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A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen 
vanaf 1 januari 2011 wonende doch niet 
ingeschreven op hun hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven 
(België) e.a. 

 

 

Verstuurd per fax 088 86 87 883 

Aan: H.W.P.M.A. (Herna) Verhagen.  
CEO Koninklijke PostNL B.V.   
Postbus 30250, 2500 GG Den Haag  
(e-mail: herna.verhagen@postnl.nl en 
post@abvakabo.nl ).  

Zonhoven: 11 juni 2015  
Ons kenmerk: AvR/JvN/14052015/Som 
Uw ref:  KL/U/VanRooij 
 

 
Sommatie tot het aanleveren van de bewijsstukken, waarop u hebt gebaseerd:  

 
1. dat A.M.L. van Rooij vanaf februari 2015 geen wettig eigenaar meer is van de woningen op het adres 

het ‘t Achterom 9 en 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode;  
2. dat J.E.M. van Rooij van Nunen vanaf februari 2015 niet meer staat ingeschreven in de GBA van Sint-

Oedenrode als wonende op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode;  
3. dat het bedrijf Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 

57035032,  met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2012 gevestigd op het adres ’t 
Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) vanaf  februari 2015 niet meer staat in 
geschreven in de kamer van koophandel als gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode;  

4. dat het bedrijf 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  februari 2015 niet meer staat ingeschreven in de kamer van 
koophandel als gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode;   

5. dat het bedrijf 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 februari 2015 niet meer staat ingeschreven in de kamer van koophandel als 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode;  

6. dat 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 februari 2015 niet meer  staat ingeschreven in de kamer van 
koophandel als gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode; ;  

7. dat de Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, met als 

voorzitter A.M.L. van Rooij, vanaf 14 januari 2010 niet meer is gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 
5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland);  

 
vóór uiterlijk 13 juni 2015 op onze e-mail adressen: ekc.avanrooij@gmail.com en a.vanrooij48@gmail.com en 

de.groenen.belgie@gmail.com. Dit omdat anders PostNL B.V. namens deze voorzitter H.W.P.M.A. (Herna) 
Verhagen, zich onmiskenbaar schuldig hebben gemaakt aan het niet meer bezorgen van enige post (waaronder 
gerechtelijke stukken) op de adressen ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) bestemd voor 
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.  
 
Behoudens een kopie van de hierboven verzochte stukken vóór uiterlijk 13 juni 2015 zal tegen PostNL B.V. , 

haar bestuursvoorzitter H.W.P.M.A. (Herna) Verhagen en haar klachtenbehandelaar Tiny König strafaangifte 
worden gedaan bij federaal procureur Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel. 
Ter onderbouwing van die strafaangifte zal een kopie van deze sommatie worden overlegd.     

 
Deze sommatiebrief bevat 7 blz. met 1 bijlage (1 blz.), totaal: 8 blz. . 

 
Geachte bestuursvoorzitter H.W.P.M.A. (Herna) Verhagen, 
 
De volgende natuurlijke personen en rechtspersonen:  
 

1. Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), doch vanwege partijpolitieke 
corruptie van burgemeester Johny De Raeve (OpenVld) en schepenen van Zonhoven en 
voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Justitie Annemie Turtelboom (OpenVld) vanaf 
1 januari 2011 tot 14 oktober 2012 en vanaf 29 augustus 2013 tot op heden niet ingeschreven 
in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister;  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-juni-2015-sommatie-van-aml-van-rooij-aan-voorzitter-herna-verhagen-postnl-bv.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/koninklijke-postnl-b-v
mailto:herna.verhagen@postnl.nl
mailto:post@abvakabo.nl
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:a.vanrooij48@gmail.com
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/koninklijke-postnl-b-v
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2. Van Nunen, Johanna Elisabeth Maria, vanaf 1 januari 2011 wonende op haar 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), doch vanwege partijpolitieke 
corruptie van burgemeester Johny De Raeve (OpenVld) en schepenen van Zonhoven en 
voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Justitie Annemie Turtelboom (OpenVld) vanaf 
1 januari 2011 tot 13 januari 2013 en vanaf 29 augustus 2013 tot op heden niet ingeschreven 
in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister;  

3. Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 
57035032, vanaf 1 januari 2012 gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland) (voorheen: VOF), met als zaakvoerder Van Rooij, Adrianus Marius 
Lambertus, zijn vanwege partijpolitieke corruptie van burgemeester Peter Maas (CDA) en 
wethouders van Sint-Oedenrode, de huidige minister van Binnenlandse Zaken Ronald 
Plasterk (PvdA), de huidige minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) en de 
Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch alle eigendommen (waaronder vertrouwelijke 
dossiers) gestolen door Rob van den Witteboer werkzaam bij Van Kaathoven Logistics B.V., 
postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode en zijn de bedrijfswoningen ’t Achterom 9-9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode, bijbehorende bedijfsgebouwen en onderliggende percelen sectie  P 525, 
P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (zo’n 6 hectare), inclusief  de brievenbussen, 
gestolen door B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode; 

4. 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 Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, zijn vanwege partijpolitieke corruptie van 
burgemeester Peter Maas (CDA) en wethouders van Sint-Oedenrode, de huidige minister van 
Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA), de huidige minister van Financiën Jeroen 
Dijsselbloem (PvdA) en de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch alle eigendommen 
(waaronder vertrouwelijke dossiers) gestolen door Rob van den Witteboer werkzaam bij Van 
Kaathoven Logistics B.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode en is de huisvesting 
(inclusief brievenbussen) van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. op ’t Achterom 9A, 5491XD 
te Sint-Oedenrode gestolen door B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode;  

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 
directeur Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, zijn vanwege partijpolitieke corruptie van 
burgemeester Peter Maas (CDA) en wethouders van Sint-Oedenrode, de huidige minister van 
Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA), de huidige minister van Financiën Jeroen 
Dijsselbloem (PvdA) en de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch alle eigendommen 
(waaronder vertrouwelijke dossiers) gestolen door Rob van den Witteboer werkzaam bij Van 
Kaathoven Logistics B.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode en is de huisvesting 
(inclusief brievenbussen) van Van Rooij Holding B.V. op ’t Achterom 9A, 5491XD te Sint-
Oedenrode gestolen door B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode; 

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 Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, zijn 
vanwege partijpolitieke corruptie van burgemeester Peter Maas (CDA) en wethouders van 
Sint-Oedenrode, de huidige minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA), de 
huidige minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) en de Rechtbank Oost-Brabant te 
’s-Hertogenbosch alle eigendommen (waaronder vertrouwelijke dossiers) gestolen door Rob 
van den Witteboer werkzaam bij Van Kaathoven Logistics B.V., postbus 134, 5490 AC Sint-
Oedenrode en is de huisvesting (inclusief brievenbussen) van Stichting Administratiekantoor 
van Rooij Holding B.V. op ’t Achterom 9A, 5491XD te Sint-Oedenrode gestolen door B.C.M. 
Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode; 

7. De 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 voorzitter Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, zijn vanwege partijpolitieke 
corruptie van burgemeester Peter Maas (CDA) en wethouders van Sint-Oedenrode, de 
huidige minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA), de huidige minister van 
Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) en de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch 
alle eigendommen (waaronder vertrouwelijke dossiers) gestolen door Rob van den Witteboer 
werkzaam bij Van Kaathoven Logistics B.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode en is de 
huisvesting (inclusief brievenbussen) van de Politieke Groepering De Groenen, afdeling Sint-
Oedenrode, gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491XD te Sint-Oedenrode gestolen door 
B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode; 

http://www.dommeldal.eu/
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
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laten u hierbij nogmaals onze bij aangetekende brief d.d. 14 mei 2015 (kenmerk: 
AvR/JvN/14052015/Som) verstuurde sommatie toekomen, welke u kunt lezen op internet in de 
volgende link: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-mei-2015-sommatie-aan-herna-verhagen-voorzitter-
raad-van-besuur-postnl.pdf  

 
Wij richten aan verantwoordelijk bestuursvoorzitter H.W.P.M.A. (Herna) Verhagen nogmaals het 
nadrukkelijke verzoek om kennis te nemen van de inhoud en die inhoud wederom als herhaald en 
ingelast te beschouwen.  

Als antwoord daarop ontvangen wij op 11 juni 2015 van uw klachten coördinator Tiny König in uw 
opdracht en onder uw verantwoordelijkheid bij brief d.d. 5 juni 2015 (uw Ref KL/U/VanRooij) letterlijk 
de volgende beslissing op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), zijnde Belgisch 
grondgebied waarvoor federaal procureur Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1, 
1000 Brussel onder politieke verantwoordelijkheid van Minister van Justitie Koen Geens 
verantwoordelijk is (zie bijlage).  

 
 

De heer A.M.L. van Rooij en 

mevrouw J.E.M. van Rooij van Nunen e.a. 
Hazendansweg 36A 
3520 Zonhoven, België 

 
Koninkljike PostNL B.V.  
Directie 
Postbus 30250 
2500 GG ’s-Gravenhage  

5 juni 2015 
 
Onze referentie KL/U/VanRooij                Uw referentie AvR/JvN/140520156/SOM 

 
Onderwerp Postbezorging 

 
Geachte heer/mevrouw Van Rooij en Van Rooij-Nunen, 
 
In uw brief van 14 mei 2015 aan mevrouw Verhagen geeft u aan dat een 4-tal brieven afkomstig van Hof 
van beroep te Antwerpen en gericht aan het adres 't Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, met de 
berichtgeving “ adres onvolledig/onjuist” retour afzender zijn gestuurd. 
 
Naar aanleiding van uw brief is er een onderzoek ingesteld en wil ik namens de directie van PostNL als 

volgt reageren. 
 
 
Bij navraag is gebleken dat op de adressen ‘t Achterom 9 en 9A, 5491XD in Sint Oedenrode sinds 
februari 2015 een nieuwe eigenaar woont. De huidige eigenaar heeft aangegeven geen prijs meer 
te stellen op post gericht aan u of bestemd voor een van de door u genoemde bedrijven en dat hij 
alle post retour afzender stuurt. 

 
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
Koninklijke PostNL B.V. 
's-Gravenhage 
KvK nr.27124700 

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-mei-2015-sommatie-aan-herna-verhagen-voorzitter-raad-van-besuur-postnl.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-mei-2015-sommatie-aan-herna-verhagen-voorzitter-raad-van-besuur-postnl.pdf
http://www.postnl.nl/over-postnl/over-ons/bestuur/raad-van-bestuur/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juni-2015-brief-van-voorzitter-herna-verhagen-postnl-bv-aan-aml-van-rooij.pdf
http://www.google.be/url?url=http://realestate.postnl.nl/over/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=alRXVcyzI8uVsAGNwYDACg&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNF_nxUgHhB_o0ixRYSwN2h7Myj1ug
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Daarmee heeft u onmiskenbaar op valselijk verkregen informatie beslist:    
 

1. dat A.M.L. van Rooij vanaf februari 2015 geen wettig eigenaar meer is van de woningen op 
het adres ’t Achterom  9 en 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode;  

2. dat J.E.M. van Rooij van Nunen vanaf februari 2015 niet meer staat ingeschreven in de GBA 
van Sint-Oedenrode als wonende op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode;  

3. dat het bedrijf Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met 
ondernemingsnummer: 57035032,  met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij vanaf 1 januari 
2012 gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) vanaf  
februari 2015 niet meer staat in geschreven in de kamer van koophandel als gevestigd op het 
adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode;  

4. dat het bedrijf 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  februari 2015 niet meer staat 
ingeschreven in de kamer van koophandel als gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 
XD Sint-Oedenrode;   

5. dat het bedrijf 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 februari 2015 niet meer staat ingeschreven in de kamer 
van koophandel als gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode;  

6. dat 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 februari 2015 niet meer  
staat ingeschreven in de kamer van koophandel als gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 
5491 XD Sint-Oedenrode;  

7. dat de Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-
Oedenrode, met als voorzitter A.M.L. van Rooij, vanaf 14 januari 2010 niet meer is gevestigd 
op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland);  

 
zonder voorafgaande daaraan bovengenoemde natuurlijke personen en rechtspersonen daarover te 
hebben gehoord en zonder een kopie van die valselijk verkregen stukken te hebben meegestuurd met 
uw valselijk genomen beslissing d.d. 5 juni 2015 (ref: KL/U/Van Rooij).   
 
Gezien bovengenoemde feiten, waaruit voor 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, miljoenen euro’s aan schade zijn ontstaan, sommeren wij u om vóór uiterlijk 13 juni 
2015 een kopie te laten toekomen van de aan u verstrekte gegevens waarop u bij brief d.d. 5 juni 
2015 heeft beslist: 

- dat B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode vanaf februari 2015 de 
wettige eigenaar is van de woningen ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode; 

- dat J.E.M. van Rooij van Nunen vanaf  februari 2015 niet meer staat ingeschreven in de 
GBA van de gemeente Sint-Oedenrode als wonende op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode (Nederland); 

- dat het bedrijf Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met 
ondernemingsnummer: 57035032,  met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, vanaf  februari 
2015 niet meer is gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode 
(Nederland);   

- dat het bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V., met ondernemingsnummer: 16090111, met 
als directeur A.M.L. van Rooij,  vanaf  februari 2015 niet meer is gevestigd op het adres ’t 
Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);  

- dat het bedrijf Van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17102683, met als 
bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf februari 2015 niet is gevestigd op het adres ’t Achterom 
9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);  

- dat de Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 
17154479, met als voorzitter A.M.L. van Rooij, vanaf februari 2015 niet meer is gevestigd op 
het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);  

- dat de Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-
Oedenrode, met als voorzitter A.M.L. van Rooij, vanaf februari 2015 niet meer is gevestigd op 
het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland); 

https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.dommeldal.eu/
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
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Behoudens het versturen van de kopieën van de verkregen valselijke informatie aan ondergetekenden 
A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen op onze e-mail adressen: 
ekc.avanrooij@gmail.com  en a.vanrooij48@gmail.com  en de.groenen.belgie@gmail.com vóór 
uiterlijk 13 juni 2015 gaan wij ervan uit dat u daarmee uw op 5 juni 2015 (kenmerk: KL/U/VanRooij) 
valselijk verstuurde beslissing in stand wenst te houden ten gunste van een grote 
grensoverschrijdende criminele organisatie, waarbij wij  de Koninklijke PostNL B.V., namens deze 
bestuursvoorzitter  H.W.P.M.A. (Herna) Verhagen als ook haar klachten coördinator Tiny König 
persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk houden voor de reeds al miljoenen euro’s geleden 
schade en alle nog te lijden schade die 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 Groepering De Groenen, afdeling 
Sint-Oedenrode, als ook cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., de vele rechtbanken, 
(gerechts)hoven, de Raad van State in Nederland en België en het Hof van Cassatie te België, als ook 
de belastingdiensten in Nederland en België, de Staat der Nederlanden en de Belgische Staat, als ook 
alle andere directe en indirecte betrokkenen daarvan vanaf februari 2015 hebben geleden en ook in 
de toekomst nog zullen lijden.                
 
In afwachting van een kopie van de hierboven verzochte informatie waarop u uw valselijke beslissing 
van 5 juni 2015 (ref: KL/U/VanRooij) heeft gebaseerd vóór uiterlijk 13 juni 2015  zal tegen 
Koninklijke PostNL B.V. , als ook tegen haar bestuursvoorzitter   H.W.P.M.A. (Herna) Verhagen en 
haar klachten coördinator Tiny König, hiervan onverwijld strafaangifte worden gedaan bij federaal 
procureur Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel. Ter onderbouwing 
van die strafaangifte zal een kopie van deze sommatie worden overlegd.  
 
In afwachting van een kopie van de hierboven verzochte informatie vóór uiterlijk 13 juni 2015 op 
onze e-mail adressen: ekc.avanrooij@gmail.com en a.vanrooij48@gmail.com en 
de.groenen.belgie@gmail.com, verblijven wij:  
 
Hoogachtend,  

 
 
 
 

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

 
 
 
 

Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’                 Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
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,  

mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:a.vanrooij48@gmail.com
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
http://www.postnl.nl/over-postnl/over-ons/bestuur/raad-van-bestuur/
http://www.dommeldal.eu/
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:a.vanrooij48@gmail.com
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
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Bijbehorende Stukken:  

Bijlage: Beslissing d.d. 5 juni 2015 (ref: KL/U/VanRooij) van klachten coördinator Tiny König, namens 
Koninklijke PostNL B.V., namens haar bestuursvoorzitter H.W.P.M.A. (Herna) Verhagen.   
 
Kopiehouders:  
 

- Corswarem NV t.a.v. Marie Butenaers (e-mail: an.c@corswarem.eu);  
- Patrick Vandenbruwaene, procureur-generaal van het hof van beroep in Antwerpen 

(srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be); 
- Geert Bourgeois, minister-president van Vlaanderen (geert.bourgeois@vlaanderen.be. en 

kabinet.bourgeois@vlaanderen.be);   
- Charles Michel, Eerste Minister (info@premier.fed.be); 
- Jan Jambon, Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast 

met Grote Steden en de Regie der gebouwen kabinet.jambon@ibz.fgov.be); 
- Koen Geens, minister van Justitie (info.kabinet@just.fgov.be); 
- Didier Reynders, Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese 

Zaken (contact.reynders@diplobel.fed.be); 
- Kris Peeters, Vice-eersteminister en minister van werk, Economie en Consumenten, belast 

met Buitenlandse Handel (info@peeters.fed.be);  
- Alexander De Croo, Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, 

Digitale Agenda, Telecom-municatie en Post (info@decroo.fed.be);  
- Johan Van Overveldt, Minister van Financiën (info@kcfin.be);  
- Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

(Info.maggiedeblock@minsoc.fed.be);  
- Jacqueline Galant, Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale 

Maatschappij der Belgische spoorwegen (Jacqueline.Galant@galant.fed.be); 
- Willy Borsus, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en 

Maatschappelijke Integratie (info@borsus.fgov.be);  
- Hervé Jamar, Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij (info@jamar.fed.be); 
- Marie Christine Marghem, Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling 

(info@marghem.fed.be);  
- Daniel Bacquelaine, Minister van Pensioenen (info@bacquelaine.fed.be);  
- Steven Vandeput, Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken 

(kabinet@mod.mil.be); 
- Siegfried Bracke, Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers 

(siegfried.bracke@dekamer.be);  
- Christine Defraigne, Voorzitter senaat (cdefraigne@presidium.senate.be);  
- Philip Pirard, Korpschef van politiezone HAZODI (korpschef@hazodi.be); 
- Guido Vermeiren, Procureur des Konings van Limburg te Hasselt 

(hasselt.parket@just.fgov.be en guido.vermeiren@just.fgov.be); 
- Algemene Inspectie, die onder rechtstreeks gezag staan van de Minister van Binnenlandse 

Zaken Jan Jambon en de minister van Justitie Koen Geens (info@aigpol.be);  
- Frédéric Van Leeuw,  Federaal Procureur des Konings (federaal.parket@just.fgov.be);  
- Lieve Pellens, Federaal Magistraat (lieve.pellens@just.fgov.be);  
- No Cancer Foundation vzw, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt 

(nocancerfoundation@gmail.com); 
- De Europese De Groenen, afdeling België (de.groenen.belgie@gmail.com); 
- P.M. van Dijk, wonende aan de Scheidingstraat 5, 5154 AE te Elshout; 
- J.H. van Dijk- Fitters, wonende aan de Scheidingstraat 5, 5154 AE te Elshout; 
- Van Nunen, Johanna Elisabeth Maria, vanaf 1 januari 2011 wonende op haar 

hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), doch vanwege partijpolitieke 
corruptie van burgemeester Johny De Raeve (OpenVld) van Zonhoven en voormalig minister 
van Binnenlandse Zaken en Justitie Annemie Turtelboom (OpenVld) vanaf 1 januari 2011 tot 
13 januari 2013 en vanaf 29 augustus 2013 tot op heden niet ingeschrven in het 
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister;  

- Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 
57035032,  vanaf 1 januari 2012 gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland);  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juni-2015-brief-van-voorzitter-herna-verhagen-postnl-bv-aan-aml-van-rooij.pdf
http://www.corswarem.eu/corswarem-group-aluminium-ramen-deuren-veranda-zonnepanelen/
mailto:an.c@corswarem.eu
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-mei-2015-nadere-stukken-strafklacht-van-minister-koen-geens-bij-procureur-generaal-parket-antwerpen.pdf
mailto:srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geert_Bourgeois
mailto:geert.bourgeois@vlaanderen.be
mailto:kabinet.bourgeois@vlaanderen.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-eerste-minister-charles-michel-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:info@premier.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jan-jambon-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf
mailto:kabinet.jambon@ibz.fgov.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-koen-geens-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf
mailto:info.kabinet@just.fgov.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-didier-reynders-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:contact.reynders@diplobel.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-kris-peeters-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:info@peeters.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-alexander-de-croo-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-1944.pdf
mailto:info@decroo.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-ohan-van-overtveldt-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf
mailto:info@kcfin.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-minister-maggie-de-block-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:Info.maggiedeblock@minsoc.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jacqueline-galant-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:Jacqueline.Galant@galant.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-willy-borsus-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:info@borsus.fgov.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:info@jamar.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-marie-christine-marghem-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:info@marghem.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-daniel-bacquelaine-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:info@bacquelaine.fed.be);
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-steven-vandeput-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:kabinet@mod.mil.be);
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-voorzitter-siegfried-bracke-kamer-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:siegfried.bracke@dekamer.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-voorzitter-christine-defraigne-senaat-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:cdefraigne@presidium.senate.be
http://www.lokalepolitie.be/5370/over-ons/onze-organisatie/de-korpschef
mailto:korpschef@hazodi.be
http://www.hbvl.be/cnt/aid1562726/guido-vermeiren-voorgedragen-als-eerste-procureur-van-limburg
mailto:hasselt.parket@just.fgov.be
mailto:guido.vermeiren@just.fgov.be
http://www.aigpol.be/nl/index.html
mailto:info@aigpol.be
http://www.standaard.be/cnt/dmf20140411_01064320
mailto:federaal.parket@just.fgov.be
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/belgique-six-personnes-inculpees-pour-appartenance-presumee-a-al-qaeda_726011.html
mailto:lieve.pellens@just.fgov.be
https://sites.google.com/site/bestandenfotos/
mailto:nocancerfoundation@gmail.com
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
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- Ecologisch Kennis Centrum B.V., met ondernemingsnummer: 16090111, vanaf 5 maart 
1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland); 

- Van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);  

- Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, 
vanaf 14 januari 2010 gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode 
(Nederland);  

- Alle overig direct of indirect betrokken personen, instanties, organisatie en instellingen 

die hiervan het slachtoffer zijn, wat feitelijk alle 7 miljard wereldbewoners zijn. 

Bij De Groenen op internet.   
 
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. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
Van: THE EUROPEAN GREENS Belgie <de.groenen.belgie@gmail.com> 

Datum: 11 juni 2015 15:04 
Onderwerp: Sommatie tot het aanleveren van de bewijsstukken, waarop bestuursvoorzitter Herna Verhagen van 
de Koninklijke PostNL B.V., haar valselijk opgemaakte beslissing van 5 juni 2015 heeft aan A.M.L. van Rooij e.a 
heeft gebaseerd. 
Aan: herna.verhagen@postnl.nl, post@abvakabo.nl 
Cc: bianca <bianca.van.dijk.fitters@gmail.com>, an.c@corswarem.eu, "srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be" 
<srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be>, geert.bourgeois@vlaanderen.be, "kabinet.bourgeois@vlaanderen.be" 
<kabinet.bourgeois@vlaanderen.be>, "info@premier.fed.be" <info@premier.fed.be>, 
kabinet.jambon@ibz.fgov.be, info.kabinet@just.fgov.be, contact.reynders@diplobel.fed.be, info@peeters.fed.be, 
info@decroo.fed.be, info@kcfin.be, Info.maggiedeblock@minsoc.fed.be, Jacqueline.Galant@galant.fed.be, Willy 
Borsus <info@borsus.fgov.be>, info@jamar.fed.be, info <info@marghem.fed.be>, info@bacquelaine.fed.be, 
kabinet@mod.mil.be, siegfried.bracke@dekamer.be, cdefraigne@presidium.senate.be, "korpschef@hazodi.be" 
<korpschef@hazodi.be>, guido.vermeiren@just.fgov.be, "<Hasselt.parket@just.fgov.be>" 
<hasselt.parket@just.fgov.be>, info@aigpol.be, Parquet fédéral <federaal.parket@just.fgov.be>, 
lieve.pellens@just.fgov.be, THE EUROPEAN GREENS <theeuropeangreens.teg@gmail.com>, "A,M,L Van 
Rooij" <ekc.avanrooij@gmail.com>, a.vanrooij48@gmail.com, No Cancer Foundation 
<nocancerfoundation@gmail.com>, Camping & Pensionstal Dommeldal <a.vanrooij1@chello.nl>, Arend 
Loomeijer <arendloomeijer@gmail.com>, "Anton F. P. van Putten" <anton37.putten@wxs.nl>, Rob Brockhus 
<rob.brockhus@gmail.com>, bosgroep miep <miep@miepbos.nl>, bosgroep wieteke van Dort 
<wieteke@wietekevandort.nl>, "panorama@canvas.be" <panorama@canvas.be>, Hans van den Broek 
<hans.v.d.broek@planet.nl>, Secretaris De Groenen <info@degroenen.nl>, Erik Verbeek 
<erik.verbeek.croatia@gmail.com>, "j.fitters1" <J.Fitters1@kpnplanet.nl>, Gerard Kucharek 
<kucharek0@gmail.com>, Henk Niggebrugge <henkn@hetechtenieuws.org>, Herman Decroo <herman@decroo-
desguin.be>, "sdn@live.nl" <sdn@live.nl>, "redactie@nieuwemedianieuws.nl" 
<redactie@nieuwemedianieuws.nl>, "bnn@omroep.nl" <bnn@omroep.nl>, Marjo v d Heuvel 
<marjovdheuvel@gmail.com>, Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>, Ter Zake 
<terzake@canvas.be>, "GJJ.Beukeveld@ziggo.nl" <gjj.beukeveld@ziggo.nl>, Ruud Rietveld 
<ruudrietveldvertelt@hotmail.com>, Jan Pasterkamp <info@jpasterkamp.nl>, Jager Jikke <info@jikkejager.nl>, 
Jikke Jager <jjj17@live.nl>, Wim Muller <mullers@hotelzurems.de>, Arie van Velsen <mijnpleidooi@gmail.com>, 
"redactienbo@nieuwsblad.be" <redactienbo@nieuwsblad.be>, redactie@humo.be, redactie@hln.be, "Kr.Trouw" 
<redactie@trouw.nl>, HPde tijd <redactie@hpdetijd.nl>, "redactie@telegraaf.nl" <redactie@telegraaf.nl>, 
redactie@tscheldt.com, Demorgen BE <info@demorgen.be>, info@wouterbeke.be, "kristien.smets" 
<kristien.smets@zonhoven.be>, kristien.smets@telenet.be, Rob Brekel <rob.brekel@gmail.com>, julius 
vischjager <julius601@hotmail.com>, "f.bovenkerk" <F.Bovenkerk@uu.nl>, "ronny.switten@skynet.be" 
<ronny.switten@skynet.be>, "kabinet.schauvliege@vlaanderen.be" <kabinet.schauvliege@vlaanderen.be>, 
"info@mooirooi.nl" <info@mooirooi.nl>, Zembla <zembla@vara.nl>, tribune@sp.nl, Toon Royackers 
<toon.royackers@pandora.be>, Erik Braeken <erik.braeken@telenet.be>, "R.KAHLMAN" 
<r.kahlman@quicknet.nl>, knack@knack.be, "alexandra@niburu.co" <alexandra@niburu.co>, Kro Reporter 
<reporter@kro.nl>, Pierre Schreuder <pierre.schreuder.sr@gmail.com>, "herman.van.rompuy@telenet.be" 
herman.van.rompuy@telenet.be 
 

http://www.degroenen.nl/
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/
http://www.degroenen.eu/
mailto:herman.van.rompuy@telenet.be

