opdracht van s’-werelds 
grootste chemische genocide plegende criminele organisatie de STAAT DER NEDERLANDEN onder 
aansturing van het huidige kabinet Rutte-II (de 100% aandeelhouder van de SNS-Bank NV) onder 
Europese aansturing van Annemarie Jorritsma (VVD), voorzitter van de VNG en burgemeester van 
Almere, op 2 december in Praag gekozen tot president van de Europese vereniging van gemeenten 
en regio's, CEMR (Council of European Municipalities and Regions).  
 
CEMR verenigt de verenigingen van gemeenten en regio's in Europa en is dé lobbyorganisatie van 
het lokaal en regionaal bestuur bij de Europese Unie. Vanuit Nederland zijn zowel de VNG als het IPO 
lid van CEMR. CEMR is tevens de Europese sectie van de wereldorganisatie voor steden en 
gemeenten, UCLG (United Cities and Local Governments), waarbij onder de dekmantels van:  

- Duurzaamheid en leefomgeving 
- Internationale aangelegenheden 
- Economische, sociale en territoriale cohesie 
- Werkgeverszaken 
- Interne marktaangelegenheden 
- Democratie, burgerschap en uitbreiding 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-januari-2015-tweede-sommatie-aan-directeur-john-wisseborn-om-ontruiming-t-achterom-9-9a-in-sint-oedenrode-niet-te-laten-doorgaan.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-januari-2015-tweede-sommatie-aan-directeur-john-wisseborn-om-ontruiming-t-achterom-9-9a-in-sint-oedenrode-niet-te-laten-doorgaan.pdf
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sluipmoordende chemische genocide op 7 miljard wereldbewoners wordt gepleegd, en waarbij Group 
Machiels uit Hasselt met haar Remo-stort in Houthaelen-Helchteren (België) onder haar Europese 
voorzitterschap als Belgisch dekmantelbedrijf wordt gebruikt die vanuit Nederland (als gevolg van het 
Benelux-verdrag) chemische genocide moet plegen op 7 miljard wereldbewoners, waaronder de bijna 
12 miljoen Belgen zelf. Dit gaat niet meer door omdat wij daartegen tijdig beroep hebben aangetekend 
bij de Belgische Raad van State. Bijgevoegd vindt u dan ook ons beroepschrift d.d. 27 januari 2015 
aan de Belgische Raad van State met bijbehorende onderliggende stukken in de volgende 3 links met 
deeplinks:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-januari-2015-beroep-belgische-raad-van-state-inzake-
remo-stort.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-augustus-2014-bezwaarschrift-met-links-close-the-
circle-remostort-aan-vlaamse-regering.pdf  
 
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/closing-the-circle  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud (ook die van de deeplinks) en die inhoud hier als 
herhaald en ingelast te beschouwen: Wat er vanuit Nederland nog allemaal meer achterzit kunt u 
lezen in de volgende links met deeplinks: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2002-verzoekschrift-aan-minister-annemarie-
jorritsma-van-economische-zaken.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-januari-2015-tweede-sommatie-aan-directeur-john-
wisseborn-om-ontruiming-t-achterom-9-9a-in-sint-oedenrode-niet-te-laten-doorgaan.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-juni-2012-sommatiebrief-aan-fgp-hasselt-op-de-
locht.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juli-2012-rechtzaak-grondwettelijk-hof-belgie.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-oktober-2012-memorie-met-verantwoording-
grondwettelijk-hof-belgie.pdf  
 
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php 
 
www.nocancerfoundation.org  
 
www.degroenen.eu   
 
http://www.sdnl.nl/break-the-system.htm  
 
https://www.youtube.com/watch?v=4oo_W5XNeeo&feature=youtu.be   
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/productie-3-bij-klacht-tegen-advocaat-mr-aab-gaalman-30-
8-09.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-januari-2014-deskundigenrapport-chemische-genocide-
aan-ncf.pdf  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud (ook die van de deeplinks) en die inhoud hier als 
herhaald en ingelast te beschouwen.  
 
Het is deze al decennialang gepleegde chemische genocide op 7 miljard wereldbewoners vanuit 
Nederland via dekmantelbedrijven als Gebr. van Aarle (Sint-Oedenrode), Hickson Grarantor 
Nederland BV (Nijmegen), thans: Arch Timmer Protection BV (Brussel), waarin al die jaren de 
Nederlandse banken als ook nagenoeg alle wereldbanken hebben geïnvesteerd.          
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-januari-2015-beroep-belgische-raad-van-state-inzake-remo-stort.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-januari-2015-beroep-belgische-raad-van-state-inzake-remo-stort.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-augustus-2014-bezwaarschrift-met-links-close-the-circle-remostort-aan-vlaamse-regering.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-augustus-2014-bezwaarschrift-met-links-close-the-circle-remostort-aan-vlaamse-regering.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/closing-the-circle
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2002-verzoekschrift-aan-minister-annemarie-jorritsma-van-economische-zaken.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2002-verzoekschrift-aan-minister-annemarie-jorritsma-van-economische-zaken.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-januari-2015-tweede-sommatie-aan-directeur-john-wisseborn-om-ontruiming-t-achterom-9-9a-in-sint-oedenrode-niet-te-laten-doorgaan.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-januari-2015-tweede-sommatie-aan-directeur-john-wisseborn-om-ontruiming-t-achterom-9-9a-in-sint-oedenrode-niet-te-laten-doorgaan.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-juni-2012-sommatiebrief-aan-fgp-hasselt-op-de-locht.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-juni-2012-sommatiebrief-aan-fgp-hasselt-op-de-locht.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juli-2012-rechtzaak-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-oktober-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-oktober-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.nocancerfoundation.org/
http://www.degroenen.eu/
http://www.sdnl.nl/break-the-system.htm
https://www.youtube.com/watch?v=4oo_W5XNeeo&feature=youtu.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/productie-3-bij-klacht-tegen-advocaat-mr-aab-gaalman-30-8-09.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/productie-3-bij-klacht-tegen-advocaat-mr-aab-gaalman-30-8-09.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-januari-2014-deskundigenrapport-chemische-genocide-aan-ncf.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-januari-2014-deskundigenrapport-chemische-genocide-aan-ncf.pdf
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De namens de STAAT DER NEDERLANDEN voor deze grensoverschrijdende domiciliefraude 
verantwoordelijke minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is Ronald Plasterk.  
Ronald Plasterk is lid van dezelfde PvdA als Hans Alders, die al vanaf 1991 “Staatsterrorisme” 
jegens ons heeft gepleegd, als gevolg van het feit dat hij op valse gronden in 1991 de met (148 
stemmen voor 2 stemmen tegen) door de Tweede Kamer aangenomen motie van GroenLinks, om 
vanaf 1991 het gebruik van arseenhoudende wolmanzouten te verbieden, niet heeft uitgevoerd. 
Hiermee hebben wij een juridische titel dat alle milieu- en gezondheidsschade als gevolg daarvan 
vanaf 1991 tot in de verre toekomst kan worden verhaald op de Nederlandse politieke partij PvdA.  
Daarmee heeft de gehele Nederlandse Tweede-Kamer der Staten-Generaal de mogelijkheid om 
vanuit een nieuwe door GroenLinks in te dienen motie zich van deze wereldvergiftiging te verschonen 
en alle schade te verhalen op het partijbestuur van de PvdA die over een rechtspersoonlijkheid 
beschikken. Daarmee is tevens een einde gekomen aan dit voor ons al maar liefst 28 jaar lang (vanaf 
1987) voortdurende “Staatsterrorisme”  

Het zijn de opvolgende bestuursleden van de PvdA en VVD (Kabinet Rutte I en II) die tegen de wil van 
148 Tweede Kamerleden in vanaf 1991 zijn doorgegaan met dit grensoverschrijdende 
“Staatsterrorisme” met sluipmoordende chemische genocide gevolgen voor 
7 miljard wereldbewoners, waarin door hun toedoen de Nederlandse banken (als ook de 
wereldbanken) hebben geïnvesteerd en daarmee feitelijk failliet zijn. Dit omdat de aangerichte milieu- 
en gezondheidsschade wereldwijd als gevolg daarvan met al het geld van al die banken niet meer is 
te betalen.  
 
Juist om die reden moet in opdracht van de SNS-Bank NV (Nederlandse Staatsbank) onder politieke 
aansturing van huidig Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) met het maar liefst bijna 5 
jaar lang plegen van terroristische domiciliefraude onder politieke aansturing van Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk (PvdA) al het geld en alle eigendommen 
van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen worden gestolen, zijn bedrijven worden 
geliquideerd en de politieke partij De Groenen, afdelingen Sint-Oedenrode en Heusden, worden 
uitgeschakeld. Hier is dan ook sprake van “Staatsterrorisme” van de meest ernstige soort   
 
Zowel Jeroen Dijsselbloem als ook Ronald Plasterk zijn PvdA-partijgenoten van voormalig minister 
Hans Alders (PvdA) die dit alles vanaf 1991 heeft veroorzaakt op valse gronden tegen de wil van 148 
Tweede Kamerleden in. Als beloning voor deze wereldvernietiging zijn aan Hans Alders thans maar 
liefst 22 nevenfuncties toebedeeld, waarmee hij na 1991 met behulp van het plegen van deze vorm 
van partijpolitiek “Staatsterrorisme” nagenoeg de gehele wereld heeft kunnen vergiftigen, wat enkele 
topcriminelen miljardair hebben gemaakt.   
 
Juist hieraan gaan alle EURO-landen kapot zolang minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) president van 
de Eurogroep blijft en de landen van de Europese Unie haar grenzen voor dit “Staatsterrorisme” 
vanuit Nederland niet onmiddellijk sluiten.  
 
Met uw exploot van betekening d.d. 28 januari 2015 (dossiernummer 14100927), welke wij als “PDF-
Bijlage” hebben bijgevoegd, heeft u op verzoek van de SNS Bank NV, waarvan de aandelen voor 
100% in handen zijn van de STAAT DER NEDERLANDEN, op valse gronden beslist dat de huurders 
A.A.H. van Rooij en K.T. Driessen op 29 januari 2015 om 09.00 uur met de hulp van de gemeente 
Sint-Oedenrode worden ontruimd uit onze woningen ’t Achterom 9-9a, 5491 XD Sint-Oedenrode (zie: 
www.dommeldal.eu). A.M.L. van Rooij als eigenaar van deze twee woningen maakt u hierbij kenbaar 
dat u bovengenoemde twee huurders niet op straat hoeft te zetten en ook hun spullen (met de hulp 
van burgemeester Peter Maas van de gemeente Sint-Oedenrode) niet langs de openbare weg behoeft 
te zetten. Deze twee huurders hebben namelijk intussen een andere woning ver van deze locatie en al 
hun spullen meegenomen. Zij hebben aan eigenaar A.M.L. van Rooij te kennen gegeven dat zij de 
sleutels van mijn woningen aan gerechtsdeurwaarder mr. J.M. Wisseborn, dan wel zijn gemachtigde, 
zullen geven. Daarmee is deze meest waanzinnige ontruiming in vrede verlopen. 
 
Het is bij directeur mr. J.M. Wisseborn heel erg goed bekend dat in de woningen op het adres ’t 
Achterom 9-9A de volgende bedrijven zitten gevestigd Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij 
Holding B.V. en de politieke Groepering De Groenen en dat de bedrijven Ecologisch Kennis Centrum 
B.V., Van Rooij Holding B.V. en Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. al acht jaar in 
betreffende woningen zaten, voordat de hypotheek is afgesloten bij de SNS Bank NV, waarvoor om 
die reden het huurbeding niet van toepassing is. Zolang deze bedrijven niet met een gerechtelijke 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Terrorisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Terrorisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Terrorisme
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2002-verzoekschrift-aan-minister-annemarie-jorritsma-van-economische-zaken.pdf
http://www.parlement.com/id/vg09llnkd0ze/j_g_m_hans_alders
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2002-verzoekschrift-aan-minister-annemarie-jorritsma-van-economische-zaken.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2002-verzoekschrift-aan-minister-annemarie-jorritsma-van-economische-zaken.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-januari-2015-exploot-van-betekening-van-jongejan-wisseborn-aan-huurders-t-achterom-9-9a.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-januari-2015-exploot-van-betekening-van-jongejan-wisseborn-aan-huurders-t-achterom-9-9a.pdf
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/


11 
© 

beschikking uit die woningen moeten worden gezet kan er door directeur mr. J.M. Wisseborn niet tot 
ontruiming worden overgegaan, hoe graag hij dat ook zou willen ten gunste van de hierboven 
beschreven feitelijk bewezen ’s-Werelds grootste terroristische misdaad organisatie De Staat Der 
Nederlanden onder aansturing van kabinet Rutte II (VVD / PvdA).  
 
Het moge u duidelijk zijn dat eigenaar A.M.L. van Rooij de spullen en eigendommen van de bedrijven 
camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., 
Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Groepering De Groenen in de 
woningen op het adres ’t Achterom 9-9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode niet onbeheerd mag achterlaten 
ten gunste van de hierboven beschreven feitelijk bewezen terroristische misdaad. Om die reden heeft 
eigenaar A.M.L. van Rooij de volgende hieronder ingelaste volmacht afgegeven aan J.E.M. van 
Nunen:  
    

 
A.M.L. van Rooij:  
De eigenaar van het pand ’t Achterom 9-9A,  
5491 XD te Sint-Oedenrode en de daarin gevestigde 
hierna te noemen bedrijven en politieke partij 
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,  
3520 te Zonhoven (België) 
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com  
tel: + 32 117 586 76    

 
  

 VOLMACHT 
 
De eigenaar van het pand ’t Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode en de daarin gevestigde 
hierna te noemen bedrijven en politieke partij:  

1. Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

2. Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 
57035032 , gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) 
met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

3. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., met ondernemingsnummer: 16090111, vanaf 5 
maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) 
met als directeur A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

4. Van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met als 
bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);  

5. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 
17154479, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland), met als voorzitter A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende 
op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);  

6. Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland), met als 
gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

 
Geven hierbij aan:  

- Van Nunen, Johanna Elisabeth Maria, vanaf 1 januari 2011 wonende op haar 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

 
Volmacht om vanaf 22 januari 2015 

- te verblijven in de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, bijbehorende gebouwen en 
bijbehorende gronden, zo’n 6 hectare groot, met het doel:  

 Het verzorgen van paarden en alles wat daarmee samenhangt, gevestigd op het adres ’t 
Achterom 9-9a 5491 XD Sint Oedenrode;  

 Verzorging van het interieur en ophalen en aannemen van post. Dit voor de bedrijven 
gevestigd op ’t Achterom 9a;  

mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-januari-2015-verleende-volmacht-van-aml-van-rooij-aan-jem-van-nunen.pdf
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 Verzorging van het interieur en ophalen en aannemen van post voor de politieke partij 
De Groenen, gevestigd op ’t Achterom 9, 5491 XD Sint Oedenrode. 

 
Gerechtelijke stukken mogen niet worden aangepakt.  
Deze moeten bij exploot worden betekend door een Belgische gerechtsdeurwaarder op de 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, waar A.M.L. van Rooij samen met zijn 
echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, vanaf 1 januari 2011 woont.  
 
Dagtekening: 21 januari 2015 
 
A.M.L. van Rooij 
Hazendansweg 36A,  
3520  Zonhoven België  
 

 
De door eigenaar A.M.L. van Rooij ondertekende volmacht vindt u als “PDF-Bijlage” bijgevoegd. Wij 
verzoeken u kennis te nemen van deze ondertekende volmacht en als herhaald en ingelast te 
beschouwen.  
 
U, zijnde mr. J.M. Wisseborn, heeft de huurders A.A.H. van Rooij en K.T. Driessen op 29 januari 2015 
om 09.00 uur, met dreiging van ontruiming, verplicht tot het verlaten van mijn woningen op het adres ’t 
Achterom 9-9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode op basis van de door rechter mr. E. Loesberg van de 
rechtbank Oost-Brabant opgemaakte valse beschikking d.d. 7 oktober 2014, met als zaaknummer / 
rekestnummer: C/01/281994/ BP RK 14-804 (Stuk A), welke van rechtswege (zonder tussenkomst 
van een rechter) processueel nietig is. Als bewijs daarvoor verwijzen wij u  naar de inhoud van onze 
oproeping d.d. 5 januari 2015 aan voorzieningenrechter mr. E. Loesberg van de rechtbank Oost-
Brabant om te constateren dat vanwege de daarin feitelijk onderbouwde meerdere vernietigbare 
rechtshandelingen de door voorzieningenrechter mr. E. Loesberg op 7 oktober 2014 uitgesproken 
beschikking onder zaaknummer /rekestnummer: C/01/281994 / BP RK 14-804 ‘van rechtswege’ nietig 
is in de volgende link: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2015-inroepen-nietigheid-executie-t-achterom-9-
9a-aan-e-loesberg-rechtbank-oost-brabant.pdf  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen.  
 
In betreffende valse beschikking d.d. 7 oktober 2014, met als zaaknummer / rekestnummer: 
C/01/281994/ BP RK 14-804, van rechter E. Loesberg van de rechtbank Oost-Brabant staat letterlijk 
het volgende geschreven (Stuk A); 

 
De naamloze vennootschap SNS BANK NV 
Gevestigd te Utrecht 
Verzoekster.  
 
Verzoekster heeft bij deurwaardersexploot van 25 juni 2014 aan verweerders aangezegd dat tot 
openbare verkoop zal worden overgegaan op 1 oktober 2014 alsmede het huurbeding jegens 
verweerders zal worden ingeroepen.  
 
3. De beslissing  
 
3.2. Veroordeelt verweerders om de woningen plaatselijk bekend 5491 XD te Sint-Oedenrode, ’t 
Achterom 9-9a, kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode sectie P nummers 525 en 526, te 
ontruimen met al de hunnen en al het hunne om die woningen met afgifte van de sleutels aan 
verzoekster ter vrije beschikking te stellen.        

  

 
In deze beschikking staat geschreven dat op 1 oktober 2014 tot openbare verkoop is overgegaan. Dat 
is niet waar en is bij directeur mr. J.M. Wisseborn erg goed bekend. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-januari-2015-verleende-volmacht-van-aml-van-rooij-aan-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-oktober-2014-exploot-betekening-ontruiming-jongejan-wisseborn.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2015-inroepen-nietigheid-executie-t-achterom-9-9a-aan-e-loesberg-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2015-inroepen-nietigheid-executie-t-achterom-9-9a-aan-e-loesberg-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-oktober-2014-exploot-betekening-ontruiming-jongejan-wisseborn.pdf
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u hieronder in de volgende link het op 26 november 2014 van Jeanine Bordes-Hermans, werkzaam 
voor van 't Hooft & van Rosmalen notarissen te Boxtel, verkregen valselijke VEILINGEXPLOOT 
waarin staat aangekondigd dat de openbare verkoop op 5 februari 2015 zal plaatsvinden:      

 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-november-2014-veilingexploot-aml-van-rooij-domicilie-
van-t-hooft-van-rosmalen-notarissen.pdf:  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen.  
 
Hiermee in onmiskenbaar feitelijk komen vast te staan dat ten tijde van de afgifte van de sleutels op 
29 januari 2015 om 09.00 uur A.M.L. van Rooij nog de eigenaar is van zijn woningen op het adres ;t 
Achterom 9-9a, 5491 XD Sint-Oedenrode.  
 
Met uw exploot van betekening d.d. 28 januari 2015 (dossiernummer 14100927), welke wij als “PDF-
Bijlage” hebben bijgevoegd, heeft u op verzoek van de SNS Bank NV, waarvan de aandelen voor 
100% in handen zijn van de STAAT DER NEDERLANDEN, letterlijk het volgende geschreven: 
 

 
Bij een gerechtelijke ontruiming is het de taak van de gerechtsdeurwaarder om de 
woning weer ter vrije beschikking van de eigenaar te stellen.  
  

 
Dit betekent dat u, zijnde directeur mr. J.M. Wisseborn, overeenkomstig uw bovengenoemde eigen 
exploot van betekening de op 29 januari 2015 om 09.00 uur van de huurders ontvangen sleutels per 
direct moet  overhandigen aan eigenaar A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36a, 3520 Zonhoven.     
 
Conclusie:  
 
Op grond van bovengenoemde feiten kan het “Staatsterrorisme veroorzakende besluit d.d. 23 
januari 2015” van verantwoordelijk minister Ronald Plasterk  van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties geen dag langer in stand blijven. Wij richten aan daarvoor verantwoordelijk minister 
Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (met een kopie aan verantwoordelijk 
directeur drs. G.M. Keijzer-Baldé van Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten) dan 
ook de volgende sommatie tot het nemen van een nieuw besluit:  
 

1. Sommatie tot het nemen van een nieuw besluit vóór uiterlijk 31 januari 2015 waarin u uw 
“Staatsterrorisme veroorzakende besluit d.d. 23 januari 2015 ” hebt ingetrokken en is 
beslist dat A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Nunen met terugwerkende kracht 
vanaf 1 januari 2011 moeten worden uitgeschreven uit de GBA-registratie van Sint-
Oedenrode, waarna wij vanaf die tijd kunnen worden ingeschreven op onze hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) overeenkomstig  ons met Davy Drillieux 
(verhuurder) gesloten huurcontract, die overeenkomstig de Belgische Huurwet op 31 januari 
2011 is geregistreerd door inspecteur P. Broux op het registratiekantoor van de gemeente 
Zonhoven, Vredelaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren.   

2. en te beslissen dat de gemeente Sint-Oedenrode alle op 29 januari 2014 aangerichte 
(miljoenen?) schade bij J.E.M. van Rooij van Nunen, A.M.L. van Rooij, de bedrijven 
Camping en pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding 
B.V. en de politieke partij de Groenen moet vergoeden omdat die het gevolg is van het door 
minister Ronald Plasterk (PvdA) genomen en aan burgemeester en wethouders toegezonden  
“Staatsterrorisme veroorzakende besluit d.d. 23 januari 2015” 

 
 
In afwachting van uw hierboven verzochte nieuwe besluit vóór uiterlijk 31 januari 2015, verblijven 
wij;  
     
Hoogachtend,  

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/monique-van-t-hooft--kniest
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-november-2014-veilingexploot-aml-van-rooij-domicilie-van-t-hooft-van-rosmalen-notarissen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-november-2014-veilingexploot-aml-van-rooij-domicilie-van-t-hooft-van-rosmalen-notarissen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-januari-2015-exploot-van-betekening-van-jongejan-wisseborn-aan-huurders-t-achterom-9-9a.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-januari-2015-exploot-van-betekening-van-jongejan-wisseborn-aan-huurders-t-achterom-9-9a.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2002-verzoekschrift-aan-minister-annemarie-jorritsma-van-economische-zaken.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2002-verzoekschrift-aan-minister-annemarie-jorritsma-van-economische-zaken.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2002-verzoekschrift-aan-minister-annemarie-jorritsma-van-economische-zaken.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2002-verzoekschrift-aan-minister-annemarie-jorritsma-van-economische-zaken.pdf


14 
© 

1. Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

2. Van Nunen, Johanna Elisabeth Maria, vanaf 1 januari 2011 wonende op haar 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

3. Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 
57035032 , gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) 
met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

4. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., met ondernemingsnummer: 16090111, vanaf 5 maart 
1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als 
directeur A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

5. Van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met als 
bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);  

6. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 
17154479, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland), met als voorzitter A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op 
zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);  

7. Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland), met als 
gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

 
PS: Als voorzitter van de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd in de woning 
op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode, heeft ondergetekende A.M.L. (Ad) van Rooij 
een kopie van dit beroepschrift laten toekomen aan het landelijk bestuur van De Groenen in Utrecht 
(www.degroenen.nl) en bij de Europese De Groenen, afdeling België (www.degroenen.eu), op 
internet laten plaatsen.  
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Op bovengenoemde sommatie e-mail van 29 januari 2015 (21:31 uur) heeft Directeur Agentschap 
Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten G.M. Keijzer-Baldé, namens 
verantwoordelijk minister Ronald Plasterk (PvdA), bij brief d.d. 20 februari 2015 (kenmerk: 2015-
0000040045) het volgende hieronder ingelaste besluit genomen (zie bijlage 6):  

 
 
De heer A.M.L. van Rooij  
Hazendansweg 36A,  
3520 Zonhoven  
België.  
 
 
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                          Agentschap BRP                                                                      
                                                                                                                                          DGBK/BPR 
                                                                                                                                          Turfmarkt 147, Postbus 10451 
                                                                                                                                           2501 HL, Den Haag  
 
                                                                                                                                          Kenmerk 
                                                                                                                                          2015-0000106862 
 
                                                                                                                                          Uw kenmerk 
                                                                                                                                          AvR/29012015/Som 

Datum  20 februari 2015 
Betreft  Sommatie tot het nemen van een nieuw besluit voor uiterlijk 
             31 januari 2015  
  
Geachte heer Van Rooij  
 

http://www.degroenen.nl/
http://www.degroenen.eu/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-februari-2015-besluit-minister-r-plasterk-van-binnenlandse-zaken-gba-fraude-sint-oedenrode.pdf
http://www.ibestuurcongres.nl/
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Op uw e-mail van 29 januari 2015, waarin u mij vraagt mijn brief aan u van 23 januari 2015 met het 
kenmerk 2015-0000040045, in te trekken, bericht ik u als volgt. Uw email is voor mij geen aanleiding 
om terug te komen op hetgeen ik heb gesteld in de brief van 23 januari.  
 
Verder zie ik geen reden om deze correspondentie voort te zetten en ik beschouw deze brief dan ook 
als het einde daarvan. Op uw brieven of e-mail over deze kwestie zal niet meer inhoudelijk 
worden gereageerd. 
 
Een afschrift van deze brief zal ik toezenden aan de Rechtbank Oost-Brabant om toe te voegen aan 
het proces dossier. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Hoogachtend, 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
namens deze,  
 
G.M. Keijzer-Baldé 
Directeur Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten 
 

 
Hiermee heeft Directeur Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten G.M. 
Keijzer-Baldé, namens verantwoordelijk minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en 
koninkrijksrelaties, bij brief d.d. 23 januari 2015 (kenmerk: 2015-0000040045) beslist dat benevens 
G.M. Keijzer-Baldé en verantwoordelijk minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelatie ook de STAAT DER NEDERLANDEN verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de 
meest ernstige eigendom stelende misdaad uit de Nederlandse geschiedenis, zoals u die kunt lezen 
in onze hieronder ingelaste aan burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode gedane sommatie 
d.d. 28 februari 2015 (kenmerk: EKC/2802015/Som):  
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

              
 
 
 
 

Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.  
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,  

3520 te Zonhoven (België)   
                   
             

Aangetekend verstuurd  
en per fax 0413 478060  

 
Burgemeester en wethouders  
van Sint-Oedenrode  
t.a.v. Burgemeester P.M. Maas  
Postbus 44, 5490 AA, Sint-Oedenrode 
(e-mail: info@sint-oedenrode.nl) 

Zonhoven: 28 februari 2015  
Ons kenmerk: EKC/2802015/Som 
 

 
Sommatieverzoek tot het nemen van een onmiddellijk besluit waarin met inachtneming van de 
hierin genoemde feiten door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode bij beschikking wordt 
beslist:  

- dat de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Sint-Oedenrode, namens deze 
toezichthouder mevrouw T. Gruben-van den Hoek, aan Rob van den Wittenboer van Van 
Kaathoven Logistics B.V. de opdracht geeft dat vóór uiterlijk 5 maart 2015 de 12 of 13 
gestolen containers aan eigendommen van A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van 
Rooij van Nunen, de bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. 
en de politieke Partij De Groenen zijn teruggebracht op de plaats waar ze zijn gestolen, te 
weten op de parkeerplaats van het perceel P 526 in eigendom van A.M.L. van Rooij, zodanig 
afgesloten en/of van hekken voorzien dat daaruit niets kan worden weggehaald. 

 

http://groepzuid.nl/GZ/2007/05/13/intrekken-persbericht-stelende-burgemeester/
mailto:info@sint-oedenrode.nl
http://www.google.be/url?url=http://www.sdnl.nl/ekc-persbericht-2.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=-w_rVKLmKIHgUO7zg0g&ved=0CDMQ9QEwDw&usg=AFQjCNEsDC9PK8jE3mupvUYstv2smhKWgA
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Deze sommatie bevat 12 pagina’s met bijbehorende bijlagen 1 t/m 4 (31 blz.), totaal: 43 blz.  

 
 
Geachte college van burgemeester en wethouders met als voorzitter burgemeester P.M. Maas,  
 
De volgende rechtspersonen:  

1. Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

2. Van Nunen, Johanna Elisabeth Maria, vanaf 1 januari 2011 wonende op haar 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

3. Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 
57035032 , gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) 
met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

4. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., met ondernemingsnummer: 16090111, vanaf 5 maart 
1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als 
directeur A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

5. Van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met als 
bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);  

6. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 
17154479, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland), met als voorzitter A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op 
zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);  

7. Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland), met als 
gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

richten aan u het volgende met feiten onderbouwde sommatieverzoek tot het nemen van een 
onmiddellijk besluit:  
 
De feiten zijn als volgt:  
 
Bij brief d.d. 23 februari 2015 hebben wij aan toezichthouder mevrouw T. Gruben-van den Hoek van 
de gemeente Sint-Oedenrode letterlijke het volgende verzoek laten uitgaan (zie bijlage 1):  
      

 
Geachte mevrouw T. Gruben-van den Hoek,  
 
Per fax hebben wij uw aangetekende brief d.d. 13 februari 2015 (nummer: 184968) aan de heer 
A.M.L. van Rooij en mevrouw J.E.M. van Rooij van Nunen, Hazendansweg 36A, 3520 ZONHOVEN 
BELGIË ontvangen, waarin u hen kenbaar heeft gemaakt dat zij € 68,40 EURO per dag moeten 
betalen aan de firma van Kaathoven voor de huur van twaalf containers en de kosten van het stallen 
daarvan (Stuk 1).  
 
Wij zijn het met die rekening niet eens aan A.M.L. van Rooij en mevrouw J.E.M. van Rooij van 
Nunen, Hazendansweg 36A, 3520 ZONHOVEN BELGIË, niet eens, en wel op grond van de volgende 
gronden:  
 
Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode hebben zonder voorafgaande afstemming met 
A.M.L. van Rooij en mevrouw J.E.M. van Rooij van Nunen, Hazendansweg 36A, 3520 ZONHOVEN 
BELGIË, de opdracht gegeven tot het bestellen van 12 containers (wat volgens de firma Van 
Kaathoven 13 containers zijn) om de eigendommen van de volgende bedrijven en politieke partij: 

1. Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 
57035032 , gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Stuk 2);  

2. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., met ondernemingsnummer: 16090111, vanaf 5 maart 
1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland)(Stuk 3);  

3. Van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998 gevestigd 

http://nl.linkedin.com/pub/tina-gruben/41/130/494
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-februari-2015-sommatie-ambtenaar-tina-gruben-stelen-eigendommen-uit-woning-t-achterom-9-9a-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-februari-2015-brief-van-b-en-w-van-sint-oedenrode-over-stelen-eigendommen-t-achterom-9-9a.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-camping-en-pensionstal-dommeldal.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-ecologsisch-kennis-centrum-bv.pdf
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op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) (Stuk 4);  
4. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 

17154479, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland)(Stuk 5);  

5. Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland)(Stuk 6); 

 
in volgens de firma Van Kaathoven 13 containers te laten afvoeren en door de firma Van Kaathoven 
te laten opslaan voor € 68,40 EURO per dag.  
 
Het kan nooit zo zijn dat A.M.L. van Rooij en mevrouw J.E.M. van Rooij van Nunen, beiden vanaf 1 
januari 2011 wonende op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 ZONHOVEN BELGIË, 
daarvoor de kosten moeten betalen. De kosten daarvoor moeten ook betaald worden door de daarin 
gevestigde bedrijven en politieke partij De Groenen. 
 
Wij richten aan u dan ook het nadrukkelijke verzoek om aan bovengenoemde vier bedrijven en 
politieke partijen De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, de rekening te versturen voor de opslag van 
hun goederen op de adressen zoals die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en de 
gemeente Sint-Oedenrode en tevens overeenkomstig afspraak te versturen per fax 0032 11758676.  
 
Tevens verzoeken wij u kenbaar te maken of A.M.L. van Rooij (eigenaar), J.E.M. van Rooij van 
Nunen (echtgenote van de eigenaar) en in de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD t 
Sint-Oedenrode gevestigde bedrijven belanghebbenden zijn in de zin der wet, die gerechtigd zijn om 
bezwaar aan te tekenen tegen: 

1. De Beschikking bestuursdwang d.d. 9 februari 2015 (nummer: 184968) aan de SNS N.V., 
Croeslaan 1, 3521 BJ, UTRECHT(Stuk 7); 

2. De Beschikking bestuursdwang d.d. 9 februari 2015 (nummer: 184968) aan dhr. R.C.M. 
Treffers gerechtsdeurwaarder h.o.d.n. JW Gerechtsdeurwaarders B.V. Drielandendreef 38, 
3845 CA HARDERWIJK (Stuk 8); 

 
Zo ja: dan verzoeken wij u om aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen op hun 
woonadres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven en aan bovengenoemde vier bedrijven en de 
politieke partij De Groenen op hun adressen zoals die staan ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel en de gemeente Sint-Oedenrode een beschikking te laten toekomen waartegen een 
bezwaarschrift kan worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode. 
 
Zo nee: dan verzoeken wij u om wettelijk te onderbouwen dat A.M.L. van Rooij (eigenaar) en J.E.M. 
van Rooij van Nunen (echtgenote van de eigenaar), vanaf 1 januari 2011 wonende op hun 
woonadres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven bovengenoemde vier bedrijven en politieke partij 
De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, allen gevestigd in de woningen op het adres ’t Achterom 9 
en/of 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode geen belanghebbenden zijn in de zin der wet;  
 
In afwachting van de hierboven verzochte beschikkingen die overeenkomstig afspraak ook per fax 
naar: 0032 11758676 worden verstuurd vóór uiterlijk 26 februari 2015, verblijven wij;  

 
 
Als antwoord daarop krijgen wij, niet van toezichthouder mevrouw T. Gruben-van den Hoek waaraan 
het verzoek was gericht, maar van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (is ander 
rechtspersoon) bij brief d.d. 25 januari 2015 letterlijk de volgende reactiebrief (zie bijlage 2):  
 

 
Geachte heer en mevrouw Van Rooij, 
 
Op 23 februari 2013 hebben wij een fax van u ontvangen inzake de ontruiming van de adressen 't 
Achterom 9 en 9A in de gemeente Sint-Oedenrode. 
 
Besluit tot bestuursdwang 
Het besluit tot toepassing bestuursdwang is gericht aan degene die als overtreder is/zijn 
aangemerkt. U beiden had het niet in uw macht de overtreding ongedaan te maken dan wel te 
voorkomen. Dat Is de rede dat het bestuursdwangbeslult niet aan u gericht is. 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-stichting-administratiekantoor-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/images/3-januari-2015-erik-verbeek-nieuwe-secretaris-van-de-groenen-afdeling-sint-oedenrode.jpg
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-februari-2015-besluit-b-en-w-van-sint-oedenrode-aan-sns-bank-stelen-eigendommen-t-achterom-9-9a.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-februari-2015-besluit-b-en-w-van-sint-oedenrode-aan-rcm-treffers-stelen-eigendommen-t-achterom-9-9a.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-februari-2015-brief-van-bw-van-sint-oedenrode-over-stelen-eigendommen-t-achterom-9-9a.pdf
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De brief van 13 februari die aan u beiden is gestuurd op 19 februari en gefaxt op 23 februari is erop 
gericht om u de kans te bieden de opgeslagen spullen terug te krijgen. Aangezien de ontruimde 
percelen bij u belden in eigendom waren op het moment van ontruiming, bent u degene die wij 
hiervoor benaderen. Wij willen nog steeds graag gevolg geven aan de mogelijkheid die in de brief 
genoemd is en maken daar graag een afspraak met u beiden voor. 
 
Vervolg 
Uit het telefonisch contact Is gebleken dat u het niet eens bent met het feit dat uw percelen ontruimd 
zijn en geveild. Aangezien wij als gemeente in dat traject geen partij zijn, adviseren wij u dit bij de 
juiste rechtspersoon of rechtspersonen aanhangig te maken. Wij zullen daarover dan ook niet nader 
meer met u in overleg treden. Mocht u een afspraak willen maken om uw spullen terug te krijgen 
zoals vermeld in de brief van 13 februari 2015, dan kunt u ons daarvoor benaderen. 
 
Hoogachtend 
Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
 
Secretaris                                                                    burgemeester 
Drs. F. Schriever a.i. secretaris                                   P.M. Maas                             
 

 
Iedereen die kan lezen zal begrijpen dat dit geen antwoord is op ons bij brief d.d. 23 januari 2015 
gedane verzoek aan toezichthouder mevrouw T. Gruben-van den Hoek, maar een verwijzingsbrief van  
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (ander rechtspersoon) is, waarin wordt verwezen 
naar hun eerdere brief d.d. 19 februari 2015, waarin u letterlijk het volgende heeft geschreven (zie 
bijlage 1, stuk 1):  
 

Geachte heer/mevrouw Van Rooij, 

Op donderdag 29 januari jl. hebben wij spoedeisende bestuursdwang toegepast bij de ontruiming op 
de adressen ’t Achterom 9 en 9A te Sint-Oedenrode. Deze ontruiming heeft plaatsgevonden door de 
deurwaarder in opdracht van de SNS Bank N.V. Om te voorkomen dat de goederen illegaal op of aan 
de openbare weg geplaatst gingen worden hebben wij mondeling spoedeisende bestuursdwang 
aangezegd en hebben wij gebruik gemaakt van onze bevoegdheid om alle goederen welke zijn 
vrijgekomen bij deze ontruiming mee te nemen en op te slaan. Deze bevoegdheid ontlenen wij 
aan artikel 5:29 van de Algemene wet bestuursrecht, 

De goederen die wij in bewaring hebben genomen en aan u terug willen geven, zijn 
opgeslagen in twaalf containers en op een veilige locatie ondergebracht, Dit is geregeld via 
de firma Van Kaathoven te Sint- Oedenrode. Deze teruggave schorten wij op totdat de kosten 
van bewaring zijn voldaan. Deze kosten bestaan uit de huur van twaalf containers en de kosten 
van het stallen daarvan en bedragen € 68,40 per dag. De kosten bedragen tot en met 13 februari 
2015 (l6 dagen) € 1.064,40. Deze bedragen zijn exclusief btw. Aangezien wij u niet eerder op de 
hoogte hebben gesteld van het in bewaring nemen van uw goederen, zullen de 
opslagkosten met ingang van de verzenddatum van deze brief voor uw rekening komen, 

Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat ingeval wij de meegevoerde en opgeslagen zaken niet binnen 
dertien weken aan u kunnen teruggeven, te rekenen vanaf de datum van de opslag, 29 januari jl., wij 
tot verkoop of vernietiging van de goederen zullen overgaan. De door ons gemaakte kosten van 
opslag en bewaring blijft u verschuldigd en zullen wij op u verhalen. U dient de zaken binnen 
13 weken, dus uiterlijk op 1 mei 2015 op te halen. Hiervoor kunt u met mevrouw T. Gruben-van 
den Hoek een afspraak maken. 

U kunt ook afstand doen van de in bewaring genomen goederen. Wij verzoeken u hiervoor de 
bijgaande verklaring te ondertekenen en te retourneren. 
 
Hoogachtend 
Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
Secretaris                                                                    burgemeester 
Drs. F. Schriever a.i. secretaris                                   P.M. Maas  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-februari-2015-sommatie-ambtenaar-tina-gruben-stelen-eigendommen-uit-woning-t-achterom-9-9a-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-februari-2015-sommatie-ambtenaar-tina-gruben-stelen-eigendommen-uit-woning-t-achterom-9-9a-sint-oedenrode.pdf
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In uw bovengenoemde brief d.d. 25 februari 2015 en 19 februari 2015 hebben burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode de volgende valsheden in geschrift gepleegd:  
 
Gepleegde valsheden in geschrift.  
 
U schrijft letterlijk het volgende:  
 

Het besluit tot toepassing bestuursdwang is gericht aan degene die als overtreder is/zijn 
aangemerkt.  

 
Daarmee schrijft u dat:  

1. de SNS N.V., Croeslaan 1, 3521 BJ, UTRECHT(zie bijlage 1 stuk 7); 
2. dhr. R.C.M. Treffers gerechtsdeurwaarder h.o.d.n. JW Gerechtsdeurwaarders B.V. 

Drielandendreef 38, 3845 CA HARDERWIJK (zie bijlage 1, stuk 8); 
de overtreding hebben begaan en dat u om die reden hen bij besluit tot toepassing van 
bestuursdwang heeft aangeschreven.  
 
Daarmee heeft u valsheid in geschrift gepleegd. Degene die de overtreding heeft begaan is de 
publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Sint-Oedenrode, namens deze toezichthouder mevrouw T. 
Gruben-van den Hoek.  
 
Dat de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Sint-Oedenrode de overtreding heeft begaan 
hebben burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode in hun eigen beschikkingen bestuursdwang 
d.d. 9 februari 2015 (nummer: 184968) aan de SNS N.V en dhr. R.C.M. Treffers gerechtsdeurwaarder 
h.o.d.n. JW Gerechtsdeurwaarders B.V. schriftelijk bevestigd.  
 
In uw beschikking bestuursdwang d.d. 9 februari 2015 (nummer: 184968) aan dhr. R.C.M. Treffers 
hebben burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode namelijk letterlijk het volgende beslist (zie 
bijlage 1, stuk 8): 

 

 
Geachte heer Treffers, 
 
Op 29 Januari 2015, omstreeks 11,45 uur, is op het adres 't Achterom 9 en 9A te Sint-Oedenrode, 
door onze toezichthouder, mevrouw T. Gruben-van den Hoek aan u mondeling preventieve 
spoedeisende bestuursdwang aangezegd. Zij Is door Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Slnt-Oedenrode aangewezen als toezichthouder als bedoeld In artikel 5:11 Algemene wet 
bestuursrecht. 
 
Constatering 
In de ochtend van 29 Januari 2015 zijn wij telefonisch door u benaderd dat bij de ontruiming van 
bovengenoemde adressen door u of namens u alle roerende zaken op of aan de openbare weg 
geplaatst zouden worden. Op dat moment zijn twee toezichthouders van de gemeente, de heer T.W, 
Craane en de heer J.F.M. Vlemminx, ter plaatse gegaan. Daar hebben zij met u gesproken. U gaf 
aan op te treden als gemachtigde van de SNS Bank N.V. in de ontruiming van eerder genoemde 
adressen. 
 
Aan de toezichthouders van de gemeente heeft u verklaard dat u de roerende goederen op of 
aan de openbare weg ging plaatsen. Daarop is er telefonisch contact opgenomen met Mevrouw T, 
Gruben- van den Hoek. Zij heeft nogmaals telefonisch van u bevestigd gekregen dat de zaken 
die vrij zouden komen bij de ontruiming op of aan de openbare weg geplaatst zouden worden. 
De straatnaam die daarbij door u genoemd is was de Oltandseweg. De Ollandseweg alsmede de 
straat 't Achterom zijn wegen ais hetgeen In artikel heerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet 
daaronder wordt verstaan. Waardoor dit direct de bruikbaarheid van de weg(en) zou kunnen 
belemmeren, danwel schade zou kunnen veroorzaken aan de weg(en), hetgeen in strijd is met artikel 
2:10 van de Algemene Plaatseiijke Verordening 2014 van onze gemeente. 
 
U verklaarde bereid te zijn de zaken in containers te plaatsen als de gemeente deze 
beschikbaar zou stellen en zou laten plaatsen. Mevrouw T. Gruben- van den Hoek heeft u 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-februari-2015-sommatie-ambtenaar-tina-gruben-stelen-eigendommen-uit-woning-t-achterom-9-9a-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-februari-2015-sommatie-ambtenaar-tina-gruben-stelen-eigendommen-uit-woning-t-achterom-9-9a-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-februari-2015-sommatie-ambtenaar-tina-gruben-stelen-eigendommen-uit-woning-t-achterom-9-9a-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-februari-2015-sommatie-ambtenaar-tina-gruben-stelen-eigendommen-uit-woning-t-achterom-9-9a-sint-oedenrode.pdf
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aangegeven dat de gemeente genoodzaakt is om bij daadwerkelijke plaatsing van roerende 
goederen op of aan de openbare weg, bestuursdwang toe te passen, daar dit bij wettelijk voorschrift 
verboden is. Mevrouw T. Gruben- van den Hoek heeft u gevraagd of u nog gebruik wilde maken 
van een korte termijn om het klaarblijkelijke gevaar voor overtreding te voorkomen. Daarbij is 
uitgelegd dat wij gebruik maken van onze bevoegdheid tot het toepassen van mondelinge 
aanzegging (preventieve) spoedeisende bestuursdwang en dat de daarbij gemaakte kosten op de 
overtreder(s) verhaald gaan worden. U gaf aan dat allemaal te begrijpen en te weten hoe dat wettelijk 
gezien in elkaar zit en u heeft aangegeven te weten dat de kosten op de overtreder(s) verhaald 
worden, U zag af van het gebruik van de termijn om het klaarblijkelijke gevaar voor overtreding te 
voorkomen waardoor het klaarblijkelijke gevaar zich op zeer korte termijn zou openbaren, 
 
Na deze verklaring van u is er mondeling preventieve spoedeisende bestuursdwang 
aangezegd en is de procedure in gang gezet. Gelet op de ernst van de situatie en het 
klaarblijkelijke gevaar wat zich op zeer korte termijn zou openbaren, maakte naar onze mening direct 
optreden noodzakelijk, In principe kan bestuursdwang alleen worden uitgeoefend wanneer er 
daadwerkelijk sprake Is van een (begin van) overtreding. Het is echter vaste rechtspraak dat 
wanneer sprake is van 'een klaarblijkelijk gevaar van een op zeer korte termijn te verwachten 
overtreding van een concreet bij of krachtens de wet gesteld voorschrift' dit voldoende grond is voor 
een preventieve bestuursdwangbeschlkklng, Daarvan was In deze situatie sprake. 
 
Overtreder(s) 
In het geval van een woningontruiming is degene die opdracht geeft tot de ontruiming en daarmee 
ervoor zorgt dat de inboedel illegaal op het openbaar gebied komt te staan de overtreder (ABRS 7 
november 2001, AB 2002,177, Gest. 2002,7157, nr. 6), De opdrachtgever is degene die de illegale 
situatie had kunnen voorkomen en of ongedaan kan maken. Aangezien er door u opdracht is 
gegeven tot ontruiming, en u naar eigen zeggen handelde namens de naamloze vennootschap SNS 
Bank N.V. merken wij u beiden aan als overtreders. Dit mede gelet op het feit dat u het op dat 
moment in uw macht had de overtreding te voorkomen en er bewust voor gekozen heeft in strijd met 
het wettelijk voorschrift te handelen danwel te gaan handelen. Nu u als opdrachtgever van de 
huisontruimlng, als overtreder wordt aangemerkt, bent u, gelet op artikel 5:25 Algemene wet 
bestuursrecht (Awb), de kosten verbonden aan de toepassing van bestuursdwang 
verschuldigd. Gelet op het voorgaande zullen wij de SNS Bank N.V, als overtreder een 
soortgelijke beschikking doen toekomen. 
 
Wettelijke grondslag 
Artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 bepaald het volgende: 
Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan de weg: 
 

1. Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig 
de publieke functie daarvan, indien: 
a. het gebruik schade toebrengt of kan toebrengen aan de weg, de bruikbaarheid van 

de weg belemmert of kan belemmeren, dan wel een belemmering vormt of kan 
vormen voor het beheer of onderhoud van de weg; of 

b. het gebruik niet voldoet aan redelijke eisen van welstand. 
 
Het plaatsen van de roerende goederen op of aan de openbare weg, levert een overtreding op van 
artikel 2:10 lid 1 sub a van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 van de gemeente Slnt-
Oedenrode. Ter plaatse is een opname gedaan van de hoeveelheid goederen danwel zaken welke bij 
de ontruiming zouden vrijkomen. Gelet op de enorme hoeveelheid en diversiteit aan goederen 
danwel zaken welke zouden vrijkomen was het meer dan aannemelijk dat en door het plaatsen van 
deze goederen danwel zaken aan of op de openbare weg, een klaarblijkelijk gevaar zich op zeer 
korte termijn zou openbaren. 
 
Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat het college nooit een vergunning zou verlenen voor het 
plaatsen van de roerende zaken op of aan de openbare weg, ter bescherming van de openbare orde 
en veiligheid op of aan de weg. Kortom, legalisering is niet mogelijk. 
 
Preventieve spoedeisende bestuursdwang 
Deze beschikking is een schriftelijke bevestiging van hetgeen eerder op 29 januari 2015 omstreeks 
11,45 uur door mevrouw T. Gruben-van den Hoek mondeling aan u is aangezegd, zowel in uw 
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hoedanigheid van handelend gerechtsdeurwaarder, ais van gemachtigde van de SNS Bank N,V. 
 
Wij hebben de overtreding op donderdag 29 januari 2015 en vrijdag 30 januari 2015 
voorkomen door middel van toepassing van spoedeisende bestuursdwang in de zin van het 
meevoeren en opslaan van goederen als bedoeld In artikel 5:29 Algemene wet bestuursrecht.  
 
De bevoegdheid van de toepassing bestuursdwang is neergelegd In artikel 125 van de Gemeentewet 
juncto artikel 5.21 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht. 
 
Vanwege de spoedeisendheid is terstond bestuursdwang toegepast. Derhalve bevestigen wij u dit 
besluit op grond van artikel 5:31 van de Algemene wet bestuursrecht en heeft u geen voorafgaande 
last ontvangen. Nadrukkelijk brengen wij nogmaals onder uw aandacht, dat de kosten die wij hebben 
gemaakt en nog moeten maken en die verbonden zijn aan de toepassing van de bestuursdwang op 
grond van artikel 5:25 Algemene wet bestuursrecht op u zullen worden verhaald, 
 
Afweging 
Op basis van het vorenstaande zijn wij van mening, dat wij bij de voorbereiding van deze beschikking 
ons op zorgvuldige wijze hebben kunnen baseren op de relevante en bekend zijnde feiten en 
belangen. Op grond van de huidige rechtspraak zijn wij, behoudens bijzondere omstandigheden, niet 
enkel bevoegd maar zelfs in de regel verplicht tot handhaving over te gaan. 
 
Tegenover uw (financiële) belang, staan de belangen die gediend zijn bij handhaving van de van 
toepassing zijnde rechtsnormen. De gegronde vrees dat een overtreding klaarblijkelijk door of 
namens u zal worden gepleegd tast de rechtszekerheid aan en zou ertoe lelden dat de met de wet- 
en regelgeving beoogde doelen onvoldoende worden beschermd, Bovendien moet worden 
voorkomen dat er ongewenste precedentwerking optreedt. Op grond hiervan zijn wij van oordeel dat 
het algemeen belang dient te prevaleren boven het individuele belang. Na afweging van alle 
relevante belangen is ons voorts niet gebleken dat er concreet zicht is op legalisering van de 
overtreding of dat er andere bijzondere omstandigheden bestaan die ons van handhavend optreden 
moeten doen afzien. Een ontruiming is geen bijzondere omstandigheid. 
 
De kosten van de uitvoering van de bestuursdwang, inhoudende het (doen) afvoeren en/of 
(doen) opslaan van de goederen en stoffen, alsmede de kosten voor bewaring van de 
goederen en stoffen voor een periode van maximaal 13 weken, zullen wij op grond van artikel 
5:25 Algemene wet bestuursrecht op u als overtreder verhalen, 
 
Dit geschrift dient u te beschouwen als de opschriftstelling van het besluit tot toepassing van 
bestuursdwang als bedoeld in artikel 5:31, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht. 
 
Bezwaar 
Binnen zes weken na verzenddatum van deze brief kunt u op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht een bezwaarschrift bij ons indienen tegen de toepassing van bestuursdwang, Meer 
Informatie hierover vindt u In de bijlage. 
 
Om er zeker van te zijn dat dit besluit u bereikt, wordt deze zowel via aangetekende als per gewone 
post verzonden.  
 
Hoogachtend 
Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
 
Secretaris                                                                    burgemeester 
F. Schriever                                                                 P.M. Maas 
 

 
Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat gerechtsdeurwaarder dhr. R.C.M. Treffers artikel 
2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 niet heeft overtreden.  
 
Hiermee is tevens feitelijk komen vast te staan dat publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Sint-
Oedenrode, namens deze toezichthouder mevrouw T. Gruben-van den Hoek, aan Rob van den 
Witteboer van Van Kaathoven Logistics B.V. opdracht heeft gegeven om 12 containers (wat volgens 
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de firma Van Kaathoven 13 containers zijn) te laten afzetten op het parkeerterrein van Camping en 
Pensionstal ‘Dommeldal’ op het perceel P 526 in eigendom van A.M.L. van Rooij. Dit om daarmee 
gerechtsdeurwaarder dhr. R.C.M. Treffers de mogelijkheid te geven dat hij alle eigendommen van 
eigenaar A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven Camping en 
Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen in betreffende 12 of 13 
containers heeft kunnen (laten) opslaan zonder dat hij daarmee artikel 2:10 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening 2014 heeft overtreden.  
 
De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Sint-Oedenrode, namens deze toezichthouder 
mevrouw T. Gruben-van den Hoek, heeft aan Rob van den Witteboer van Van Kaathoven Logistics 
B.V. opdracht gegeven tot het laten afzetten van die  12 containers (wat volgens de firma Van 
Kaathoven 13 containers zijn) op het perceel P 526 in eigendom van A.M.L. van Rooij met de 
voorkennis en wetenschap dat door gerechtsdeurwaarder dhr. R.C.M. Treffers niets aan 
eigendommen (goederen) uit de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A en bijbehorende 
bedrijfsgebouwen langs de openbare Ollandseweg alsmede de straat ’t Achterom zou worden gezet. 
Dit omdat de ontruiming enkel betrekking had op de eigendommen (goederen) van de huurders 
A.A.H. van Rooij en K.T. Driessen en zij al hun eigendommen (goederen) al uit de woningen ’t 
Achterom 9-9A hadden gehaald en gerechtsdeurwaarder dhr. R.C.M. Treffers daarvan in kennis 
hadden gesteld voorafgaande aan het overhandigen van de sleutels en voor de onrechtmatige 
binnenval. Als juridisch waterdicht bewijs vindt u bijgevoegd het exploot van betekening d.d. 28 januari 
2015 (dossiernummer: 14100927) van toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder Geoffry van Vugt, 
werkzaam ten kantore van Rudi Cornelia Marius Treffers, gerechtsdeurwaarder te Breda, 
kantoorhoudende aldaar aan Heilaar Noordweg 2a, waarbij aan A.A.H. van Rooij en K.T.M. Driesen 
als huurders van de woningen ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode wordt aangezegd dat zij 
hun woningen op 29 januari 2015 moeten hebben verlaten daar anders hun eigendommen uit de door 
hen gehuurde woningen worden verwijderd en naar de openbare weg worden afgevoerd, om na de 
ontruiming de woning weer ter beschikking te stellen aan de eigenaar (zie bijlage 3) 
  
Hiermee is juridisch waterdicht komen vast te staan dat gerechtsdeurwaarder dhr. R.C.M. Treffers 
overeenkomstig zijn eigen exploot van betekening d.d. 28 januari 2015 (dossiernummer: 14100927), 
nadat de huurders A.A.H. van Rooij en K.T.M. Driesen de sleutels aan hem hadden overgedragen, hij 
die sleutels van de woningen ’t Achterom 9-9A aan eigenaar A.M.L. van Rooij had moeten 
overhandigen door afgifte aan zijn ter plaatse aanwezige echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen na 
het tonen van bijgevoegde volmacht (zie bijlage 4), wat hij niet heeft gedaan nadat hij van 
toezichthouder mevrouw T. Gruben-van den Hoek telefonisch te horen kreeg dat zij aan Rob van den 
Witteboer van Van Kaathoven Logistics B.V. opdracht had gegeven tot het laten afzetten van 12 
containers (wat volgens de firma Van Kaathoven 13 containers zijn) op het perceel P 526 in eigendom 
van A.M.L. van Rooij.  
 
De op 29 januari 2015 in de woningen ’t Achterom 9-9A en bijbehorende bedrijfsgebouwen aanwezige 
goederen zijn eigendommen van: 

1. eigenaar A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, die vanaf 1 
januari 2011 wonen op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

en van de bedrijven:  
2. Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 

57035032 , gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) 
met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) (zie bijlage 1, stuk 2); 

3. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., met ondernemingsnummer: 16090111, vanaf 5 maart 
1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als 
directeur A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België)(zie bijlage 1, stuk 3); 

4. Van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met als 
bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) (zie bijlage 1, stuk 4);  

5. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 
17154479, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
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Oedenrode (Nederland), met als voorzitter A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op 
zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) (zie bijlage 1, stuk 5);  

en van de politieke partij:   
6. Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, 

gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland), met als 
gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) (zie bijlage 1, stuk 6); 

die zitten gevestigd in de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD  te Sint-Oedenrode.  
 
Ondanks het feit dat toezichthouder mevrouw T. Gruben-van den Hoek en de twee ter plaatse 
aanwezige toezichthouders de heren T.W, Craane en J.F.M. Vlemminx daarvan op de hoogte waren 
en eigenaar A.M.L. van Rooij hen op 29 januari 2015 voor de ontruiming daarover nog telefonisch 
heeft geïnformeerd, heeft toezichthouder mevrouw T. Gruben-van den Hoek aan Rob van den 
Witteboer van Van Kaathoven Logistics B.V. toch opdracht gegeven tot het laten afzetten van 12 
containers (wat volgens de firma Van Kaathoven 13 containers zijn) op het perceel P 526 in eigendom 
van A.M.L. van Rooij om daarmee aan gerechtsdeurwaarder dhr. R.C.M. Treffers groen licht te geven 
om zonder gerechtelijk vonnis, arrest of beschikking van de rechtbank Oost-Brabant vanuit de 
woningen ’t Achterom 9-9A en bijbehorende bedrijfsgebouwen alle eigendommen van A.M.L. van 
Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven Camping en Pensionstal 
‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor 
van Rooij Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen in betreffende 12 of 13 containers staande 
op perceel P 526 in eigendom van A.M.L. van Rooij te laten opslaan.  
 
Zolang de eigendommen van A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, de 
bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding 
B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen in 
betreffende 12 of 13  containers nog op het perceel P 526 (of de andere percelen P 525, P 508,  
P 509, P 510 en P 516) van eigenaar A.M.L. van Rooij staan is er geen sprake van diefstal. Dit 
betekent dat gerechtsdeurwaarder dhr. R.C.M. Treffers deze eigendommen niet heeft gestolen. 
 
Pas wanneer de eigendommen van A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, de 
bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding 
B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen in 
betreffende 12 of 13 containers vanaf het perceel P 526 (of de andere percelen P 525, P 508, P 509, 
P 510 en P 516) van eigenaar A.M.L. van Rooij worden weggehaald is er sprake van diefstal.  
Dit betekent dat Rob van den Witteboer van Van Kaathoven Logistics B.V. in opdracht van de 
publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Sint-Oedenrode, namens deze toezichthouder 
mevrouw T. Gruben-van den Hoek, deze eigendommen heeft gestolen en op een voor eigenaar 
A.M.L. van Rooij geheim gehouden locatie elders heeft ondergebracht.  

Bij brief d.d. 19 februari 2015 (ontvangen op 23 februari 2015) bericht het college van burgemeester 
en wethouders van Sint-Oedenrode letterlijk het volgende aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij 
van Nunen, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven: 
 

De goederen die wij in bewaring hebben genomen en aan u terug willen geven, zijn 
opgeslagen in twaalf containers en op een veilige locatie ondergebracht, Dit is geregeld 
via de firma Van Kaathoven te Sint- Oedenrode. Deze teruggave schorten wij op totdat de 
kosten van bewaring zijn voldaan. Deze kosten bestaan uit de huur van twaalf containers 
en de kosten van het stallen daarvan en bedragen € 68,40 per dag. De kosten bedragen 
tot en met 13 februari 2015 (l6 dagen) € 1.064,40. Deze bedragen zijn exclusief btw. 
Aangezien wij u niet eerder op de hoogte hebben gesteld van het in bewaring nemen van 
uw goederen, zullen de opslagkosten met ingang van de verzenddatum van deze brief 
voor uw rekening komen, 
  
Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat ingeval wij de meegevoerde en opgeslagen zaken niet 
binnen dertien weken aan u kunnen teruggeven, te rekenen vanaf de datum van de 
opslag, 29 januari jl., wij tot verkoop of vernietiging van de goederen zullen overgaan. De 
door ons gemaakte kosten van opslag en bewaring blijft u verschuldigd en zullen wij op 
u verhalen. U dient de zaken binnen 13 weken, dus uiterlijk op 1 mei 2015 op te halen. 
Hiervoor kunt u met mevrouw T. Gruben-van den Hoek een afspraak maken. 
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Hiermee hebben burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode beslist, zonder dat daartegen 
bezwaar kan worden aangetekend, dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, vanaf 1 
januari 2011 wonende op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), 
binnen 13 weken na 29 januari 2015 (vóor 1 mei 2015) de opslagkosten van de in opdracht van de 
publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Sint-Oedenrode, namens deze toezichthouder mevrouw T. 
Gruben-van den Hoek, door Van Kaathoven Logistics B.V. gestolen eigendommen (goederen) moet 
betalen, wat neerkomt op een bedrag van € 6.224,40 exclusief B.T.W. over genoemde 13 weken. 
Inclusief B.T.W. is dat € 7.531,24 EURO.   
      
Dit betekent dat burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode bij brief d.d. 19 februari 2015 
hebben beslist, zonder dat daartegen bezwaar kan worden aangetekend, dat A.M.L. van Rooij en 
J.E.M. van Rooij van Nunen via de publieke rechtspersoon gemeente Sint-Oedenrode aan Van 
Kaathoven Logistics B.V. na 13 weken opslag € 7.531,24 EURO moeten betalen omdat de 
publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Sint-Oedenrode, namens deze toezichthouder mevrouw T. 
Gruben-van den Hoek, aan Rob van den Witteboer van Van Kaathoven Logistics B.V. opdracht heeft 
gegeven tot het stelen van de eigendommen van A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij 
van Nunen, de bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van 
Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Partij De 
Groenen en dat bij in gebreke blijven ervan tot verkoop of vernietiging van deze eigendommen zal 
worden overgegaan. Hiermee hebben burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode A.M.L. 
van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen onmiskenbaar voor € 7.531,24 EURO afgeperst onder 
de bedreiging dat anders al hun gestolen eigendommen en de gestolen eigendommen van de 
bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij 
Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Partij De 
Groenen door Van Kaathoven Logistics B.V. in hun opdracht zullen worden verkocht of 
vernietigd.  
 
Als gevolg van bovengenoemde in opdracht door publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Sint-
Oedenrode, namens deze toezichthouder mevrouw T. Gruben-van den Hoek, door Van Kaathoven 
Logistics B.V. gestolen eigendommen van A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van 
Nunen, de bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van 
Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Partij De 
Groenen ondervinden eigenaar A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, de 
bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding 
B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., cliënten van het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., de huurders van de paardenboxen van Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, als ook 
de politieke Partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, met haar hoofdzetel in Utrecht en alle 
overige direct en indirect betrokken rechtspersonen vanaf 29 januari 2015 (de dag van de ontruiming) 
een materiele en immateriële schade van zo’n € 100.000,- EURO per dag.  
 
De door de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Sint-Oedenrode, namens deze toezichthouder 
mevrouw T. Gruben-van den Hoek, tot en met 28 februari 2015 (31 dagen) aangerichte materiele en 
immateriële schade groeit dagelijks met zo’n € 100.000,- EURO, waarbij de hoogte van de schade 
door een in Nederland erkende deskundige zal worden vastgesteld.  
 
Met inachtneming van bovengenoemde feiten sommeren wij burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode tot het nemen van een besluit waarin bij beschikking wordt beslist:  
 

- dat de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Sint-Oedenrode, namens deze 
toezichthouder mevrouw T. Gruben-van den Hoek, aan Rob van den Wittenboer van Van 
Kaathoven Logistics B.V. de opdracht moet geven dat vóór uiterlijk 5 maart 2015 de 12 of 13 
gestolen containers aan eigendommen van A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij 
van Nunen, de bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum 
B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de 
politieke Partij De Groenen zijn teruggebracht op de plaats waar ze zijn gestolen, te weten op 
de parkeerplaats van het perceel P 526 in eigendom van A.M.L. van Rooij, zodanig  
afgesloten en/of van hekken voorzien dat daaruit niets kan worden weggehaald.  

 
Bij het in gebreke blijven van de hierboven gesommeerde beschikking zal Van Kaathoven Logistics 
B.V., die alle eigendommen heeft gestolen, worden gesommeerd om vóór uiterlijk 8 maart 2015 de 
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12 of 13 gestolen containers aan eigendommen van A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van 
Rooij van Nunen, de bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum 
B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke 
Partij De Groenen te hebben teruggebracht op de plaats waar ze door haar werknemer Rob van den 
Wildenboer zijn gestolen, te weten op de parkeerplaats van het perceel P 526 in eigendom van A.M.L. 
van Rooij, zodanig afgesloten en/of van hekken voorzien dat daaruit niets kan worden weggehaald.  
Ter onderbouwing van die sommatie zal een kopie van deze sommatie tot het nemen van een besluit 
aan burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode worden overlegd.  
    
Wij achten het van groot belang om dat in dit schrijven schriftelijk vast te leggen daar er anders sprake 
is van het bewust toebrengen van een nog grotere schade aan A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote 
J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven Camping en pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de 
politieke groepering De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, cliënten van het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., huurders van stallen van Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ en overige directe en 
indirecte betrokkenen. 
 
In geval u, zijnde burgemeester Peter Maas, de wethouders Jeanne Hendriks-van Kemenade, Ad van 
der Heijden, Jan van Burgsteden en gemeentesecretaris Fred Schriever niet vóór 5 maart 2015 bij 
beschikking heeft beslist op dit sommatieverzoek welke ervoor zorgen dat vóór uiterlijk 5 maart 2015 
de door Van Kaathoven Logistics B.V. in opdracht van de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente 
Sint-Oedenrode, namens deze toezichthouder mevrouw T. Gruben-van den Hoek gestolen 12 of 13  
containers aan eigendommen van A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, de  
bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding 
B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen zijn 
teruggebracht op de parkeerplaats van het perceel P 526 in eigendom van A.M.L. van Rooij, dan zal 
tegen burgemeester Peter Maas, de wethouders Jeanne Hendriks-van Kemenade, Ad van der 
Heijden, Jan van Burgsteden en gemeentesecretaris Fred Schriever als ook de publiekrechtelijke 
rechtspersoon gemeente Sint-Oedenrode en betrokken toezichthouders T. Gruben-van den Hoek,  
T.W, Craane en J.F.M. Vlemminx in zowel Nederland en België strafaangifte worden gedaan.  
Ter onderbouwing van die strafaangifte zal een kopie van dit verzoekschrift tot het nemen van een 
besluit worden overlegd. Ook zal op Peter Maas, Jeanne Hendriks-van Kemenade, Ad van der 
Heijden, Jan van Burgsteden, Fred Schriever, T. Gruben-van den Hoek, T.W, Craane en J.F.M. 
Vlemminx persoonlijk als ook op de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Sint-Oedenrode alle 
reeds aangerichte en nog aan te richten materiele en immateriële schade worden verhaald.     
 
Aan de volgende belanghebbende partijen hebben wij hiervan een kopie toegestuurd: 

- Van Kaathoven Logistics B.V., t.a.v. Rob van den Wildenboer,  
- M. van Happen Transport bv, t.a.v. Leo Merks omdat Van Kaathoven Logistics B.V. 

bovengenoemde eigendommen heeft gestolen in gehuurde containers van M. van Happen 
Transport bv, 

- Schippers Accountants t.a.v. drs. M. Gosens;  
- Voormalige huurders van de woningen ‘t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode;  
- Voormalige huurders van de paardenstallen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-

Oedenrode;      
- Cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.; 
- Bestuur en leden van de politieke partij De Groenen, met haar hoofdzetel in Utrecht, daar als 

gevolg hiervan de verkiezingen voor Provinciale Staten van Noord Brabant en de 
Waterschapverkiezingen van het waterschap De Dommel en het waterschap Aa en Maas op 18 
maart 2015 niet kunnen doorgaan, als ook de verkiezingen voor de 75 leden van de Eerste 
Kamer op 26 mei 2015 daar die worden gekozen uit de leden van de twaalf Provinciale Staten. 
Dit omdat in opdracht van de gemeente Sint-Oedenrode afvalverwerker de firma van 
Kaathoven, die tevens eigenaar is van de gemeentewerf van Sint-Oedenrode, alle 
eigendommen van de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, heeft gestolen. Als 
gevolg van het plegen van domiciliefraude door de gemeente Sint-Oedenrode heeft A.M.L. van 
Rooij (lijsttrekker en voorzitter van De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode) vanaf 21 april 2010 
tot op heden naar België moeten vluchten om niet te worden vermoord door Robert van den 
Biggelaar op aanmoediging van zijn vader Mies van den Biggelaar, die daarvoor door de 
gemeente Sint-Oedenrode op indirecte wijze met miljoenen euro’s zijn beloond. Als gevolg van 
dezelfde domiciliefraude is nu de vestigingsplaats van de politieke partij De Groenen op het 

http://nl.linkedin.com/pub/tina-gruben/41/130/494
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adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode ontruimd en zijn de sleutels door de SNS Bank 
NV, waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van de Staat der Nederlanden, onder 
verantwoordelijkheid van minister Jeroen Dijsselbloem van financiën aan paardenhouder Ben 

Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode gegeven, die ondanks sommatie daartoe de sleutels 

weigert terug te geven aan de rechtmatige eigenaar A.M.L. van Rooij. Als gevolg daarvan kunnen De 
Groenen Sint-Oedenrode en De Groenen Heusden onder voorzitterschap van A.M.L. van Rooij 
niet meedoen aan de verkiezingen voor Provinciale Staten van Noord Brabant en de 
waterschapverkiezingen van het waterschap De Dommel en het waterschap Aa en Maas op 18 
maart 2015 en aan de daarvan afgeleide verkiezingen voor de leden van de Eerste Kamer der 
Staten Generaal op 26 mei 2015. Wij zullen verantwoordelijk minister Ronald Plasterk van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hiervan dan ook onverwijld in kennis stellen met het 
sommatieverzoek tot het nemen van een besluit om de verkiezingen voor Provinciale Staten 
van Noord Brabant en de waterschapverkiezingen van de waterschappen De Dommel en Aa en 
Maas op 18 maart 2015, als ook de daarvan afgeleide verkiezingen voor de leden van de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal op 26 mei 2015, daarop voor onbepaalde tijd op te schorten, 
waartoe minister Ronald Plasterk op grond van de Kieswet en onderliggende Europese 
Richtlijnen wettelijk verplicht is. Ter onderbouwing daarvan zal een kopie van dit 
sommatieverzoek tot het nemen van een besluit aan burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode worden overlegd. 

 
In afwachting van uw hierboven gesommeerde beschikking per fax 0032 11758676 (na eerst zelf 
contact te hebben verzocht, zodat wij de fax kunnen activeren) en/of per e-mail 
ekc.avanrooij@gmail.com vóór uiterlijk 5 maart 2015 op het woonadres Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België) van A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, verblijven wij; 
 
Hoogachtend; 
   
A.M.L van Rooij                                                  J.E.M. van Rooij van Nunen 
Hazendansweg 36A                                           Hazendansweg 36A,  
3520 Zonhoven (België)                                     3520 Zonhoven (België)      
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V.                        Camping en Pensionstal “Dommeldal” 
Voor deze A.M.L. van Rooij                                Voor deze A.M.L. van Rooij  
 
Van Rooij Holding B.V.,                                        Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., 
Voor deze A.M.L. van Rooij                                  Voor deze A.M.L. van Rooij 
 
Politieke Groepering De Groenen, 
afdeling Sint-Oedenrode;                                                      
Voor deze A.M.L. van Rooij  
 
Bijbehorende Stukken:  

Bijlage 1 (22 blz.) Bijlage 2 (1 blz.) Bijlage 3 (3 blz.) Bijlage 4 (1 blz.) 

 

PS: Als voorzitter van de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd in de woning 
op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode, heeft ondergetekende A.M.L. (Ad) van Rooij 
een kopie van deze sommatie laten toekomen aan het landelijk bestuur van De Groenen in Utrecht 
(www.degroenen.nl) en bij de Europese De Groenen, afdeling België (www.degroenen.eu), op 
internet laten plaatsen. 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Met bovengenoemde feiten is onmiskenbaar feitelijk komen vast te staan dat u, zijnde 
verantwoordelijk minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft beslist 
dat u er geen enkel probleem mee heeft dat op 29 januari 2015 in opdracht van toezichthouder 
mevrouw T. Gruben-van den Hoek van de gemeente Sint-Oedenrode door Rob van den Witteboer van 
Van Kaathoven Logistics B.V. alle eigendommen van A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van 
Rooij van Nunen, de bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum 
B.V., Van Rooij Holding B.V. en Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke 

mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-februari-2015-sommatie-ambtenaar-tina-gruben-stelen-eigendommen-uit-woning-t-achterom-9-9a-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-februari-2015-brief-van-bw-van-sint-oedenrode-over-stelen-eigendommen-t-achterom-9-9a.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-januari-2015-exploot-van-betekening-van-jongejan-wisseborn-aan-huurders-t-achterom-9-9a.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-januari-2015-verleende-volmacht-van-aml-van-rooij-aan-jem-van-nunen.pdf
http://www.degroenen.nl/
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/
http://www.degroenen.eu/
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Partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, zijn gestolen. U geniet daar kennelijk zoveel van dat u bij 
brief d.d. 20 februari 2015 aan ons daarover letterlijk het volgende heeft bericht (zie bijlage 6)  
 

Verder zie ik geen reden om deze correspondentie voort te zetten en ik beschouw deze 
brief dan ook als het einde daarvan. Op uw brieven of e-mail over deze kwestie zal niet 
meer inhoudelijk worden gereageerd. 

 
Voor alle natuurlijke personen, alle bedrijven en alle politieke partijen gelden in Nederland gelijke 
rechten. Dit betekent dat u daarmee heeft beslist dat vanaf heden met de hulp van sterke arm in alle 
woningen en bedrijven razzia mogen worden uitgevoerd en evenals bij A.M.L. van Rooij, J.E.M. van 
Rooij van Nunen, de bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum 
B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke 
Partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, alle eigendommen mogen worden gestolen en ook de 
woningen en bedrijfspanden van de eigenaren mogen worden afgenomen zonder gerechtelijke 
beslissing, vonnis, arrest of beschikking.  
 
U, zijnde Ronald Plasterk, zult als verantwoordelijk minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelatie daarvoor dan ook alle consequenties moeten dragen, wat betekent dat als gevolg 
van de vanaf 21 april 2010 door u gedoogde door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
gepleegde domiciliefraude onder politieke verantwoordelijkheid van uw PvdA partijgenoot minister 
Jeroen Dijsselbloem van financiën in opdracht van VVD fractievoorzitter en raadslid Ronald Veen in 
Veenendaal onder de dekmantel van SNS-Bank (waarvan de aandelen van de Staat der Nederlanden 

zijn) zonder wettige grond onbeperkt razzia mag worden gehouden om eigendommen, roerende en 

onroerende goederen van eigenaren, bedrijven en politieke partijen te stelen ten gunste van de Staat 
der Nederlanden. Daarmee heeft u van Nederland een terroristische Staat gemaakt  
 
Het gevolg van deze door minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken gedoogde razzia vanuit 
de terroristische Staat Nederland is dat de rechtspersoon  STAAT DER NEDERLANDEN alle 
eigendommen van de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, als ook de woning  
’t Achterom 9, 5491 XD, te Sint-Oedenrode, waarin De Groenen zijn gevestigd, van eigenaar A.M.L. 
van Rooij hebben gestolen. Het op deze wijze uitschakelen van een landelijk politieke partij in de 
provincie Noord-Brabant om daarmee voor uw eigen PvdA partij meer stemmen te halen bij de 
verkiezingen voor Provinciale Staten van Noord Brabant en de Waterschapverkiezingen van het 
waterschap De Dommel en het waterschap Aa en Maas op 18 maart 2015, als ook bij de verkiezingen 
voor de 75 leden van de Eerste Kamer op 26 mei 2015 daar die worden gekozen uit de leden van de 
twaalf Provinciale Staten is partijpolitieke misdaad van de meest ernstige soort en in strijd met 
de Statuten van de PvdA. 
 

Conclusie.  
 
Op grond van bovengenoemde feiten sommeren wij de rechtspersoon STAAT DER NEDERLANDEN, 
namens deze verantwoordelijk minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, tot het nemen van een besluit waarin vóór uiterlijk 10 maart 2015 bij beschikking 

is beslist:  

- dat de STAAT DER NEDERLANDEN op grond van de inhoud van dit sommatieverzoek de 
verkiezingen voor Provinciale Staten van Noord Brabant en de waterschapverkiezingen van 
het waterschap De Dommel en het waterschap Aa en Maas op 18 maart 2015 en de daarvan 
afgeleide verkiezingen voor de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal op 26 mei 
2015, voor onbepaalde tijd opschort, waartoe verantwoordelijk minister Ronald Plasterk op 
grond van de Kieswet en de daarop betrekking hebbende onderliggende Europese richtlijnen 
wettelijk verplicht is. 

 
Wij achten het van groot belang om dat in dit schrijven schriftelijk vast te leggen daar er anders sprake 
is van het bewust toebrengen van een nog grotere schade aan de politieke partij De Groenen 
door de STAAT DER NEDERLANDEN en er van democratische verkiezingen geen sprake meer is. 
 
In geval de STAAT DER NEDERLANDEN, namens deze verantwoordelijk minister Ronald Plasterk 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vóór uiterlijk 10 maart 2015 hierop niet positief heeft 
beslist en op 18 maart 2015 de provinciale verkiezingen in de provincie Noord-Brabant en de 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-februari-2015-besluit-minister-r-plasterk-van-binnenlandse-zaken-gba-fraude-sint-oedenrode.pdf
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waterschapverkiezingen van het waterschap De Dommel en het waterschap Aa en Maas toch laat 
doorgaan, dan zal tegen de STAAT DER NEDERLANDEN als ook tegen daarvoor verantwoordelijk 
minister Ronald Plasterk en zijn politieke partij PvdA strafaangifte worden gedaan in Nederland en 
Belgie. Ter onderbouwing van die strafaangifte zal ondermeer een kopie van dit sommatieverzoek tot 
het nemen van een besluit worden overlegd.   
 
Aan de volgende belanghebbende partijen hebben wij hiervan een kopie toegestuurd: 

- Bestuur en leden van de politieke partij De Groenen,  
- Alle leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal; 
- Alle besturen van de politieke partijen in Nederland 
- De Europese Commissie,  

 
In afwachting van uw hierboven gesommeerde beschikking per aangetekende brief en/of per  
fax 0032 11758676 (na eerst zelf contact te hebben verzocht, zodat wij de fax kunnen activeren) en/of 
per e-mail ekc.avanrooij@gmail.com vóór uiterlijk 10 maart 2015 op het woonadres Hazendansweg 
36A, 3520 Zonhoven (België) van A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, 
verblijven wij; 
 
Hoogachtend; 

   
 
 
 

 
A.M.L van Rooij                                                  J.E.M. van Rooij van Nunen 
Hazendansweg 36A                                           Hazendansweg 36A,  
3520 Zonhoven (België)                                     3520 Zonhoven (België)      
 

 
 
 
 

Ecologisch Kennis Centrum B.V.                        Camping en Pensionstal “Dommeldal” 
Voor deze A.M.L. van Rooij                                Voor deze A.M.L. van Rooij  
 

 
 
 
 

Van Rooij Holding B.V.,                                        Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., 
Voor deze A.M.L. van Rooij                                  Voor deze A.M.L. van Rooij 
 

 
 
 
 

Politieke Groepering De Groenen, 
afdeling Sint-Oedenrode;                                                      
Voor deze A.M.L. van Rooij  
 
Bijbehorende Stukken:  

Bijlage 1 (22 blz.) 
Bijlage 2 (1 blz.) 

Bijlage 3 (3 blz.) 
Bijlage 4 (1 blz.) 

Bijlage 5 (2 blz.) 
Bijlage 6 (1 blz.) 

 

PS: Als voorzitter van de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd in de woning 
op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode, heeft ondergetekende A.M.L. (Ad) van Rooij 
een kopie van deze sommatie laten toekomen aan het landelijk bestuur van De Groenen in Utrecht 
(www.degroenen.nl) en bij de Europese De Groenen, afdeling België (www.degroenen.eu), op 
internet laten plaatsen. 
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