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A.M.L. van Rooij en  
J.E.M. van Rooij van Nunen e.a.  
Vanaf 1 januari 2011 wonende op hun 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A 
3520 Zonhoven (België). 

 

 

 

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

Zonhoven: 14 mei 2015  
Ons kenmerk: AvR/JvN/14052015/Som  
 

 
Sommatie aan bestuursvoorzitter H.W.P.M.A. (Herna) Verhagen (CEO) van PostNL B.V. om op grond van de 
inhoud van dit schrijven vóór uiterlijk 23 mei 2015 te hebben beslist: 

 
1. dat de adressen van de volgende bedrijven en politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, 

volledig juist en correct zijn:  

 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);  

 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); met als bestuurder A.M.L. van 
Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België);  

 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);  
 

2. dat PostNL B.V. met hun berichtgeving “adres onvolledig / onjuist” aan het Hof van beroep te 
Antwerpen, Waalsekaai 35A, 2000 Antwerpen, als antwoord op hun gedane Kennisgeving rechtsdag –
art. 838 al. 2 Ger. W. aan Camping en Pensionstal “Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van 
Rooij Holding B.V., Politieke Groepering De Groenen op bovengenoemde juiste adressen valsheid in 
geschrift heeft gepleegd.  

 
3. dat als gevolg van deze door PostNL B.V. gepleegde valsheid in geschrift Camping en Pensionstal 

“Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Politieke Groepering De 
Groenen op bovengenoemde juiste adressen al maandenlang geen post meer hebben ontvangen. 

De schade die PostNL B.V. daarbij heeft aangericht bij Camping en Pensionstal “Dommeldal’, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Politieke Groepering De Groenen, waarvan 
A.M.L. van Rooij enig zaakvoerder, directeur, bestuurder en voorzitter is, als ook bij haar cliënten, 
politieke partijgenoten en overige betrokkenen, waaronder de rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt, 
het Hof van beroep te Antwerpen, Hof van Cassatie van België, de Raad van State van België en de 
rechtbank Oost-Brabant, de rechtbank Zeeland-West-Brabant, de rechtbank Den Haag, het gerechtshof 
’s-Hertogenbosch, het gerechtshof Den Haag en de Raad van State in Nederland, gaat naar 
verwachting miljoenen euro’s belopen en heeft daarbij de gehele rechtspraak in Nederland en België 
uitgeschakeld, waarin het juridisch adviesbureau Ecologisch Kennis Centrum B.V. is gemachtigd en/of 
waarin Camping en Pensionstal “Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., 
Politieke Groepering De Groenen zijn betrokken. Wij stellen PostNL B.V. voor al deze schade volledig 
verantwoordelijk en aansprakelijk.  
 

4. dat PostNL B.V. hiermee in zeer ernstige mate de tien principes van het Global Compact met 
betrekking tot mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie heeft overtreden, zoals  
die bij brief d.d. 5 december 2012 door bestuursvoorzitter H.W.P.M.A. (Herna) Verhagen (CEO) is 
kenbaar gemaakt aan mr. H.E. Ban Ki-moon, Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.  
 

Daar als gevolg daarvan de schade voor alle betrokkenen, waaronder de Belgische en Nederlandse Staat, naar 
verwachting dagelijks met honderdduizenden euro’s oploopt sommeren wij u om vóór uiterlijk 23 mei 2015 te 
hebben beslist dat PostNL B.V. met hun berichtgeving “adres onvolledig / onjuist” aan het Hof van beroep te 
Antwerpen, Waalsekaai 35A, 2000 Antwerpen, valsheid in geschrift heeft gepleegd en dat de door het Hof van 
beroep te  Antwerpen gebruikte adresgegevens voor Camping en Pensionstal “Dommeldal’, Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Politieke Groepering De Groenen volledig juist en correct waren. 

 
Deze sommatiebrief bevat 8 blz. met 3 stukken (7 blz.), totaal: 15 blz. . 

 

http://www.postnl.nl/over-postnl/over-ons/bestuur/raad-van-bestuur/
mailto:herna.verhagen@postnl.nl
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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); 
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); 

 
maken u hierbij kenbaar dat zij verrast waren met de volgende brieven d.d. 11 mei 2015 (rolnummer: 
2015/AR/865) van het Hof van beroep van Antwerpen aan Van Rooij Adrianus (A.M.L. van Rooij) en 
Van Nunen Johanna (J.E.M. van Nunen) op onze hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België), waarin letterlijk het volgende staat geschreven (Stuk 1 en Stuk 2): 
 
 

Hof van beroep te Antwerpen 
Burgerlijke griffie, Gerechtsgebouw, Waalsekaai 35A, 2000 Antwerpen 
Algemeen +32 3 247 97 11 
www.juridat.be/beroep/antwerpen 

2015/AR/865 

Mijnheer VAN ROOIJ Adrianus 
Hazendansweg 36A 3520 ZONHOVEN 
----------------------------------------------------- 
Mevrouw VAN NUNEN Johanna, 
Hazendansweg 36A 3520 Zonhoven 

 
uw kenmerk ons kenmerk Antwerpen 

 rolnummer 2015/AR/865 11 mei 2015 
 
   bijlage(n)      Rechtstreeks          fax 

      +32 3 247 97 31          +32 3 247 97 86 
 
 

Mevrouw, Mijnheer 
 
Hierbij heb ik de eer u mede te delen dat in bovenvermelde zaak de/het Kennisgeving rechtsdag - art. 838 al. 2 
Ger. W. - WRAKING NIET kon besteld worden aan: 
 
CAMPING EN PENSIONSTAL DOMMELDAL op het aangeduide adres: t'Achterom 9-9A, 5491 XD - SINT-
OEDENRODE, NEDERLAND. De plaatselijke postdienst meldt  hieromtrent: Adres onvolledig/onjuist. 

 
HET ECOLOGISCH KENNIS CENTRUM BV op het aangeduide adres: tAchterom 9A, 5491 XD -SINT-
OEDENRODE, NEDERLAND. De plaatselijke postdienst meldt hieromtrent: Adres onvolledig/onjuist. 

 
VAN ROOIJ HOLDING BV op het aangeduide adres: ’ t Achterom 9A, 5491 XD - SINT-OEDENRODE, 
NEDERLAND. De plaatselijke postdienst meldt hieromtrent: Adres onvolledig/onjuist. 

 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen
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POLITIEKE GROEPERING DE GROENEN op het aangeduide adres: ‘t Achterom 9, 5491 XD - SINT- 

OEDENRODE, NEDERLAND. De plaatselijke postdienst meldt hieromtrent: Adres onvolledig/onjuist. 
 
 
Mag ik u om aangeduide reden verzoeken mij het juiste adres mede te delen. 

 

 
 

 

 
Daarin worden wij met betrekking tot onze bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal’, Ecologisch 
Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Politieke Groepering De Groenen (afdeling Sint-
Oedenrode) beticht van het volgende:  
 
  “Mag ik u om aangeduide reden verzoeken mij het juiste adres mede te delen.” 
 
Dit terwijl wij aan het Hof van beroep te Antwerpen de juiste adressen hebben doorgegeven maar 
door de plaatselijke postdienst onder uw verantwoordelijkheid als bestuursvoorzitter letterlijk het 
volgende is gemeld aan het Hof van Beroep van Antwerpen:  
 

“De plaatselijke postdienst meldt hieromtrent: Adres onvolledig/onjuist.”  
        
Met de berichtgeving “adres onvolledig / onjuist” aan het Hof van beroep te Antwerpen, Waalsekaai 
35A, 2000 Antwerpen, als antwoord op hun gedane kennisgeving rechtsdag –art. 838 al. 2 Ger. W. 
aan Camping en Pensionstal “Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., 
Politieke Groepering De Groenen heeft PostNL B.V. onmiskenbaar valsheid in geschrift gepleegd.  
 
Deze door PostNL B.V. gepleegde valsheid in geschrift aan het Hof van beroep te Antwerpen geeft 
een verklaring voor het feit dat Camping en Pensionstal “Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum 
B.V., Van Rooij Holding B.V., Politieke Groepering De Groenen op bovengenoemde juiste adressen 
al maandenlang geen post meer hebben ontvangen. De schade die PostNL B.V. daarbij heeft 
aangericht bij Camping en Pensionstal “Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij 
Holding B.V., Politieke Groepering De Groenen, waarvan A.M.L. van Rooij enig zaakvoerder, 
directeur, bestuurder en voorzitter is, als ook bij haar cliënten, politieke partijgenoten en overige 
betrokkenen, waaronder de rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt, het Hof van beroep te 
Antwerpen, Hof van Cassatie van België, de Raad van State van België en de rechtbank Oost-
Brabant, de rechtbank Zeeland-West-Brabant, de rechtbank Den Haag, het gerechtshof ’s-
Hertogenbosch,, het gerechtshof Den Haag en de Raad van State in Nederland gaat naar verwachting 
miljoenen euro’s bedragen en heeft daarbij de gehele rechtspraak in Nederland en België 
uitgeschakeld, waarin het juridisch adviesbureau Ecologisch Kennis Centrum B.V. is gemachtigd en/of 
waarin Camping en Pensionstal “Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding 
B.V., Politieke Groepering De Groenen zijn betrokken. Wij stellen PostNL B.V. voor al deze schade 
volledig verantwoordelijk en aansprakelijk. Aan al deze betrokkenen zal dan ook een kopie van deze 
sommatiebrief worden verstuurd met het verzoek om alle bij hen aangerichte schade te verhalen op 
PostNL B.V. Ook zal onze accountant hierover onverwijld worden geïnformeerd. 
 
Dat onze aan het Hof van beroep te Antwerpen doorgegeven adressen juist zijn is bij de gemeente 
Sint-Oedenrode en de Kamer van Koophandel te Eindhoven bekend. Het verbaast ons dan ook dat 
uw plaatselijke postdienst hierover toch de berichtgeving “adres onvolledig / onjuist” naar het Hof 
van beroep te Antwerpen heeft laten uitgaan.  
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Dat uw plaatselijke postdienst met de berichtgeving “adres onvolledig / onjuist” aan het Hof van 
beroep te Antwerpen valsheid in geschrift heeft gepleegd, wordt bevestigd door de Belgische Raad 
van State - die in de zaak met als rolnummer: G/A 215.065 / VII – 393324, voorafgaande aan de 
domiciliekeuze van onze bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum 
B.V., Van Rooij Holding B.V., Politieke Groepering De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) op onze 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven (België), hiernaar onderzoek heeft verricht - 
waarna voor het in behandeling nemen ervan aan betreffende bedrijven en politieke partij De Groenen 
om betaling van vier maal € 200,- aan griffierecht is verzocht, welke tijdig is betaald en waarvan u 
betreffende vier brieven d.d. 20 februari 2015 van de Belgische Raad van State als bewijzen vindt 
bijgevoegd (Stuk 3). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald 
en ingelast te beschouwen.  
 
Wij zullen van dit schrijven aan het Hof van Beroep van Antwerpen dan ook onverwijld een kopie laten 
toekomen met het verzoek betreffende zaak met rolnummer: 2015/AR/865 en alle andere daar in 
behandeling zijnde zaken voor onbepaalde tijd op te schorten en pas weer in behandeling te nemen 
nadat de door het Hof van beroep te Antwerpen nogmaals te versturen uitnodigingsbrieven aan:  

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

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);  

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

4. 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); 

ter plaatse door A.M.L. van Rooij als zaakvoerder, directeur, bestuurder en voorzitter van de bedrijven 
Camping en Pensionstal “Dommeldal”, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V. en de 
Politieke Groepering De Groenen zijn ontvangen.  
 
Benevens het Hof van beroep te Antwerpen zullen wij ook de rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt, 
het Hof van Cassatie van België, de Raad van State van België, de rechtbank Oost-Brabant, de 
rechtbank Zeeland-West-Brabant, de rechtbank Den Haag, het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, het 
gerechtshof Den Haag en de Raad van State in Nederland, de Belgische Staat en de Staat der 
Nederlanden hiervan onverwijld in kennis stellen met de sommatie alle lopende zaken waarin het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. als gemachtigde optreedt en/of waarin Camping en Pensionstal 
“Dommeldal”, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V. en de Politieke Groepering De 
Groenen zijn betrokken voor onbepaalde tijd op te schorten en pas voort te zetten vanaf het moment 
door A.M.L. van Rooij als zaakvoerder, directeur, bestuurder en voorzitter van de bedrijven Camping 
en Pensionstal “Dommeldal”, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V. en de Politieke 
Groepering De Groenen op hun vestigingsplaats de adressen ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode de post weer krijgt aangeboden en kan ontvangen.   
 
Bijzonder in dit alles is dat hoogst verantwoordelijk bestuursvoorzitter H.W.P.M.A. (Herna) Verhagen 
afkomstig is uit het kerkdorp Nijnsel binnen de gemeente Sint-Oedenrode en aan haar in 2014 nog de 
prijs als Machtigste Vrouw van 2014 is uitgereikt, waarvan u het bewijs vindt bijgevoegd in het 
hieronder ingelaste artikel van 24 november 2014 in de MooiRooi krant van Sint-Oedenrode.    
 

 

 
Nijnselse verkozen tot ‘Machtigste Vrouw van 2014’ 
 
 

 

http://www.mooirooi.nl/
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ma 24 nov 2014, 18:06  
 
Sint-Oedenrode - De van oorsprong Nijnselse zakenvrouw, Mr. drs. Herna Verhagen, is door het 
maandblad Opzij uitgeroepen tot de Machtigste Vrouw van 2014. Verhagen is voorzitter van de 
raad van bestuur van PostNL. In Nederland zijn er maar twee vrouwen die een beursgenoteerd 
bedrijf leiden. Verhagen is er één van.  
 
Vorige week maandagavond werd de jaarlijkse lijst van ‘100 Machtigste Vrouwen’ gepresenteerd 
door het tijdschrift. Voorzitter van de jury is de oud VVD minister Sybilla Dekker. Zij gaf haar mening 
over Verhagen. Ze vindt dat de oud-Nijnselse direct bij haar aanstelling haar stempel drukte door een 
voorgenomen en zeer omstreden reorganisatie terug te draaien. Daarnaast besteedt ze veel 
aandacht aan diversiteit, zo luidde het oordeel van Dekker.  
 

 
Het moet voor u als machtigste vrouw, opgegroeid in de gemeente Sint-Oedenrode, dan ook niet 
moeilijk zijn om bij de plaatselijke postdienst en de gemeente Sint-Oedenrode te regelen dat met 
betrekking tot de op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD gevestigde bedrijven  Camping en 
Pensionstal “Dommeldal”, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V. en de Politieke 
Groepering De Groenen de postverzending weer in orde komt. Dit des te meer u dat tegenover 
secretaris-generaal mr. H.E. Ban Ki-moon van de Verenigde Naties wettelijk verplicht bent vanwege 
uw bij brief d.d. 5 december 2012 afgegeven ondersteuning van de tien principes van het Global 
Compact met betrekking tot mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie, welke u 
hieronder vindt ingelast (Stuk 4):  
 

 
 
Mr. H.E. Ban Ki-moon  
Secretary-General 
United Nations 
New York, NY 10017 
USA   
 
 

  
 
5 December 2012  
 
Our reference                                               Your reference 
 
Subject                 Entry Letter foor Global Compact  
 
Dear Mr. Secretary-General, 
 
I am pleased to confirm that PostNL B.V. supports the ten principles of the Global Compact with 
respect to human rights, labour, environment and anti-corruption. 
With this communication, we express our intent to advance those principles within our sphere of 
influence. 
 
We are committed to making the Global Compact and its principles part of the strategy, culture and 
day-to-day operations of our company, and to engaging in collaborative projects which advance the 
broader development goals of the United Nations, particularly the Millennium Development Goals. 
PostNL will make a clear statement of this commitment to our stakeholders and the general public. 
 
We recognize that a key requirement for participation in the Global Compact is the annual submission 
of a Communication on Progress (COP) that describes our company’s efforts to implement the ten 
principles. We support public accountability and transparency, and therefore commit to report on 
progress within one year of joining the Global Compact, and annually thereafter according to the 
Global Compact COP policy. 
 

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
http://www.google.be/url?url=http://www.barefootcollege.org/un-secretary-general-ban-ki-moon-addresses-world-energy-congress-2013/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=HFVXVdvdOsGysgGcsICYDA&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNEcxHp21aMMCxW4S3HmME9ujUe5LQ
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Sincerely yours,  

 
Ms. H.W.P.M.A. (Herna) Verhagen 
CEO PostNL B.V.  
 

 
Uiteraard zullen wij dan ook middels verzending van een kopie van deze sommatie aan u, secretaris-
generaal mr. H.E. Ban Ki-moon van de Verenigde Naties, als ook onze accountant, hiervan onverwijld 
in kennis stellen, als ook van uw beslissing daarop.  
 

Omdat bovengenoemd handelen van de plaatselijke postdienst in Sint-Oedenrode het gevolg is van 
het overtreden van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieuregels en grensoverschrijdende 
corruptie, waarvoor u als bestuursvoorzitter persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk bent, heeft u 
in zeer ernstige mate gehandeld in strijd met uw bij brief d.d. 5 december 2012 afgegeven 
ondersteuning aan secretaris-generaal mr. H.E. Ban Ki-moon van de Verenigde Naties. De mens en 
milieu vernietigende gevolgen daarvan voor meer dan 11 miljoen Belgen zijn zo ernstig dat wij een 
kopie van deze sommatie onverwijld hebben laten toekomen aan:  

- 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);   
 

Op grond van bovengenoemde feiten sommeren wij bestuursvoorzitter H.W.P.M.A. (Herna) 
Verhagen (CEO) van PostNL B.V. om vóór uiterlijk 23 mei 2015 te hebben beslist: 
 

1. dat de adressen van de volgende bedrijven en politieke partij De Groenen, afdeling Sint-
Oedenrode, volledig juist en correct zijn:  

 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);  

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

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
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 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);  

 
2. dat PostNL B.V. met hun berichtgeving “adres onvolledig / onjuist” aan het Hof van beroep 

te Antwerpen, Waalsekaai 35A, 2000 Antwerpen, als antwoord op hun gedane Kennisgeving 
rechtsdag –art. 838 al. 2 Ger. W. aan Camping en Pensionstal “Dommeldal’, Ecologisch 
Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Politieke Groepering De Groenen op 
bovengenoemde juiste adressen valsheid in geschrift heeft gepleegd.  
 

3. dat als gevolg van deze door PostNL B.V. gepleegde valsheid in geschrift Camping en 
Pensionstal “Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Politieke 
Groepering De Groenen op bovengenoemde juiste adressen al maandenlang geen post 
meer hebben ontvangen en dat door PostNL B.V. al deze bij Camping en Pensionstal 
“Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Politieke Groepering 
De Groenen aangerichte schade, waarvan A.M.L. van Rooij enig zaakvoerder, directeur, 
bestuurder en voorzitter is, als ook alle bij haar cliënten, politieke partijgenoten en overige 
betrokkenen aangerichte schade, waaronder de rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt, het 
Hof van beroep te Antwerpen, Hof van Cassatie van België, de Raad van State van België en 
de rechtbank Oost-Brabant, de rechtbank Zeeland-West-Brabant, de rechtbank Den Haag, het 
gerechtshof ’s-Hertogenbosch,, het gerechtshof Den Haag, de Raad van State in Nederland, 
de Belgische Staat en de Staat der Nederlanden, welke naar verwachting miljoenen euro’s 
gaat belopen zal vergoeden.  
 

4. dat PostNL B.V. hiermee in zeer ernstige mate de tien principes van het Global Compact met 
betrekking tot mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie heeft 
overtreden, zoals die bij brief d.d. 5 december 2012 door bestuursvoorzitter H.W.P.M.A. 
(Herna) Verhagen (CEO) zijn kenbaar gemaakt aan mr. H.E. Ban Ki-moon, Secretaris-
Generaal van de Verenigde Naties.  
 

In geval vóór uiterlijk 23 mei 2015 niet positief is beslist op deze sommatie zal tegen PostNL B.V., 

haar bestuursvoorzitter H.W.P.M.A. (Herna) Verhagen en haar Chief Financial Officer J. P. P. (Jan) 
Bos strafaangifte worden gedaan. Ter onderbouwing van die strafaangifte zal een kopie van deze 

sommatie worden overlegd. 

In afwachting van de hierboven verzochte beslissing van PostNL B.V., namens deze   
bestuursvoorzitter H.W.P.M.A. (Herna) Verhagen, vóór uiterlijk 23 mei 2015, 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  
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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:  

 

Stuk 1 ( 1 blz.)  Stuk 2 ( 1 blz.) Stuk 3 ( 4 blz.) Stuk 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 nadere stukken 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. 
 

http://www.degroenen.nl/
http://www.degroenen.eu/

