
A.M.L.  van Rooi j  en J.E.M. van Nunen
vanaf  1 januar i  201 1 wonende doch n iet
ingeschreven op hun hoofdverbli jfplaats
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven
(Be lg ië )e .a .

Verstuurd oer fax 088 86 87 883

Aan: H.W.P.M.A. (Herna) Verhaqen.
CEO Koninkl i jke PostNL B.V.
Postbus 30250, 2500 GG Den Haag
(e-mai l :  herna.verhaqen@postnl .nl  en
post@abvakabo. nl) .

Z o n h o v e n : 1 5 j u n i  2 0 1 5
Ons kenmerk: JvN/1 506201 5/SomPost
Uw ref: KL/U/VanRooij en KL/U/VanRooij2

Geachte bestuursvoorzi t ter H.W.P.M.A. (Herna) Verhagen,

De volgende natuurl i jke personen en rechtspersonen:

1. Van Rooi i .  Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari  2011 wonende op zi jn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgié), doch vanwege partijpolitieke
corruptie van burgemeester Peter Maas (CDA) en de wethouders Jeanne Hendriks-van\f,t l
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Sommat ie tot  het  n iet iq  verk laren van uw bi i  br ie f  d.d.  5 iuni  2015 ( ref :  KL/U/VanRooi i )  en b i i  br ie f  d.d.  11
iuni  2015 ( ref :  KL/UA/anRooi i2)  genomen besl iss ingen daar d ie z i jn  verstuurd naar een volgens het
bevolkingsregister van Zonhoven en Belgische Rijksregister vanaf 29 augustus 2013 als ONBEWOOND
geregistreerde woning Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), bestemd voor de woningen op het adres 't

Achterom 9 en 9A ,  5491 XD Sint -Oedenrode (Neder land) ,  waar in J .E.M. van Rooi j  van Nunen in de
gemeenteli jke basisadministratie (GBA) als wonend staat ingeschreven op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD
Sint-Oedenrode en de bedr i jven Camping en Pensionsta l  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V. ,  Van
Rooi j  Hold ing 8.V. ,  St icht ing Adminis t rat iekantoor  van Rooi j  Hold ing B.V en de pol i t ieke par t i j  De Groenen
(afdeling Sint-Oedenrode) bij de kamer van koophandel staan ingeschreven op de adressen 't Achterom 9 en 9A
en dat  op u i ter l i ik  16 iuni  2015 op de volgende e-mai l  adressen:  ekc.avanrooi j@gmal l .com en
de.oroenen.belgie@qmail.com aan ondergetekenden schrifteli jk te hebben bevestigd.

Tevens sommeren wii bestuursvoorzitter H.W.P.M.A. (Herna) Verhaqen van de Koninkli ike PostNL B.V.
om maatreqelen te treffen dat vanuit Nederland geen enkele brief meer wordt verstuurd aan de in het
bevolkingsregister van Zonhoven en Belgische Rijksregister vanaf 29 augustus 2013 als ONBEWOOND
geregistreerde woning (p/a) Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) en alle aan J.E.M. van Rooij van
Nunen,  Camping en Pensionsta l  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V. ,  Van Rooi j  Hold ing 8.V. ,
Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V en de polit ieke paÍti j  De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode)
gerichte brieven te versturen naar de adressen 't Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), waar
J.E.M. van Rooi j  van Nunen in de gemeentel i jke basisadminis t rat ie  (GBA) a ls  wonend staat  ingeschreven en
waar de bedr i jven Camping en Pensionsta l  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V. ,  Van Rooi j  Hold ing
B.V., Stichting Administratiekantoorvan Rooij Holding B.V en de polit ieke parti j  De Groenen (afdeling Sint-
Oedenrode) zijn gevestigd en eryoor te zorgen dat J.E.M. van Rooij van Nunen en de bedrijven Camping en
Pensionsta l  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum B.V. ,  Van Rooi j  Hold ing 8.V. ,  St icht ing
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V en de polit ieke parti j  De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) de voor
hen bestemde post  kunnen ontvangen in de door B.C.M. Jansen,  Ol landseweg 117 ,5491 XA Sint -Oedenrode
gestolen brievenbussen op hun woonadres en vestigingsadres'tAchterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en
dat  op u i ter l i ik  16 iuni  2015 op de volgende e-mai l  adressen:  ekc.avanrooi j@gmai l .com en
de.groenen.belgie@qmail.com aan ondergetekenden schrifteli jk te hebben bevestigd.

Ook sommeren wii bestuursvoorzitter H.W.P.M.A. (Herna) Verhaqen van de Koninkli ike PostNL B.V. om
maatreqelen te treffen dat alle post vanuit Nederland die is bestemd voor A.M.L. van Rooij vanaf 17 juni 2015
wordt verstuurd aan federaal procureur Frederic Van Leeuw, Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel,
zolang de woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, nog als ONBEWOOND staat geregistreerd
in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister, waartoe u op grond van art.
40 Ger.W.(Belg ië)  wet te l i jk  verp l icht  bent  en dat  op u i ter l i ik  16 iuni  2015 op de volgende e-mai l  adressen:
ekc.avanrooi j@amai l .com en de.groenen.belq ie@qmai l .com aan A.M.L.  van Rooi j  schr i f te l i jk  te  hebben
bevestigd.
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Kemenade (Hart  van Rooi/PvdA), Ad van der Hei iden (DGS- BVRRooi)en Jan van
Burqsteden (VVD) van de gemeente SinfOedenrode vanaf 15 januari  2013 ambtshalve
uitgeschreven ui t  de gemeentel i jke basisadministrat ie (GBA)van de gemeente Sint-
Oedenrode naar het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België)welk in het
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Ri jksregister vanaf
0110112011 tot 14Í1012012 en vanaf 29/08/2013 tot op heden als ONBEWOOND staat
geregistreerd;
Van Nunen. Johanna El isabeth Maria, vanaf 1 januari  2011 wonende op haar
hoofdverbl i j fp laats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België),  doch vanwege part i jpol i t ieke
corrupt ie van burgemeester Peter Maas (CDA) en de wethouders Jeanne Hendriks-van
Kemenade (Hart  van Rooi/PvdA), Ad van der Hei iden (DGS- BVRRooi)en Jan van
Burqsteden (VVD)van de gemeente Sint-Oedenrode nooit  ui tgeschreven ui t  de
gemeentel i jke basisadministrat ie (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode, waardoor
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode J.E.M. van Nunen vanaf 15 ianuari  2013
tot op heden tegen hun wi l  in jur idisch heeft  gescheiden van haar echtgenoot A.M.L. van
Rooij;
Campinq en  Pens ions ta l  "Dommelda l "  eenmansbedr i j f  met  ondernemingsnummer .
57035032, vanaf 1 januari  2012 gevest igd op het adres ' t  Achterom 9-9A, 549' l  XD Sint-
Oedenrode (Nederland) (voorheen: VOF), met als zaakvoerder Van Rooi j ,  Adrianus Marius
Lambertus, z i jn vanwege part i jpol i t ieke corrupt ie van burgemeester Peter Maas (CDA)en de
wethouders Jeanne Hendriks-van Kemenade (Hart  van Rooi/PvdA), Ad van der Hei iden
(DGS- BVRRooi) en Jan van Burqsteden (VVD)van de gemeente Sint-Oedenrode al le
eigendommen (waaronder vertrouwel i jke dossiers) gestolen door Rob van den Witteboer
werkzaam bi j  Van Kaathoven Logist ics 8.V.,  postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode en zi jn de
bedri j fswoningen ' t  Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, bi jbehorende bedri j fsgebouwen
en onderl iggende percelen sect ie P 525, P526, P 508, P 509, P 51 0 en P 51 6 en P 517 (zo'n
6 hectare),  inclusief de br ievenbussen, gestolen door B.C.M. Jansen, Ol landseweg 117, 5491
XA Sint-Oedenrode;
Ecof oqisch Kennis Centrum B.V..  met ondernemingsnummer: 16090í 11, vanaf 5 maart
1998 gevest igd op het adres' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als
directeur Van Rooi j ,  Adrianus Marius Lambertus, z i jn vanwege part i jpol i t ieke corrupt ie van
burgemeester Peter Maas (CDA) en de wethouders Jeanne Hendriks-van Kemenade (Hart
van Rooi/PvdA), Ad van der Hei iden (DGS- BVRRooi)en Jan van Burqsteden (VVD)van
de gemeente Sint-Oedenrode al le eigendommen (waaronder vertrouwel i jke dossiers) gestolen
door Rob van den Witteboerwerkzaam bi jVan Kaathoven Logist ics B.V.,  postbus 134, 5490
AC Sint-Oedenrode en is de huisvest ing ( inclusief br ievenbussen) van het Ecologisch Kennis
Centrum B.V. op ' t  Achterom 9A, 5491XD te Sint-Oedenrode gestolen door B.C.M. Jansen,
Ol landseweg 1 17, 5491 XA Sint-Oedenrode;
Van Rooi i  Holdinq B.V..  met ondernemingsnummer:17102683, vanaf 5 maart '1998

gevest igd op het adres ' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als
directeur Van Rooi j ,  Adrianus Marius Lambertus, z i jn vanwege part i jpol i t ieke corrupt ie van
burgemeester Peter Maas (CDA) en de wethouders Jeanne Hendriks-van Kemenade (Hart
van Rooi/PvdA), Ad van der Hei iden (DGS- BVRRooi)en Jan van Burqsteden (VVD)van
de gemeente Sint-Oedenrode al le eigendommen (waaronder vertrouwel i jke dossiers) gestolen
door Rob van den Witteboer werkzaam bi j  Van Kaathoven Logist ics 8.V.,  postbus 134, 5490
AC Sint-Oedenrode en is de huisvest ing ( inclusief br ievenbussen) van Van Rooi j  Holding B.V.
op' t  Achterom 9A, 549' lXD te Sint-Oedenrode gestolen door B.C.M. Jansen, Ol landseweg
117, 5491 XA Sint-Oedenrode;
St icht inq Administrat iekantoor van Rooi i  Holdinq 8.V.,  met ondernemingsnummer.
17154479, vanaf 5 maart 1998 gevest igd op hetadres' tAchterom 9A,5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland),  met als voorzi t ter Van Rooi j ,  Adrianus Marius Lambertus, z i jn
vanwege partijpolitieke corruptie van burgemeester Peter Maas (CDA) en de wethouders
Jeanne Hendriks-van Kemenade (Hart  van Rooi/PvdA), Ad van der Hei iden (DGS-
BVRRooi) en Jan van Burgsteden (VVD)van de gemeente Sint-Oedenrode al le
eigendommen (waaronder vertrouwel i jke dossiers) gestolen door Rob van den Witteboer
werkzaam bi jVan Kaathoven Logist ics 8.V.,  postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode en is de
huisvest ing ( inclusief br ievenbussen) van St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding
B.V. op' t  Achterom 9A, 549' lXD te Sint-Oedenrode gestolen door B.C.M. Jansen,
Ol landseweg 117 ,5491 XA Sint-Oedenrode;
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7. De Pol i t ieke Groeperinq De Groenen (met haar zetel  te Utrecht),  afdel ing Sint-Oedenrode,
gevest igd op het adres ' t  Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland),  met als
gemacht igd voorzi t ter Van Rooi j ,  Adrianus Marius Lambertus, z i jn vanwege part i jpol i t ieke
corrupt ie van burgemeester Peter Maas (CDA) en de wethouders Jeanne Hendriks-van
Kemenade (Hart  van Rooi/PvdA), Ad van der Hei iden (DGS- BVRRooi) en Jan van
Burqsteden (VVD)van de gemeente Sint-Oedenrode al le eigendommen (waaronder
vertrouwelijke dossiers) gestolen door Rob van den Witteboer werkzaam bij Van Kaathoven
Logist ics 8.V.,  postbus '134, 5490 AC Sint-Oedenrode en is de huisvest ing ( inclusief
br ievenbussen)van de Pol i t ieke Groepering De Groenen, afdel ing Sint-Oedenrode, gevest igd
op het adres' t  Achterom 9, 549'1XD te Sint-Oedenrode gestolen door B.C.M. Jansen,
Ol landseweg I  17, 5491 XA Sint-Oedenrode;

kunnen uw bes l i ss ing  d .d .5  jun i2015 ( re f :  KL /U/VanRoo i j )en  uw bes l i ss ing  d .d .  11 jun i2015 ( re f :
KL/U/VanRooi j2) verstuurd naar het vanaf 29 augustus 2013 in het bevolkingsregister van de
gemeente Zonhoven en Belgische Ri jksregister als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) niet  in goede orde ontvangen.

De fei ten zi in als volqt:

Op onze b i j  aangetekende br ie f  d .d .14  mei2015 (kenmerk :AvR/JvN/14052015/Som)vers tuurde
sommatie, welke u kunt lezen op internet in de volgende l ink:

http: / /www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-mei-2015-sommatie-aan-herna-verhagen-voorzi t ter-
raad-van-besu u r-postn l. pdf

hebben wi j  aan daarvoor verantwoordel i jk bestuursvoorzi t ter H.W.P.M.A. (Herna) Verhaqen van de
Koninkl i jke PostNL B.V. let ter l i jk de volgende sommatie laten ui tgaan:

Sommatie aan bestuursvoorzi t ter H.W.P.M.A. (Herna)Verhagen (CEO)van PostNL B.V. om op
grond van de inhoud van di t  schr i jven vóór ui ter l i ik 23 mei2015 te hebben besl ist :

1.  dat de adressen van de volgende bedri jven en pol i t ieke part i j  De Groenen, afdel ing Sint-
Oedenrode, vol ledig juist  en correct z i jn:

.  Campinq en Pensionstal  "Dommeldal" eenmansbedri j f  met ondernemingsnummer:
57035032, vanaf 1 januari  2012 gevest igd op het adres ' t  Achterom 9-9A, 5491 XD Sint
Oedenrode (Nederland);

.  Eco log isch  Kenn is  Cent rum 8 .V. .  met  ondernemingsnummer :  '16090111,  vanaf  5
maart 1998 gevest igd op het adres' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode
(Nederland);

. @ m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 1 7 1 0 2 6 B 3 ' v a n a f 5 m a a r t , l 9 9 8
gevest igd op het adres ' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);  met als
bestuurderA.M.L. van Rooi j ,  vanaf l  januari20'11 wonende op zi jn hoofdverbl i j fp laats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

.  Pol i t ieke Groeperinq De Groenen (met haar zetel  te Utrecht),  afdel ing Sint-Oedenrode,
vanaf 14 januari  2010 gevest igd op het adres ' t  Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode
(Nederland);

2. dat PostNL B.V. met hun berichtgeving"adres onvollediq / oniuist'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 8.V.,  Van Rooi j  Holding B.V.,  Pol i t ieke Groepering De Groenen op
bovengenoemde juiste adressen valsheid in qeschri f t  heeft  qepleeqd.

3. dat als gevolg van deze door PostNL B.V. gepleegde valsheid in geschri f t  Camping en
Pensionstal  "Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  Van Rooi j  Holding B.V ,  Pol i t ieke
Groepering De Groenen op bovenqenoemde iuiste adressen al  maandenlang geen post
meer hebben ontvangen. De schade die PostNL B.V. daarbi j  heeft  aangericht bi j  Camping en
Pensionstal  "Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum B.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,  Pol i t ieke

inq De Groenen, waarvan A.M.L. van Rooi j  enig zaakvoerder,  directeur,  bestuurder
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en voorzi t ter is,  als ook bi j  haar cl iénten, pol i t ieke part i jgenoten en overige betrokkenen,
waaronder de rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt ,  het Hof van beroep te Antwerpen, Hof
van Cassat ie 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
verwacht ing mi l joenen euro's belopen en heeft  daarbi j  de gehele rechtspraak in Nederland
en België ui tgeschakeld, waarin het jur idisch adviesbureau Ecologisch Kennis Centrum B.V.
is gemacht igd en/of waarin Camping en Pensionstal  "Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis
Centrum B.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,  Pol i t ieke Groepering De Groenen zi jn betrokken. Wij
stel len PostNL B.V. voor al  deze schade vol ledig verantwoordel i jk en aansprakel i jk.

4.  dat PostNL B.V. hiermee in zeer ernst ige mate de t ien pr incipes van het Global Compact met
betrekking tot  mensenrechten, arbeidsomstandigheden, mi l ieu en ant i-corrupt ie heeft
overtreden, zoals die bi j  br ief  d.d. 5 december 2012 door bestuursvoorzi t ter H.W.P.M.A.
(Herna)Verhagen (CEO) is kenbaar gemaakt aan mr. H.E. Ban Ki-moon, Secretar is-
Generaal van de Verenigde Naties.

Daar als gevolg daarvan de schade voor al le betrokkenen, waaronder de Belgische en Nederlandse
Staat,  naar verwacht ing dagel i jks met honderdduizenden euro's oploopt sommeren wi j  u om vóór
uiterf iik 23 mei 2015 te hebben beslist dat PostNL B.V. met hun berichtgeving "adres onvolledig /
onjuisf'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 8.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,
Pol i t ieke Groepering De Groenen vol ledig juist  en correct waren.

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

Als antwoord daarop ontvingen wi jop 11juni2015 in de als onbewoond geregistreerde woning van
uw klachten coórdinator Tiny Kónig in uw opdracht en onder uw verantwoordel i jkheid bi j  br ief  d.d. 5
juni  20'15 (uw Ref KL/U/VanRooi j)  let ter l i jk de volgende besl issing op het adres Hazendansweg 364,
3520 Zonhoven (België),  z i jnde Belgisch grondgebied waarvoor federaal procureur Frédéric Van
Leeuw, Federaal Parket,  Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel onder pol i t ieke verantwoordel i jkheid van
Minister van Just i t ie Koen Geens verantwoordel i jk is (Stuk 6).

De heer A.M.L.  van Rooi j  en
mevrouw J.E.M. van Rooi i  van Nunen e.a.
Hazendansweg 36A
3520 Zonhoven, België

Koninklj ike PostNL B.V.
Directie
Postbus 30250
2500 GG's-Gravenhage

5  j un i  2015

Onzereferent ieKL/U/VanRooi i  Uwreferent ieAvR/JvN/140520156/SOM

Onderwerp Postbezorging

Geachte heer/mevrouw Van Rooij en Van Rooij-Nunen,

ln 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 inqesteld en wil ik namens de directie van PostNL als
volgt reageren.
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Bii navraaq is qebleken dat op de adressen 't Achterom 9 en 9A. 5491XD in Sint Oedenrode sinds
februari 2015 een nieuwe eiqenaar woont. De huidiqe eiqenaar heeft aanqeqeven qeen priis meer
te stellen op post qericht aan u of bestemd voor een van de door u qenoemde bedriiven en dat hii
alle post retour afzender stuurt.

lk vertrouw er o0 u hiermee voldoende te hebben oeinformeerd.
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Konink l i jke PostNL B.V.
's-Gravenhage

KvK nr.27124700

Als react ie daarop hebben wi j  bi j  fax 0BB 86 87 BB3 en per e-mai l :  herna.verhaqen@oostnl .nl  en
post@abvakabo.nl  aan bestuursvoorzi t ter:  H.W.P.M.A. (Herna) Verhaqen bi j  br ief  d.d. 11 juni  2015
(kenmerk: AvRl/JvN/1 4052015/Som) letterlijk de volgende sommatie laten uitgaan:

Sommatie tot het aanleveren van de bewijsstukken, waarop u hebt gebaseerd:
1 . dat A.M.L. van Rooii 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 Rooii 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  bedr i j f  Campinq en Pensionsta l  "Dommeldal"  eenmansbedr i j f  met  ondernemingsnummer:

57035032, met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, vanaÍ ' l  januari 2012 gevestigd op het adres 't

Achterom 9-9A, 549'1 XD Sint-Oedenrode (Nederland) vanaf íebruari 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 Ecolooisch Kennis met ondernemingsnummer: 160901 1 1 , 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 Rooii Holdinq 8.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  St icht inq Adminis t rat iekantoor  van Rooi i  Hold inq 8.V. ,  met  ondernemingsnummer ' .  17154479,
vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD SinGOedenrode (Nederland), met
a l svoo rz i t t e rA .M.L .vanRoo i j , vana f feb rua r i  20 ' l  5n ie tmeer  s taa t i ngesch reven indekamervan
koophandel als gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode; ;

7. dat de Polit ieke Groeperinq 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  u i ter l i ik  13 iuni  2015 op onze e-mai l  adressen:ekc.avanroo[@gmai l .com en a.vanrooi i4S@gmai l .com en
de.groenen.belq ie@gmai l .com. Di t  omdat  anders PostNL B.V.  namens deze voorz i t ter  H.W.P.M.A.  (Herna)
Verhagen, zich onmiskenbaar schuldig hebben gemaakt aan het niet meer bezorgen van enige post (waaronder
gerechteli jke 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 8.V., Stichting Administratiekantoorvan Rooij Holding B.V. en de polit ieke Groepering
De Groenen, afdeling SinGOedenrode.

Behoudens een kopie van de hierboven verzochte stukken vóór uiterl i ik 13 iuni 2015 zal tegen PostNL B.V. ,
haar bestuursvoorzitter H.W.P.M.A. (Herna) Verhagen en haar klachtenbehandelaar Tiny Kónig 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 bi 1 blz.), totaal: 8 blz. .
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De gehele sommatiebr ief  d.d. '11 juni  20'15 kunt u lezen in de volgende l inks op internet:

http: / /www.mstsnl.net/ekc/pdf/11- iuni-2015-sommatie-van-aml-van-rooi i -ea-aan-
bestu u rsvoorzitter-herna-verhaqen-kon i n kl i i ke-postn l-bv. pdf

https:/ /s i tes.qooqle.com/si te/deqroenenbelsiei  koninkl i ike-postnl-b-v

Wij  verzoeken u nogmaals kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast
te beschouwen.

Als antwoord daarop in de als onbewoond geregistreerde woning ontvangen wi j  op 15 juni  20'15 van
uw klachten coórdinator Tiny Kónig in uw opdracht en onder uw verantwoordel i jkheid bi j  br ief  d.d. 1 1
juni  20'15 (uw Ref KL/U/VanRooi j2) let ter l i jk de volgende besl issing op het adres Hazendansweg 364,
3520 Zonhoven (België),  z i jnde Belgisch grondgebied waarvoor federaal procureur Frédéric Van
Leeuw, Federaal Parket,  Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel onder pol i t ieke verantwoordel i jkheid van
Minister van Just i t ie Koen Geens verantwoordel i jk is (Stuk 7).

De heerA.M.L.  van Rooi j  en
mevrouw J.E.M. van Rooi i  van Nunen e.a.
Hazendansweg 364
3520 Zonhoven,  Belg ië

Koninklj ike PostNL B.V.
Directie
Postbus 30250
2500 GG's-Gravenhaoe

1 '1  jun i  201 5

Onzereferent ieKL/U/VanRooi i2 Uwreferent ieAvR/JvN/140520156/5OM

Onderwerp Postbezorgi ng

Geachte heer/mevrouw Van Rooij en Van Rooij-Nunen,

Naar aanleiding en ter bevestiging van uw brief van 1 '1 juni 201 5 verwijs ik u namens de directie van
PostNL naar ons antwoord in de brief van 5 juni 2015.

Verdere discussie acht ik niet zinvol. Wii zullen nieuwe correspondentie uwerziids over dit
onderwerp dan ook niet meer in behandelinq nemen. Dit qeldt voor alle afdelinqen van PostNL.

lk vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd.
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Hiermee heeft  k lachten coórdinator Tinv Kóniq namens de direct ie van PostNL, bestaande ui t  de
volgende personen:

Raad van Bestuur Koninkl i ike PostNL B.V

,%
J

$Js$t

Herna Verhaoen (C.E.O.) Jan Bos íC.F.O.)

let ter l i jk het volgende besl ist :

Verdere discussie acht ik niet  z invol.  Wii  zul len nieuwe correspondent ie uwerzi ids over
di t  onderwerp dan ook niet meer in behandel inq nemen.
Dit  qeldt voor al le afdel inqen van PostNL.

Daarmee heeft klachten coórdinator Tinv Kóniq beslist dat:

-  Tinv Kóniq klachten coórdinator van PostNL B.V.
- Herna Verhaqen (C.E.O.) bi j  PostNL B.V.
-  Jan  Bos (C.F .O. )  b i j  Pos tNL B.V.
- Arno van Bi inen (Lid Execut ive Committee) bi j  PostNL B.V.
- Marcel Krom (Lid Execut ive Committee) bi j  PostNL B.V.
- Gerr i t  Mastenbroek (Lid Execut ive Committee) bi j  PostNL B.V.
- Roser Muvs (Lid Execut ive Committee) bi j  PostNL B.V.
- Albert  Rodenbooq (Lid Execut ive Committee) bi j  PostNL B.V.
- Jacques Wallaqe (Commissaris,  v ice-voorzi t ter,  Raad van Commissarissen ) bi j  PostNL B.V.
- Michiel  Boersma (Commissaris,  Raad van Commissarissen) bi j  PostNL B.V.
- Marc Enqel (Commissaris,  Raad van Commissarissen) bi j  PostNL B.V.
- Aqnes Jonserius (Commissaris,  Raad van Commissarissen) bi j  PostNL B.V.
- Thessa Menssen (Commissaris,  Raad van Commissarissen) bi j  PostNL B.V.
- Frank Róvekamp (Commissaris,  Raad van Commissarissen) bi j  PostNL B.V.

in onderl inge samenspanning met:

1. Peter Maas (CDA) burgemeester van de gemeente Sint-Oedenrode;
2. Jeanne Hendriks-van Kemenade (Hart  van Rooi/PvdA) wethouder van de gemeente Sint-

Oedenrode;
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3. Ad van der Hei iden (DGS- BVRRooi) wethouder van de gemeente Sint-Oedenrode;
4. Jan van Burssteden (VVD) wethouder van de gemeente Sint-Oedenrode;
5. Van Kaathoven Loqist ics 8.V.,  postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode;
6. Rob van Kaathoven, algemeen directeur bi jVan Kaathoven Logist ics 8.V.,  postbus 134,

5490 AC Sint-Oedenrode:
7 .  Rob van den Witteboer,  werkzaam bi j  Van Kaathoven Logist ics 8.V.,  postbus 134, 5490 AC

Sint-Oedenrode;
B. M. van Happen Transport  8.V..  postbus 2323, 5600 CH Eindhoven;
9. Mark van Happen, algemeen directeur bi j  M. van Happen Transport  8.V.,  postbus2323,

5600 CH Eindhoven;
1 0 .  L e o M e r k s , w e r k z a a m b i j  M . v a n H a p p e n T r a n s p o r t B . V . , p o s t b u s 2 3 2 3 , 5 6 0 0 C H E i n d h o v e n ;
'1  1 .  B .C.M.  Jansen,  O l landseweg 117,5491 XA S in t -Oedenrode;

beslist dat vanwege het feit dat Rob van den Witteboer werkzaam bij Van Kaathoven Logistics 8.V.,
postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode (veelal)  in containers van M. van Happen Transport  B.V.
(totaal 12 of 13 containers) op 29 januari  2015 zonder voorafgaande toestemming van eiqenaar
A.M.L. van Rooi i  al le eigendommen (waaronder vertrouwel i jke dossiers van onder meer cl iënten van
het Ecologisch Kennis Centrum B.V.) heeft  gestolen van A.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenote J.E.M. van
Rooi j  van Nunen, zi jn bedri jven Camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum
8.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V en van de pol i t ieke
part i j  De Groenen (afdel ing Sint-Oedenrode) ui t  hun bedri j fswoningen op het adres ' t  Achterom 9 en
9A en bi jbehorende bedri j fsgebouwen. Hiermee heeft  Rob van den Witteboer werkzaam bi j  Van
Kaathoven Logist ics 8.V.,  postbus í34, 5490 AC Sint-Oedenrode zich onmiskenbaar schuldig
gemaakt aan huisvredebreuk. Over huisvredebreuk staat op wikipedia let ter l i jk het volgende
oeschreven:

Huisvredebreuk

Onder huisvredebreuk wordt verstaan het binnendrinqen van een woninq of besloten lokaal (biivoorbeeld
een winkel of horecabedriif l  of erf of daarin verbli iven zonder de toestemminq en teqen de wil van de
eiqenaar of qebruiker. Huisvredebreuk is in Nederland een ldgdtijJ dat strafbaar is gesteld in het Wetboek
van Strafrecht onder artlkel 138 Sr en valt in een specifieke categorie misdrijven tezamen met
lokaalvredebreuk ten aanzien van een lokaal bestemd voor de openbare dienst (art. 139 Sr) en sinds 1993
comoutervredebreuk (art. 1 38ab Sr).

Wetsartikelen huisvredebreuk en uitleq

Artikel 138 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht:
1. Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechteli jk binnendringt

of, wederrechteli jk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende
aanstonds veruvijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de
derde categorie.

2. Hij die zich de toegang heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valse sleutels, van een
valse order of een vals kostuum, of die, zonder voorkennis van de rechthebbende en anders dan ten
gevolge van vergissing binnengekomen, aldaar wordt aangetroffen in de voor de nachtrust bestemde
tijd, wordt geacht te zijn binnengedrongen.

3. Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

4. De in het eerste en derde l id bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd,
indien twee of meer verenigde personen het misdrijf plegen.

Nadat Rob van den Witteboer werkzaam bi j  Van Kaathoven Logist ics 8.V.,  postbus 134, 5490 AC
Sint-Oedenrode (veelal)  in containers van M. van Happen Transport  B.V. ( totaal 12 of 13 containers)
op 29 ianuari  2015 zonder voorafgaande toestemming van eigenaar A.M.L. van Rooi j  al le
eigendommen (waaronder vertrouwel i jke dossiers van onder meer cl iënten van het Ecologisch Kennis
Centrum B.V.) heeft  gestolen ui t  de bedri j fswoningen op het adres ' t  Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode van eigenaar A.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen, zi jn bedri jven
Camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  Van Rooi j  Holding B.V ,
St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V en de pol i t ieke part i j  De Groenen (afdel ing Sint-
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Oedenrode) heeft  op 1B februari  2015 B.C.M. Jansen, Ol landseweg 117,549í XA Sint-Oedenrode
vri i  van al  deze door Rob van den Witteboer gestolen eigendommen de bedri j fswoningen op het
adres 't Achterom 9-94, 5491 XD Sint-Oedenrode, bijbehorende bedrijfsgebouwen en onderliggende
p e r c e l e n s e c t i e  P 5 2 5 , P 5 2 6 ,  P 5 0 8 , P 5 0 9 , P 5 ' 1 0 e n P 5 1 6 e n P 5 1 7 ( z o ' n O h e c t a r e ) , i n c l u s i e f  d e
brievenbussen. gestolen van eigenaar A.M.L. van Rooi j ,  waarin zi jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van
Nunen in de gemeentel i jke basisadministrat ie (GBA)van de gemeente Sint-Oedenrode als wonende
staat ingeschreven op het adres ' t  Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode en de bedri jven Camping en
Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum 8,V.,  Van Rooi j  Holding B.V.,  St icht ing
Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V. bi j  de kamer van koophandel als gevest igd op de
adressen 't Achterom 9-9A, 5491 XD staan ingeschreven en waarbij de politieke partij De Groenen
(afdeling SintOedenrode) bij de gemeente Sint-Oedenrode staat ingeschreven als gevestigd op het
adres' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode.

Ondanks deze wetenschap heeft  k lachten coórdinator Tiny Kónig namens de gehele direct ie van
PostNL in  haar  b r ieven d .d .  5  jun i  2011 en  11 jun i2015 le t te r l i j k  a ls  vo lg t  bes l i s t .

Bi i  navraaq is qebleken dat op de adressen ' t  Achterom 9 en 9A, 5491XD in Sint
Oedenrode sinds februari  2015 een nieuwe eigenaar woont.  De huidiqe eiqenaar heeft
aangeqeven qeen pr i is meer te stel len op post qer icht aan u of bestemd voor een van de
door u qenoemde bedri iven en dat hi i  a l le post retour afzender stuurt .

Naar aanleiding en ter bevest iging van uw br ief  van 11juni2015 verwi js ik u namens de
direct ie van PostNL naar ons antwoord in de br ief  van 5 juni  2015.

Verdere discussie acht ik niet  z invol.  Wii  zul len nieuwe correspondent ie uwerzi ids over
di t  onderwerp dan ook niet meer in behandel inq nemen. Dit  qeldt voor al le afdel inqen van
PostNL.

Daarmee heeft  de oehele direct ie van PostNL zelf  besl ist  dat al le afdel inqen van PostNL in
onderl inge samenspanning met bovengenoemde personen, besturen, bedri jven en gemeente Sint-
Oedenrode een grote grensoverschri jdende cr iminele organisat ie vormen gericht tegen A.M.L. van
Rooi j ,  z i jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen, zi jn gezin, z i jn bedri jven Camping en Pensionstal
'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor
van Rooi j  Holding B.V. en de pol i t ieke part i j  De Groenen (afdel ing Sint-Oedenrode).

Over PostNL staat op wikipedia let ter l i jk het volgende geschreven.

Tiidl i in van de bedri iven die onderdeel waren van de APT/PTT en de opvolqers.

In 2002 kwam het bedriif TPG Post voort uit PTT Post. In 2005 had het bedrijf een omzet van 4 miljard euro
en verwerkte 8,7 miljard poststukken, waarvan 3,7 miljard in Nederland.

Op 16 oktober 2006 werd TPG Post hernoemd tot TNT Post. TNT Post was een onderdeel van de
beursgenoteerde onderneming TNT NV. Vanwege de naamsverandering van TPG Post naar TNT Post werden
er tot december 2008 wekeli jks in Nederland 100 oranje brievenbussen geplaatst.

Op 25 mei 2011 solitste TNT NV zich op in de koeriersdienst TNT Express N.V. en het postbedriif PostNL.
Deze splitsing was met terugwerkende kracht vanaf I januari 201 1 effectief. Belangrijkste argument voor de
splitsing was het verschil in bedrijfsactiviteiten. De postdivisie kampt met een krimpende Nederlandse markt
waar steeds minder post wordt verstuurd onder andere door de opkomst van e-mail. Bij TNf Express l igt de
nadruk op groei van de netwerken in Europa en in opkomende landen. Bij de splitsing kreeg PostNL bijna een
derde van de aandelen van TNT Express mee.

ln december 2013 verkocht  PostNL b i ina 82 mi l ioen aandelen TNT Express voor  in  totaal  € 507

mi l ioen.  De opbrengst  wordt  gebruik t  om de schuld van het  bedr i j f  a f  te  lossen.  Na de verkoop heef t

PostNL nog een belang van c i rca 1-4,8yo in TNT Express.
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Aktiviteiten

PostNL is door de ri jksoverheid aangewezen als bedrijf dat is belast met het uitvoeren van de universele
postdienst (UPD). Dat houdt onder andere in dat het bedrijf zes dagen per week post dient te bezorgen en
brievenbussen dient te legen en minimaal 95% van de aangeboden post de volgende bezorgdag dient te
bezorgen. Pe|I januari 2014 dient het bedrijf vi jf dagen per week post te bezorgen, omdat maandag als
bezorgdag is komen te vervallen. In de toekomst worden de aantal bezorgdagen well icht teruggebracht naar
drie. Verder moet PostNL minimaal 2000 dienstverleningspunten hebben en moet er binnen een straal van 500
meter een brievenbus zijn in woonkernen met meer dan 5000 inwoners. PostNL heeft 2.400 postkantoren en er
zijn 225 businesspoints. Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft in het voorjaar van 2013 de eisen
voor de UPD bijgesteld. Het aantal brievenbussen wordt teruggebracht van zo'n 20.000 naar 8.700. Het aantal
postkantoren mag worden verminderd naar 1000. Tevens mag de prijs van de postzegel met B% sti jgen. Kamp
wil PostNL hiermee tegemoetkomen om het uitvoeren van de UPD haalbaar te houden in het kader van sterk
dalende oostvolumes.

PostNL lnternational

In België, Luxemburg, Duitsland, ltalië en het Verenigd Koninkdik is PostNL actief onder de naam TNT Post.
Dit postbedrijf draagt de oude (Nederlandse) naam, maar heeft niets te maken met TNT NV. In deze landen is
PostNL het op één na qrootste postbedriif.

Daarmee heeft  de vol tal l ige direct ie van het grootste postbedri j f  in Nederland en op een na grootste
postbedri j f  in Belgiê, Luxemburg, Duits land, l ta l ië en het Verenigd Koninkr i jk besl ist  dat z i j  onderdeel
ui tmaken van een extreem grote grensoverschri jdende cr iminele organisat ie onder aanstur ing van
burgemeester Peter Maas (CDA) en de wethouders Jeanne Hendriks-van Kemenade (Hart  van
Rooi/PvdA), Ad van der Hei jden (DGS- BVRRooi)en Jan van Burgsteden (VVD)van de gemeente
Sint-Oedenrode. Wii  zul len de reqerinqen van Nederland. België, Luxemburq. Duits land. l ta l ië
en het Vereniqd Koninkr i ik.  als ook de Europese Commissie. het Europese Parlement.  de Raad
van Europa en de Verenigde Naties, daarvan dan ook onverwi i ld in kennis stel len.

Dit  des te meer huidig hoogst verantwoordel i jk bestuursvoorzi t ter H.W.P.M.A. (Herna) Verhagen
afkomstig is ui t  het kerkdorp Ni jnsel binnen de gemeente Sint-Oedenrode en aan haar in2014 nog de
prijs als machtigste Vrouw van 2014 is uitgereikt, waarvan u het bewijs vindt bijgevoegd in het
hieronder ingelaste art ikel  van 24 november 2014 in de MooiRooi krant van Sint-Oedenrode.

i f . *# i -n l

Nijnselse verkozen tot 'Machtigste Vrouw van 2014'
ma24 nov 2014, 18:06

Sint-Oedenrode - De van oorsprong Ni jnselse zakenvrouw, Mr. drs.  Herna Verhagen. is door
het maandblad Opzij uitgeroepen tot de Machtiqste 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 jaar l i jkse l i jst  van '100 Macht igste Vrouwen' gepresenteerd
door het t i jdschri f t .  Voorzi t ter van de jury is de oud VVD minister Sybi l la Dekker.  Zi j  gaf haar mening
over Verhagen. Ze vindt dat de oud-Ni jnselse direct bi j  haar aanstel l ing haar stempel drukte door een
voorgenomen en zeer omstreden reorganisatie terug te draaien. Daarnaast besteedt ze veel
aandacht aan diversi tei t ,  zo luidde het oordeel van Dekker.
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en het fei t  dat deze macht igste vrouw, van oorsprong afkomstig ui t  de gemeente Sint-Oedenrode,
daarover in haar bi j  br ief  d.d. 5 december 2012 afgegeven ondersteuning van de t ien pr incipes van
het Global Compact met betrekking tot  mensenrechten, arbeidsomstandigheden, mi l ieu en ant i-
corrupt ie,  secretar is-generaal mr. H.E. Ban Ki-moon van de Verenigde Naties persoonl i jk in zeer
ernst ige mate, heeft  voorgelogen, welke br ieÍ  u hieronder vindt ingelast (Stuk 8):

Hoe extreem corrupt deze uit Sint-Oedenrode afkomstige machtigste vrouw van Nederland met de
meest corrupte gemeente van Europa (Sint-Oedenrode) in onderl inge samenspanning met de meest
corrupte burgemeester Peter Maas (CDA) en wethouders Jeanne Hendriks-van Kemenade (Hart
van Rooi/PvdA), Ad van der Hei iden (DGS- BVRRooi)en Jan van Burssteden (VVD)van
Nederland ui t  de gemeente Sint-Oedenrode samenspant kunt u lezen in onze hieronder ingelaste
sommatiebrief  d.d. 15 juni  2015 (kenmerk: JvN/l506201S/Som) aan burgemeester en wethouders van
Sint-Oedenrode, waarin letterlijk het volgende staat geschreven:
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Mr.  H.E. Ban Ki-moon
Secretary-General
United Nat ions
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 conf irm that PostNL B.V. supports the ten pr inciples of the Global Compact with
respect to human r ights,  labour,  environment and ant i-corrupt ion.
With this communicat ion, we express our intent to advance those pr inciples within our sphere of
inf luence.

We are committed to making the Global Compact and i ts pr inciples part  of  the strategy, cul ture and
day{o-day operations of our company, and to engaging in collaborative projects which advance the
broader development goals of the United Nat ions, part icular ly the Mi l lennium Development Goals.
PostNL wi l l  make a clear statement of this commitment to our stakeholders and the general  publ ic.

We recognize that a key requirement for part ic ipat ion 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  publ ic accountabi l i ty and transparency, and therefore commit to report  on
progress within one year of jo ining the Global Compact,  and annual ly thereafter according to the
Global Compact COP pol icy.

Sincerely yours,

. i
: ' I

\:i;i:.;.t: : .......;,.-*.r,,{,'*'-;^;
' { d . , . .

Ms.  H.W.P.M.A.  (Herna)  Verhagen
CEO PostNL B.V.
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Ecologisch Kennis Centrum B.V.
Gevestigd op het adres 't Achterom 9A,
5491 XD Sint-Oedenrode

Ons kenmerk:  JvNi '1  506201 5/Som
Uw aanslagnummer:  383124

Verstuurd per fax 0413 - 478060

Aan: Burgemeester en wethouders
van Sint-Oedenrode
Postbus 44, 5490 AA Sint-Oedenrode
(e-mai l :  info@sint-oedenrode.nl i .

S in t -Oedenrode:  15  jun i  2015

*@
G e a c h t e b u r g e m e e s t e r P e t e r M a a s ( c D A ) e n d e w e t h o u d e r s ( H a r t
van Rooi/PvdA), Ad van der Heiiden (DGS- BVRRooi) en Jan van Burssteden (WD) (zie 4 foto's)

Hierbi j  sommeert het Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  namens deze haar directeur A.M.L. van Rooi j ,
gevest igd op het adres ' t  Achterom 9A, 5491 XD SinfOedenrode, die als gevolg van de door
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode vanaf '1 januari  2011 gepleegde domici l iefraude
noch in België noch in het bui tenland een gekende woonplaats heeft ,  als gemacht igde van:k

Sommatie tot het nietiq verklaren van de WOZ-beschikkinq met de daqtekeninq 26 februari 2015
(aanslaqnummer: 383124) daar die is verstuurd naar een volgens het bevolkingsregister van Zonhoven en
Belgische Rijksregister vanaf 29 augustus 2013 als ONBEWOOND geregistreerde woning (p/a) Hazendansweg
36A, 3520 Zonhoven (België), bestemt voor de woning op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode
(Neder land)  en dat  op u i ter l i ik  16 iuni  20í5 op de volgende e-mai l  adressen:  ekc.avanrooi j@gmai l .com en
de.groenen.belqie@qmail.com aanhaar gemachtigde Ecologisch Kennis Centrum B.V., namens deze
A.M.L. van Rooij, schrifteli jk te hebben bevestigd.

Tevens sommeren wii burqemeester en wethouders van Sint-Oedenrode om geen post die bestemd is
voor J.E.M. van Rooij van Nunen meer te versturen naar de in het bevolkingsregister van Zonhoven en
Belgische Rijksregister vanaf 29 augustus 2013 als ONBEWOOND geregistreerde woning (p/a) Hazendansweg
36A, 3520 Zonhoven (België) en alle eerder daar naartoe gestuurde voor haar bestemde post nietig te verklaren
en dat gru.i lg1li jk 10_i-uni 201! op de volgende e-mail adressen: ekc.avanrooij@gmail.com en
de.groenen.belgie@gmail.com aanhaar gemachtigde Ecologisch Kennis Centrum 8.V., namens deze
A.M.L. van Rooij schrifteli jk te hebben bevestigd.

Ook sommeren wii burqemeester en wethouders van Sint-Oedenrode om alle post die bestemd is voor
J.E.M. van Rooij van Nunen te versturen naar haar enig geregistreerde woonadres 't Achterom 94, 5491 XD
Sint-Oedenrode (Nederland) en ervoor te zorgen dat J.E.M. van Rooij van Nunen daar die post persoonli jk kan
ontvangen in haar door B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117,5491 XA Sint-Oedenrode gestolen brievenbus op
haar woonadres ' t  Achterom 9A, 5491 XD SinfOedenrode en dat  op u i ter l i ik  16 iuni  2015 op de volgende
e-mai l  adressen:  ekc.avanrooi j@gmai l .com en de.qroenen.belg ie@gmai l .com aan haargemacht igde
Ecologisch Kennis Centrum B.V., namens deze A.M.L. van Rooij schrifteli jk te hebben bevestigd

Deze sommatiebrief bevat 8 blz. met de stukken í Um 5 (6 blz.), totaal: 14 blz. .
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-  J.E.M. van Rooi i  van Nunen, die als wonende staat ingeschreven in de gemeentel i jke
basisadministrat ie (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode op het adres ' t  Achterom gA,
5491 XD Sint-Oedenrode.

(hierna: cl iênt)  tot  het niet ig verklaren van uw valsel i jk opgemaakte WOZ-beschikking met de
dagtekening 26 februari  2015 (aanslagnummer: 383124) daar die is verstuurd naar een volgens
het bevolkingsregister van Zonhoven en Belgische Ri jksregister vanaf 29 augustus 2013 als
ONBEWOOND geregistreerde woning plaHazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België)en is
bestemd voor de woning op het adres ' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) en wel
op grond van de volgende fei ten:

Ondergetekende, als gemacht igde van J.E.M. van Rooi j  van Nunen, die noch in België noch in het
buitenland een gekende geregistreerde woonplaats heeft ,  vond toeval l ig in de woning op het adres
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) die vanaf 01lO112011tot 1411012012 en vanaf
29/08/2013 tot op heden als ONBEWOOND staat geregistreerd in het bevolkingsregister van de
gemeente Zonhoven en het Belgische Ri jksregister de WOZ-beschikking van de gemeente Sint-
Oedenrode met als dagtekening 26 februari  2015 (aanslagnummer: 383124) bestemd voor J.E.M. van
Rooi j  van Nunen, voor de woning ' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvoor J.E.M. van
Rooij van Nunen over het tijdvak van 01-jan-2015 tot 01-jan-2016 in het totaal € í.000,35 aanWOZ-
belast ing aan de gemeente Sint-Oedenrode moet betalen (Stuk 1).

Als wettelijk bewijs dat de woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgié) vanaf
0110112011 tot 1411012012 en vanaf 29/08/2013 tot op heden als ONBEWOOND staat geregistreerd
in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister vindt u bijgevoegd
een kopie van de authent ieke akte BEWIJS VAN BEWONING op 28 mei 2015 opgemaakt door
gemacht igd ambtenaar Christel  Smeets van de gemeente Zonhoven, waarin let ter l i jk het volgende
staat opgenomen (Stuk 2):

BEWIJS VAN BEWONING

De ambtenaar van de Burgerli jke Stand van Zonhoven bevestigt
dat het pand gelegen te:

Hazendansweg 36/A000 3520 Zonhoven
Voor de volgende periode 0'l l0'112011 tot en met 28/05/2015

Beqindatum Einddatum Bewoning

0'U01t2011 1411012012 0NBEWOOND
1511012012 2810812013 Van Rooij Adrianus Marius Lambertus
1410112013 2810812013 Van Nunen, Johanna Elisabeth Maria
29t08t2013 2810512014 0NBEWOOND

Afqeoeven te Zonhoven op 28/05/2015
Voor de burgemeester
de gemachtigde ambtenaar, (art. 128 N G W)
Cristal Smeets

In geval burgemeester Peter Maas (CDA)en de wethouders Jeanne Hendriks-van Kemenade (Hart
van Rooi/PvdA), Ad van der Hei jden (DGS- BVRRooi)en Jan van Burgsteden (WD), als hiervoor
verantwoordel i jk col lege van burgemeester Sint-Oedenrode, hierop op ui ter l i ik í6 iuni2015
betreffende valsel i jk opgemaakte WOZ-beschikking met de dagtekening 26 februari  2015
(aanslagnummer: 383124) niel  niet ig hebben verklaard en aan ondergetekende dat op de volgendeI
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e-mai l  adressen: ekc.avanrooi i@gmail .com en de.qroenen.belcie@gmail .com niet schri f tel i jk hebben
bevest igd dan hebben burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode daarmee onmiskenbaar oo
Belgisch grondgebied valsheid in geschri f t  gepleegd met het oogmerk cl iënt daarmee voor € 1 .000,35
af te persen. Daarvan zal dan ook onverwijld strafaangifte worden gedaan bij federaal procureur des
konings Frédéric Van Leeuw, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel.  Ter onderbouwing van die
strafaangifte zal een kopie van deze sommatie worden overlegd.

Als gevolg van de door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode vanaf 1 januari  201' l
gepleegde domici l iefraude heeft  A.M.L. van Rooi i  (directeur van het Ecoloqisch Kennis Centrum
B.V.) noch in Belgiê noch in het bui tenland een qekende qereoistreerde woonplaats.
Als jur idisch waterdicht bewi js daarvoor vindt u hieronder ingelast de aangetekende gerechtsbrief
d.d. 15 september 2015 van gr i f f ier-hoofd K. MOREL, correct ionele gr i f f ie,  van het Hof van Beroep te
Antwerpen aan de Procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg, Gerechtsgebouw,
Bol ivarplaats 20 bus 1, 2000 Antwerpen, waarin let ter l i jk het volgende staat geschreven (Stuk 3):

Hof van beroep te Antwerpen
Correctionele griffi e, Kamer van I nbeschuldigingstelling
Gerechtsgebouw, Waalsekaai 35A, 2000 Antwerpen
Algen .een +323247 97 11
www. iu ridat. be/beroep/antwerpen

20141RP1115, Kt_2.
Aangetekend
Aan de Procureur des Konings
Rechtbank van eerste aanleo
Gerechtsgebouw
Bolivarolaats 20 bus 1
2000 Antweroen

uw kenmerk
GRUYTERS 1 3/568 (noti t ienr.)

bi j lage(n)

ons kenmerk
2014/R1 V1 1 5 (parketnummer)

/ (rep.nr.)

rechtstreeks
+ 3 2 3 2 4 7  9 7  9 7

Antwerpen
15 september  2014

fax
+ 3 2 3 2 4 7  9 7  8 1

Kennisoevinq overeenkomstiq art. 40 l id 2 Ger.W.
BVBA VANOPPEN Stephan LimburgsA/AN ROOIJ Adrianus Marius Lambertus

Geachte Procureur des Konings

In bij lage zend ik u een kennisgeving bestemd voor miinheer VAN ROOIJ Adrianus Marius Lambertus.

Betrokkene heeft in Belqië noch in het buitenland een qekende woonplaats. verbli i fplaats. noch
qekozen woonplaats.

Hoogachtcncl
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Hof van beroep te Antwerpen
Correctionele griffie, Kamer van I nbeschuldigingstelling
Gerechtsgebouw, Waalsekaai 35A, 2000 Antwerpen
A lgen  .een  +323247  97  11
www.j u ridat. be/beroep/antwerpen

K.l. - hoger beroep regeling rechtspleging
2014tRPil 15, Kt_z
Mijnheer VAN ROOIJ Adrianus Marius Lambertus

fax VAN ROOIJ Adrianus Marius Lambertus

uw kenmerk

bi j lage(n)

ons kenmerk
201 4 lP  GAl21 92 ,  201 4 t  KC1 2 t  1  01
(parketnummeÍ)
2 0 1  4 l R P  |  1  1  5  ( r o l n u m m e r )

rechtstreeks
+32 3 247 97 97

Antwerpen
1$ s*y:teinhcr 2*1rï

fax
+32 3 247 97 81

Hoger beroep regeling rechtspleging

Mevrouw, mijnheer

Overeenkomstig artikel 135 van het wetboek van strafuorderinq werd volgende zaak vastgesteld voor de
kamer van inbeschuldigingstell ing op maandag 20 oktober 2014 om 14 uur:

BVBA VANOPPEN Stephan Limburgs, VANOPPEN INVESTMENT GROUP BVBA, MARTENS
Christiane, VANOPPEN Stephan, BOELEN Annick, PHILTJENS Hugo, LIBOTTE Florent, CLAES
Wil ly ,  NIJS Guido,  SCHERMAN Et ienne,  THlJSEN Tom, DULLAERS Luc,  ECKELMANS Gerard,
CUYX Cami l le ,  VALKENEERS Peter ,  STEEGMANS Ria,  PENDERS Carol ine,  VERHEYDEN Elke,
VANDERBIESEN Kristiaan, VANBRABANT Gina, PALMANS Robert, DE RAEVE Johny, TELEN
Bart, HULSMANS Marie-Claire, DE WOLF Ellen, MAAS Peter, VAN ROSSUM Cees, DEKKERS René,
HENDRIKS-VAN KEMENADE Jeanne, VAN DE LOO Peet, VELDMEIJER G, VAN DEN BERK - VAN
DEN LAAR Henriette, SCHRIEK Piet, GOMPAGNE Freek, JORRITSMA John, VAN DE BIGGELAAR
Mies, VAN DE BIGGELAAR Robert, VAN AARLE Erik, VAN AARLE Ad, VAN AARLE Leo, VAN
HOEK F.M.,  KNEEPKENS A.M.E,  WENSING S.A. ,  VAN DER DONK Menno,  KOOISTRA C.,  JANS
Henk, FONVILLE Roel, OERLEMANS Jan, WERTELAERS Patrick, RONDEEL Ferry, DUYNSTEE
Dries, GAALMAN A.A.B, KRAAKMAN F.A.J., SPANINKS Toon, BOYEN Denis, DELBROUCK lvo,
DEBAENST Martina, RASKIN Elisabeth, TURTELBOOM AnnemieA/AN ROOIJ Adrianus Marius
Lambertus,  HET ECOLOGISCH KENNIS CENTRUM B.V.

lk vestig er uw aandacht op dat de zaak op deze datum wordt vastgelegd voor behandeling, het betreft
dus in  pr inc ipe geen in le id ingszi t t ing.

Het dossier l igt vanaf heden en gedurende ten minste vijft ien dagen voor deze datum ter inzage op de
griffie* van dit Hof.

F loogachtcr id

Na uitgebreid onderzoek te hebben laten ui tvoeren heeft  de procureur des konings M. Van de Werf
van Antwerpen bij gerechtsbrief d.d. 29 september 2014 (Ref: 20141PGN2192) aan procureur-generaal
Patrick Vandenbruwaene schriftelrlk bevestigd dat A.M.L. van Rooij (directeur van het Ecologisch Kennis
Centrum B.V.) noch in België noch in het buitenland een gekende woonplaats heeft. Betreffende
gerechtsbriel d.d. 29 september 2014 (Ref: 20141PGN2192) met "betekeninq bericht op onbekende
woonst" aan procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene bij het Hof van beroep te Antwerpen, vindt u
hieronder ingelast (Stuk 4):
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PARKET
VAN DE

PROCUREUR DES KONINGS
ANTWERPEN

AFDELING -  ANTWERPEN

O.Ref: OW 576112014 Antwerpen, 29 Sep2014
Bureel R - telefoon: 03/257 9086
Contactpersoon: E. lmpens
U.Re'f: 20141PGN2192
Bijlage : betekeninq bericht op onbekende woonst

(Conform ar t .40 GW)

Mijnheer de Procureur-generaal,

lk heb de eer Ued. hierbij uw gerechtsbrief dd. 16 Sep 2014 inzake de betekening op onbekende woonst
(Conform art.40 GW) uitgaande van Hof van Beroep te Antwerpen (Kl), inzake Kennisgeving, bestemd
voor VAN ROOIJ ADRIANUS, thans zonder qekende woon- of verbli i fplaats, tot beschikking terug
te doen geworden, teneinde voeging bij het dossier.

De Procureur des Koninqs.

,/
/ "-'

M. Van .de.vt6r,f
,/ t' -r'/*54**--'-

Aan de Heer Procureur-qeneraal
b i i  het  Hofvan Beroep
t.a.v. Griff ie
Kamer van Inbeschuld ig ingste l l ing
Waalse Kaai
te 2000 ANTWERPEN

Hiermee heeft  de procureur des konings M. Van de Werf van Antwerpen in het betekende bericht
d.d. 29 september 20'14 (Ref: 20141PGA12192) aan procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene
schri f tel i jk bevest igd dat A.M.L. van Rooi j  thans zonder qekende woon- of verbl i i fp laats in België
verblijft.

Nu gerechtel i jk onderzoek heeft  ui tgewezen dat A.M.L. van Rooi i  (directeur van het Ecoloqisch
Kennis Centrum B.V.) noch in België noch in het bui tenland een gekende woonplaats heeft  en
als gevolg van de door burgemeester en wethouders van SintOedenrode vanaf 1 januari 2011
gepleegde domiciliefraude ook niet meer naar zijn bedrijfswoningen op het adres 't Achterom 9-94,
5491 XD te Sint-Oedenrode kan omdat met de hulp van de gemeente Sint-Oedenrode Rob van den
Witteboer,  werkzaam bi jVan Kaathoven Logist ics 8.V.,  postbus 134,5490 AC Sint-Oedenrode, al le
eigendommen (12 of 13 containers) van A.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van
Nunen, zi jn bedri jven Camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  Van
Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V en van zi jn pol i t ieke part i j  De
Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) heeft gestolen (waaronder vertrouwelijke dossiers van cliënten
van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.),  waarnadeze bedri j fsgebouwen op het adres' t  Achterom 9-
9A en onderl iggende percelen sect ie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (zo'n 6
hectare),  inclusief de br ievenbussen, zi jn gestolen door B.C.M. Jansen, Ol landseweg 117,5491 XA
Sint-Oedenrode, betekent dat enkel nog met A.M.L. van Rooi j  kan worden gecommuniceerd op de
volgende e-mai l  adressen: ekc.avanrooi j@qmail .com en de.groenen.belqie@qmail .com tot het
moment B.C.M. Jansen de gestolen woningen en bedri j fsgebouwen op het adres ' t  Achterom 9-94
heeft  ver laten en Van Kaathoven Logist ics B.V. de 12 of 13 containers aan gestolen eigendommen
van A.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen, zi jn bedri jven Camping en
Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing
Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V en van zi jn pol i t ieke part i j  De Groenen, afdel ing Sint-
Oedenrode, heeft teru ggebracht.
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In geval burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode op grond van bovengenoemde fei tel i jke
inhoud hun ten name van J.E.M. van Rooi j  van Nunen aan de ONBEWOONDE woning p/a
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven verstuurde WOZ-beschikking met dagtekening 26 februari  2015
(aanslagnummer: 383124) bestemd voor de woning ' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode niet
op ui ter l i ik 16 iuni2015 heeft  niet ig verklaard en dat aan ondergetekende (als gemacht igde) niet
schri f tel i jk heeft  bevest igd op de volgende e-mai l  adressen: ekc.avanrooi i@qmail .com en
de.oroenen.belgie@qmail .com dan hebben burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode
daarmee op Belgisch grondgebied onmiskenbaar een ernst ig grensoverschri jdend misdri j f  gepleegd.
Direct na 16 iuni  2015 zal van di t  door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode gepleegde
misdrijf op Belgisch grondgebied dan ook strafaangifte worden gedaan bij de federaal procureur des
konings Fréderic Van Leeuw, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel.  Ter onderbouwing van die
strafaangifte zal een kopie van deze sommatie worden overlegd.

Om te voorkomen dat burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode nog meer van dergel i jke
misdri jven pleegt op Belgisch grondgebied sommeren wi i  burqemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode:

1. om geen post die bestemd is voor J.E.M. van Rooi j  van Nunen meer te versturen naar de in
het bevolkingsregister van Zonhoven en Belgische Ri jksregister vanaf 29 augustus 2013 als
ONBEWOOND geregistreerde woning Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) en al le
eerder daar naartoe gestuurde voor haar bestemde post niet ig te verklaren en dat op ui ter l i ik
16  iun i2015 op  de  vo lgende e-mai ladressen:  ekc .avanroo i i@qmai l .com en
de.qroenen.belqie@qmail .com aan haar gemacht igde Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,
namens deze A.M.L. van Rooi j ,  schr i f tel i jk te hebben bevest igd.

2. om al le post die bestemd is voor J.E.M. van Rooi j  van Nunen te versturen naar haar enig
geregistreerde woonadres ' t  Achterom 9A, 549'1 XD Sint-Oedenrode (Nederland) en ervoor te
zorgen dat J.E.M. van Rooi j  van Nunen daar die post persoonl i jk kan ontvangen in haar door
B.C.M. Jansen, Ol landseweg 117,5491 XA Sint-Oedenrode gestolen br ievenbus op haar
woonadres' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en dat op ui ter l i ik 16 iuni  2015 op de
volgende e-mai l  adressen: ekc.avanrooi i@qmail .com en de.groenen.belqie@qmail .com aan
haar gemacht igde Ecologisch Kennis Centrum B.V.,  namens deze A.M.L. van Rooi j ,
schr i f tel i jk te hebben bevest igd.

De macht iging van cl iënt v indt u bi jgevoegd (Stuk 5)

In afwacht ing van de besl issing van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode op
bovengenoemde sommatie op ui ter l i jk 16 juni  2015 op de volgende e-mai l  adressen:
ekc.avanrooi j@gmail .com en de.groenen.belgie@qmail .com verbl i jven wi j ;

Hoogachtend,

Ecologisch Kennis Centrum B.V.
(met haar vest igingsplaats
' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode)
Voor deze,

"-. 
//

(:)/'

Ing .  A .M.L .  van  Roo i j
Directeur

Bi ibehorende Stukken:

Stuk 1: Aanslag WOZ-beschikking met als dagtekening 26 februari  2015 (aanslagnummer: 383124)
bestemt voor J.E.M. van Rooi j  van Nunen voor de woning ' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode
(Nederland) (1 blz.) ;
Stuk 2: Authent ieke akte BEWIJS VAN BEWONING op 28 mei 2015 opgemaakt door gemacht igd
ambtenaar Christel  Smeets van de gemeente Zonhoven (1 blz.) ;\ ,K
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Stuk 3: Kennisgeving d.d. 15 september 2014 van Gri f f ier-Hoofd van dienst K. MOREL, correct ionele
gri f f ie,  van het Hof van Beroep te Antwerpen in de zaak met als nummer:2O14IRPl115 (2 blz.) ;
Stuk 4: Bericht d.d. 29 september 2014 (Ref:  20141PGN2192)van procureur des konings M. Van de
Werf aan procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene bij het Hof van beroep te Antwerpen (1 blz.);
Stuk 5: Volmacht van J.E.M. van Rooi j  van Nunen, die als wonende staat ingeschreven in de
gemeentel i jke basisadministrat ie (GBA)van de gemeente Sint-Oedenrode (1 blz.) ;

Om te voorkomen dat de vol tal l ige direct ie van PostNL 8.V.,  bestaande ui t  de volgende personen:

- Herna Verhaqen (C.E.O.) bi j  PostNL B.V.
- Jan Bos (C.F.O.) bi j  PostNL B.V.
- Arno van Bi inen (Lid Execut ive Committee) bi j  PostNL B.V.
- Marcel Krom (Lid Execut ive Committee) bi j  PostNL B.V.
- Gerr i t  Mastenbroek (Lid Execut ive Committee) bi j  PostNL B.V.
- Roqer Muvs (Lid Execut ive Committee) bi j  PostNL B.V.
- Albert  Rodenbooq (Lid Execut ive Committee) bi j  PostNL B.V.
- Jacques Wallaqe (Commissaris,  v ice-voorzi t ter,  Raad van Commissarissen ) bi j  PostNL B.V.
- Michiel  Boersma (Commissaris,  Raad van Commissarissen) bi j  PostNL B.V.
- Marc Enqel (Commissaris,  Raad van Commissarissen) bi j  PostNL B.V.
- Aqnes Jonserius (Commissaris,  Raad van Commissarissen) bi j  PostNL B.V.
- Thessa Menssen (Commissaris,  Raad van Commissarissen) bi j  PostNL B.V.
- Frank Róvekamp (Commissaris,  Raad van Commissarissen) bi j  PostNL B.V.

nog meer van dergel i jke misdri jven pleegt op Belgisch grondgebied sommeren wi i
bestuursvoorzi t ter Herna Verhaqen van PostNL 8.V..

1 .  O m u w b i j  b r i e f d . d . 5 j u n i  2 0 1 5 ( r e f : K L / U / V a n R o o i j ) e n b i j  b r i e f d . d .  l 1 j u n i  2 0 1 5 ( r e f :
KL/U/VanRooi j2) genomen besl issingen, daar die zi jn verstuurd naar een volgens het
bevolkingsregister van Zonhoven en Belgische Ri jksregister vanaf 29 augustus 2013 als
ONBEWOOND geregistreerde woning Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België)q
uiter l i ik 16 iuni  2015 niet ig zi jn verklaard;

2 .  om vanaf  16  iun i  2015 vanu i t  Neder land geen pos t  d ie  bes temd is  voor  J .E .M.  van Roo i jvan
Nunen en de bedri jven Camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum
8.V.,  Van Rooi j  HoldinS 8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V en de
pol i t ieke part i j  De Groenen (afdel ing Sint-Oedenrode) meer te versturen naar de in het
bevolkingsregister van Zonhoven en Belgische Ri jksregister vanaf 29 augustus 20'13 als
ONBEWOOND geregistreerde woning Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

3.  om vanaf 16 iuni  2015 al le vanuit  Nederland, vanuit  België, vanuit  Europa en van buiten
Europa binnenkomende post die bestemd is voor J.E.M. van Rooi j  van Nunen en de bedri jven
Camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum B.V.,  Van Rooi j  Holding
8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V en de pol i t ieke part i j  De Groenen
(afdel ing Sint-Oedenrode) te bezorgen in hun br ievenbussen op het adres ' t  Achterom 9 en
9A, 5491 XD in Sint-Oedenrode (Nederland);

4. om vanaf 16 iuni  2015 al le vanuit  Nederland ui tgaande post die bestemd is voor A.M.L. van
Rooij te bezorgen bij federaal procureur Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket, Wolstraat 66
bus 1, 1000 Brussel.(België),  zolang de woning op het adres Hazendansweg 364, 3520
Zonhoven (België) als ONBEWOOND staat geregistreerd in het bevolkingsregister van de
gemeente Zonhoven en het Ri jksregister van België, waartoe PostNL B.V. op grond van art .
40 Ger.W.(België) wettel i jk verpl icht is.

en dat op ui ter l i ik 16 iuni  2015 op de volgende e-mai l  adressen: ekc.avanrooi j@qmail .com en
de.qroenen.belqie@gmail .com aan ondergetekenden schri f tel i jk te hebben bevest igd.

\ .r i.
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In geval bestuursvoorzi t ter Herna Verhagen van PostNL 8.V.,  mede namens de gehele direct ie van
PostNL B.V. op ui ter l i ik 16 iuni2015 geen ui tvoering heeft  gegeven aan bovengenoemde sommaties
en dat aan ondergetekenden op ui ter l i ik 16 iuni  2015 niet schri f tel i jk heeft  bevest igd op de volgende
e-mai l  adressen: ekc.avanrooi i@qmail .com en de.qroenen.belqie@qmail .com danzal tegen PostNL
B.V. en al le bovengenoemde personen in het bestuur van PostNL B.V als ook hun klachten
coórdinator Tiny Kónig strafaangifte worden gedaan bij federaal procureur Frédéric Van Leeuw,
Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel. Ter onderbouwing van die strafaanqifte zal een
kopie van deze sommatie worden overleqd.

In afwacht ing van de besl issing van bestuursvoorzi t ter Herna Verhagen van PostNL B.V.,  mede
namens de gehele direct ie van PostNL 8.V.,  op ui ter l i ik 16 iuni  2015 op de volgende e-mai l
adressen: ekc.avanrooi i@qmail .com en de.groenen.belgie@qmail .com verbl i jven wi j ;

Hoogachtend,

, ' /
l r : -  t
t /
\ - |

A.M.L. van Rooi j
Hazendansweg 364,
3520 Zonhoven

Camping en  Pens ions ta l 'Dommelda l '
Voor deze A.M.L. van Rooi i

I /

Van Rooi j  Holding B.V.
Voor deze A.M.L. van Rooi i

í . ' . {-{, | \:{ .,\

J .E .M.  van Roo i jvan  Nunen
Hazendansweg 36A,
3520 Zonhoven

Ecologisch Kennis Centrum B.V.
Voor deze A.M.L. van Rooi i

St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding 8.V.,
Voor deze A.M.L. van Rooi j ,

/ ' )
T

/  , y '
/ t- ' ' /
I / (*/

i .  /
/ \ \  /

/ , /r _ /
Pol i t ieke Groepering De Groenen
Afdel ing Sint-Oedenrode,

Bi ibehorende Stukken:

Stuk 1: Aanslag WOZ-beschikking met als dagtekening 26 februari  2015 (aanslagnummer: 383124)
bestemt voor J.E.M. van Rooi j  van Nunen voor de woning ' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode
(Neder land) (1  b lz . ) ;
Stuk 2: Authent ieke akte BEWIJS VAN BEWONING op 28 mei 2015 opgemaakt door gemacht igd
ambtenaar Christel  Smeets van de gemeente Zonhoven (1 blz.) ;
Stuk3: Kennisgeving d.d. 15 september20l4 van Gri f f ier-Hoofd van dienst K. MOREL, correct ionele
griffie, van het Hof van Beroep te Antwerpen in de zaak met als nummer 20141RP1115 (2 blz.);
Stuk 4: Bericht d.d. 29 september 2014 (Ref :  20141PGN2192) van procureur des konings M. Van de
Werf aan procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene bij het Hof van beroep te Antwerpen (1 blz.);
Stuk 5: Volmacht van J.E.M. van Rooi j  van Nunen, die als wonende staat ingeschreven in de
gemeentel i jke basisadministrat ie (GBA)van de gemeente Sint-Oedenrode (1 blz.) ;
Stuk 6: br ief  d.d. 5 juni  2015 (uw Ref KL/U/VanRooi j)  van PostNL B.V. (1 blz.) ;
Stuk 7; br ief  d.d. 11 juni  20'15 (uw Ref KL/U/VanRooi j2) van PostNL B.V. (1 blz.) ;
Stuk 8: br ief  d.d. 5 december 2012van bestuursvoorzi t ter Herna Verhagen van PostNL B.V. aan
secretar is-generaal mr. H.E. Ban Ki-moon van de Verenigde Naties (1 blz.) ;

\,\

( / .
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Kopiehouders:

- Patrick Vandenbruwaene, procureur-generaal van het hof van beroep in Antwerpen
( srt. pa rk. qe n. antwe rpen @j u st.fg ov. be ) ;

- Geert Bourqeois, minister-president van Vlaanderen (geert.bourqeois@vlaanderen.be. r:ri
kabinet .bourgeois@vlaanderen.  be r

-  Char les Michel ,  Eerste Min is ter( in fo@premier . fed.be) ;
- Jan Jambon, Vice-eersteminister en minister van Veil igheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote

Steden en de Regie der gebouwen kabinet.jambon@ibz.fgov.be);
- Koen Geens, minister van Justit ie (info.kabinet@just.fqov"be);
- Didier Revnders, 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-m unicatie en Post (info@decroo.fed.be);
-  Johan Van Overveldt ,  Min is ter  van Financiën ( in fo@kcf in.be) ;
- Maqqie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

( | nÍo. m a g g i ede block(O m i nsoc.fed. be );
- Jacqueline Galant, Minister van Mobil iteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der

Belgische spoorwegen (Jacoueline.Galant@galant.fed.be);
-  Wi l lv  Borsus,  Min is ter  van Middenstand,  Zel fs tandigen,  KMO's,  Landbouw en Maatschappel i jke

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

( inÍo@marghem.fed. be );
-  Danie l  Bacquela ine,  Min is tervan Pensioenen ( in fo@bacquela ine. fed.be) ;
-  Steven Vandeput ,  Min is ter  van Defensie,  belast  met  Ambtenarenzaken (kabinet@mod.mi l .be) ;
- Sieqfried Bracke, Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

(s iegfr ied.bracke@dekamer.be) ;
- Christine Defraigne, Voorzitter senaat (cdefraione@presidium.senate.be);
- Phil ip Pirard, Korpschef van polit iezone HAZODI (koroschef@hazodi.be)t
- Guido Vermeiren, Procureur des Konings van Limburg te Hasselt (hasselt.parket@iust.fgov.be en

g u ido.vermei re n @ju st^fg ov. be ),
- Alqemene Inspectie, die onder rechtstreeks gezag staan van de Minister van Binnenlandse Zaken Jan

Jambon en de minister van Justit ie Koen Geens (info@aigool.be);
- Frédéric Van Leeuw, Federaal Procureur des Konings (federaal.oarket@just.fgov.be);
-  L ieve Pel lens,  Federaal  Magist raat  i l ieve.pel lens@iust . fgov.be) ;
- No Cancer Foundation vzw, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt (nocancerfoundation@omail.com);
-  De Europese De Groenen,  afdel ing Belg ië (de.groenen.belg ie@gmai l .com);
- M. van Haopen Transport 8.V., postbus 2323, 5600 CH Eindhoven (info@vanhappencontainers.nl);
-  Mark van Happen,  d i recteur  M. van Happen Transport  B.V.  ( in fo@vanhappenconta iners.n l ) ;

Leo Merks,  werknemer M. van Happen Transport  B.V.  ( in fo@vanhappenconta iners.n l ) ;
-  Van Kaathoven Loqist ics 8.V. .  postbus 134,  5490 AC Sint -Oedenrode

( inío@vankaathovenqroep.  n l )  ;
- Rob van Kaathoven, algemeen directeur bij Van Kaathoven Logistics B.V.

( rob.van.  kaathoven@vankaathovenqroep.  n l  ) :
- Rob van den Witteboer, werknemer bij Van Kaathoven Logistics B.V.

( in fo@vankaathovenqroep.  n l  ) ;
-  B .G .M.  Jansen ,  O l l andseweg  117 ,5491  XA  S in t -Oedenrode  (b . j ansen10@che l l o .n l ' I ;

B i i  De Groenen op internet .

PS:  Als voorz i t ter  van de pol i t ieke par t i j  De Groenen,  afdel ing Sint -Oedenrode,  gevest igd in  de woning
op het  adres ' t  Achterom 9,  5491 XD te Sint -Oedenrode,  heef t  ondergetekende A.M.L.  (Ad)  van Rooi j
een kopie van deze sommat ie la ten toekomen aan het  landel i jk  bestuur  van De Groenen in Utrecht
(wr,vw.deqroenen.n l )en b i j  de Europese De Groenen,  afdel ing Belg ië (www.deqroenen.eu) ,  op
internet  la ten p laatsen.
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Srnt-Oedenrode
gemeen te

Dagtekening :
Vervaldag :
Waardepeildatum :

61 6400003
128731886

383124
201 5
241

Bel.soort

BESCH

Rto

ozB

nÉv

Bedrag
Beschikki

30,95

Totaalbedrag 't.000,35

Bezwaren tegen de aanslag dienen bin zes weken ning van dit aanslagbil jet schrifteli jk te worden
ingediend bij: de heffingsambtenaar gemeente Postbus 44, 5490 AA, Sint-Oedenrode.
Informatie over tarieven, bezwaren en staat in en op onze website: www.Sint-Oedenrode.nl.
AFV

is niet van toepassing.

op IBAN: NL83 BNGH 0285 0458 73, ten name van Gemeente Sint-Oedenrode.
dit betalingskenmerk:

1 000001 53831 2495

Het totaalbedrag moet op onze rekening zijn bijgeschreven op:
30-aor-2015

Postadr'es Postbus 44,54gO AA 5int-Oedenrode Bezoekadres Burgemeester WernerpLein 1,,54g2 CD 5int-Oedenrode
T 0413 - 48 19 11 t 01+L3 - 47 80 60 E info@sint-oedenrode.nl W www.sint-oedenrode.nl
Bank NL65 BNCH 0285 oo77 85,  Rabobank NL76 RABO or38 2016 68

Omschrijving
Locatie-aanduiding

't Achterom 9 a

't Achterom 9 a

't Achterom 9 a

't Achterom 9 a

147,O0

706,00

116,40

Du pl icaat Aa nslag ltM OZ-beschikki ng

van Rooij - van Nunen JEM
p/a Hasendanseweg 36a
3520 Zonhoven
België

26-feb-2015
30-apr-2015
01-jan-2014

WOZ-tijdvak van 01-jan-2015 tot 01-jan-2016

Stamnummer
BSN
Aanslagnummer
Belastingjaar
Kohierkode

Uw betal ing
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Èflof van beroep te Antwerpen
Conectionele gri f f ie, Kamer van lnbeschuldigingstel l ing
Gerechtsgebcuw, Waalsekaai 354, 2000 Antwerpen
Algen.een +323247 97  11
www. j uridat. be/beroep/antwe rpen

uw kcnmerk
GRUYTEIT.S I 3/5ó8 (noti t ienr.)

brylage(n)
I

' tu i ' r  3
- ]

I  l t ' z  /  -  -  . J

20t4/RPlt 15, KI_2.

Aangetekend
Aan de Procureur des Konings
Rechtbank van eerste aanleg
Gerechtsgebouw
Bol ivarplaats 20 bus I
2000 Antwerpen

ons kenmcrk
2014/RP/l I  5 (parketnummcr)
/ (rep.nr.)

rcchtslrceks
+37 3 247 97 97

Antwcrpen
|  5 scptcmber 201 4

far
+32  3  247  97  8 l

Kennisgeving overeenkomstig art. 40 lid 2 Ger.W.
BVBA VANOPPEN Stephan Limburgs/VAN ROOIJ Adrianus Marius Lambertus

Geachte Procureur des Konings

In bijlage zend ik u een kcnnisgeving bestemd voor mijnheer VAN ROOIJ Adrianus Marius l,ambertus.

Betrokkene heeft in België noch in het buitenland een gekende woonplaats, verblijfplaats, noch gekozen

Opcningsurcn van 08 -l[)Lt tot

n, l l, | '1 .'",, I

woonplaats.

Hoogachtend

iffier-l loofd van dienst

l  2  30u cn van l  J .30u t t t t  l  ó 00u



Hof van beroep te Antwerpen
Correctionele gri f Í ie, Kamer van Inbesch uldigingstel l lng
Gerechtsgebouw, Waalsekaai 3SA, 2OOO Antwerpen
Algemeen +323247 97  1 i
www.j u ridat. be/beroep/a ntwe rpe n

5 hoh

t  h lz

K.l.  -  hogcr bcrocp regel ing rcchtsplcging
2014/RP/l 15, Kt 2

Mijnhecr VAN ROOIJ AdrianusMarius Lambertus

Í ax  Vz \N  ROOIJ  A r l r i unus  Mar ius  l . r r r nbc r ' Í r r s

uw kcnmerk ons kenmerk

20 | 4 IPG N2t92, 20 | 4 lKC 12t 1 0 1
(parketnummer)
20 I 4lkP I 1 I 5 (rolnummer)

Ícchtstrceks
+32 3 247 97 9'l

Antwerpen

15 september 2014

lax

+32 3  247 97  8 l
b ry lage(n)

Hoger beroep rcgeling rechtspleging

Mevrouw, mijnhcer

Overeenkomstig artikel 135 van het wetboek van strafvordering wcrd volgcndezaak vastgesteld voor de
kamer van inbeschuldigingstel l ing op maandag 20 oktober 2014 om . - . ( . j .1. . . . . . .  uur:

BVBA VANOPPEN Stephan Limburgs, VANOPPEN INVESTMENT GROUP B\aBA, MARTENS
Christiane, VANOPPEN Stephan, BOELEN Annick, PHILTJENS Hugo, LIBOTTE Florent,
CLAES Willy, NIJS Guido, SCHERMAN Etienne, THIJSEN Tom, DULLAERS Luc,
ECKELMANS Gerard, CIIYX Camille, VALKENEERS Peter, STEEGMANS Ria, PENDERS
Caroline, VERI{EYDEN Elke, VANDERBIESEN Kristiaan, VANBRABANT Gina, PALMANS
Robert, DE RAEVE Johny, TELEN Bart, IIULSMANS Marie-Claire, Df, WOLF Ellen, MAAS
Peter, VAN ROSSUM Cees, DEKI(ERS René, ffiNDRIKS-VAN I(EMENADE Jeanne, VAN DE
LOO Peet, VELDMEIJER G, VAI\ DEN BERK - VAN DEN LAAR Henriette, SCHRIEK Piet,
COMPAGNE Freek, JORRITSMA John, VAN DE BIGGELAAR Mies, VAN DE BIGGELAAR
Robert, VAN AARLE Erik, VAN AARLE Ad, VAN AARLE Leo, VAN HOEK F.M.,

KNEEPKENS A.M.E, WENSING S.A., VAi\t DER DONK Menno, KOOISTRA C., JAftS llenk'

FONVILLB llocl, OERLEMANS Jan, WERTELAERS Patrick, RONDEEL Fcrr], DTIYNSTEB

Dries, GAALMAN A.A.B, KRAAKMAN F.A.J., SPAI.IINKS Toon, BOJaEN Denis, DBLBROUCK
Ivo, DEBAENST Martina, RASKIN Elisabeth, TURTBLBOOM Annemie/VAN ROOIJ Adrianus
Marius Lambertus, HET ECOLOGISCH I(ENNIS CENTRUM B.V.

lk vestig er uw aandacht op dat de zaak op deze datum wordt vastgelegd voor behandcling, het betreft dus

in principe ge e n inleidingszitting.

Het dossier ligt vanaf heden en gedurende ten minste vijftien dagen voor deze datum ter inzage op de

griffie* van dit Hof.

Hoogachtend

bof o ' ian dienst

+ De correct ionele gr i f l ie  bevindt  z ich op de 2c vcrdieping van het  gerechtsgebouw en is  geopcnd van 08.30u tot  I  2.30u en van I  3.30u tot  |  6.00u



PARKET
VAN DB

PROCURBUR DES KONINGS
ANTWERPEN

AFDELING - ANTWERPEN

O . R e f :  O W  5 7 6 I / 2 0 1 4  A n t w e r p e n ,
B u r e e l  R  -  t e l e f o o n :  0 3 / 2 5 7  9 0 8 6
Contactpersoon:  E.  Impens
U . R e f  :  2 0 1 4 / p C e / 2 l - 9 2

5Ír' ln t-1

29 Sep 201-4

Bi j  lage :  betekening ber icht  op onbekende woonst
(Con fo rm a r t .  40  Gw)

M i  i n h o a r  r l a  D r n n r r r ó r r r  - d À n ê r r r  I-  í o c u r e u r  - g e n e r a a J - ,

I k  heb  de  ee r  Ued .  h ie rb i j  uw  ge rech tsb r ie f  dd .  16  Sep  2014
inzake de betekening op onbekende woonst  (Conform ar t .  40
GW) u i tgaande van Hof  van Beroep te Antwerpen (xr ; ,  inzake
Kennisgeving, bestemd voor VAN ROOI.J ADRIANUS, thans zonder
gekende  woon-  o f  ve rb1 i j f p laa ts ,  t o t  besch ikk ing  te rug  te
doen geworden,  teneinde voeging b i j  het  doss ier .

D e  P r o c u r e u r  d e s  K o n i n q s ,

M .  V a n

Aan de Heer  Procureur -generaa l
b i j  h e l  H o f  v a n  B e r o e p
t . a . v .  G r i f f i e
Kamer  van fnbeschu ld ig ings te l l ing
Waalse  Kaa i
t e  2 0 0 0  A N T W E R P E N
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Ecologisch Kennis Gentrum B.V.
gevestigd op het adres 't Achterom 9a,
5491 XD. Sint-Oedenrode.
Gorr.  e-mai ls:  ekc.avanrooi i@qmail .com
en de.groenen.belqie@qmail .com

VOLMACHT

Ondergetekende.
- J.E.M. van Rooi j  van Nunen, als wonende ingeschreven op het adres ' t  Achterom 9A, 5491 XD

Sint-Oedenrode;

verklaart  bi j  deze volmacht te ver lenen en te macht igen het Ecologisch Kennis Centrum B.V. kantoor
houdende te Sint-Oedenrode aan ' t  Achterom 9a, 549'1 XD te Sint Oedenrode, voor deze haar directeur
A.M.L. van Rooi j ,  zulks met het recht van subst i tut ie om voor en namens haar zi jnde ondergetekende, de
bi j  handel ingen in en buiten rechten voorgerechten op zi t t ingen c.q. behandel ingen te verschi jnen, voor
en namens haar al le processuele handel ingen te verr ichten in zaken die betrekking hebben op
geschi l len met de gemeente Sint-Oedenrode en al les wat daar direct of  indirect mee samenhangt.
D i t  a l les  in  de  meest  ru ime z in .

NOTITIE BIJ MACHTIGING

Als gevolg van de door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode vanaf 1 januari 2011
gepleegde domici l iefraude heeft  A.M.L. van Rooi j  noch in België noch in het bui tenland een gekende
woonplaats en zijn door Rob van den Witteboer werkzaam bij Van Kaathoven Logistics 8.V., postbus
134, 5490 AC Sint-Oedenrode al le eigendommen (12 oÍ 13 containers) van A.M.L. van Rooi j ,  z i jn
echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen, zi jn bedri jven Camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,

Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j
Holding B.V en van zi jn pol i t ieke part i j  De Groenen (afdel ing Sint-Oedenrode) gestolen, waaronder
vertrouwel i jke dossiers van cl iënten van het Ecologisch Kennis Centrum 8.V,,  waarnadeze
bedrijfsgebouwen op het adres 't Achterom 9-9A 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 br ievenbussen, zi jn gestolen door
B.C. M. Jansen, Ol landseweg 117 ,  5491 XA Sint-Oedenrode. Om die reden kan enkel nog met het
Ecologisch Kennis Centrum B.V. gecommuniceerd worden op de volgende e-mai l  adressen:
ekc.avanrooi j@qmail .com en de.qroenen.belgie@qmail .com tot het moment B.C.M. Jansen de
gestolen woningen en bedrijfsgebouw op het adres 't Achterom 9-9A heeft verlaten en Van Kaathoven
Logist ics B.V. de 12o'f  13 containers aan gestolen eigendommen van A.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenote
J.E.M. van Rooi j  van Nunen, zi jn bedri jven Camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis
Centrum 8.V.,  Van Rooi j  Holding B.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V en van zi jn
pol i t ieke part i j  De Groenen, afdel ing Sint-Oedenrode, heeft  teruggebracht.

Plaats: ' t  Achterom 9A, 5491 XD SintOedenrode
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Dagteken ing  .  14  jun i  2015
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De hee r  A ,M.L .  van  Roo i j  en

rnevíouw J. [ .M.  van Rooi j  varr  Nunon ( t .a

Hazendansweg  364

l52 t l  Zonhoven

Be lg ie
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5  j un i  201 "5

0nze reÍerent ie  KL/UlVanRooi j

O r rdc rwerp  Pos lb t ' z r r rg i r rg

Uw re fe ren l i e  AvR/JvN /140520156 i5OM

Kon ink l í j ke  Pos tNL  B .V .

[ . ] i i e r  t i o

Pos lbus  30250

2 5 0 0  G l ; ' r - C r a v e n h a g t ,

pt)5 ln l .  n l

Geachte heer/nrevrouw Van Rooi j  en Van Rooi j -Nunen,

In uw br ief  van 14 nre i  201"5 aan mevrouw Verhagen geeí t  u aan dal  een 4- ta l  br ieven afkomst ig van
Hof van beroep te Antwerpen e n ger icht  aan het  adres ' t  Achteron ' r  g en 9A,  s4g1 xD
Sint-Oedenroden,  mert  de ber ichtgcving "  adres onvol lcd ig/ l r r r jL l is l "  r r tuur  af rent l * r  z i jn  gestuurd.

Naar aanle id i t ig  van uw i r r íe f  i :  er  een orrderzoek i r rgesle ld err r  wi i  ik  Í tarnene de d i rerr - t ic  van PostNL
als v0lgt  rËagÈren.

Bi j  navraag is  gebleken dat  op de adressen' t  Achterom g en 94,  5491.X0 in 5 int  Oedenrode s inds
februar i  2015 een n isuws Êigenaar woont"  De huid ige e igenaar heef t  aangegeven geen pr i js  rneer  1e
ste l len op post  ger icht  aan u o{  bestemd voor eËn van de do*r  u ge noemde bedr i jven en dat  h i j  a l le
pnsl .  rotour  aízender s tuur t .

lk  v( ) r t íorrw er  op u h iernroe voldoende te hebben gelnfornreerd"

I  l n q  K o n r g

Direr t iek lach ten  i '

Konink l i j ke  Pos tN l  B .V
's ,6 rar renhagr :

K v K  n r . 2 7 1 2 4 7 0 0
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De heer A.M.L, van Rooi j  en
mevrouw J.E.M. van Rooi j  van Nunen e.a.
Hazendansweg 36A
3520 Zonhoven
Belgie

t , lht l l , t lr, , l l l l , ,r,ht,r l ,rt l | | , i lr t l

1 1 j u n i  2 0 1 5

onze re Íe ren t ie  KL/U/VanRoo i j2

Onderwerp  Pos tbezorg ing

Uw referent ie  AvR/JvN/140520156/SOM

Koninkl i jke PostNL B.V.

D i rec t ie

Postbus 30250

2500 GG 's-Gravenhage

postn l .n l

Geachte heer/mevrouw Van Rooi j  en Van Rooi j -Nunen,

Naar aanleiding en ter bevest iging van uw br ief  van 11juni 2015 verwi js ik u namens de direct ie van
PostNL naar ons antwoord in de br ief  van 5 juni  2015.

Verdere d iscussie acht  ik  n iet  z invol .  Wi j  zu l len n ieuwe correspondent ie uwerz i jds over  d i t

onderwerp dan ook n iet  meer in  behandel ing nemen.  Di t  geldt  voor  a l le  afdel ingen van PostNL.

lk  vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met ijke groet,

r l

T7'

Konink l i j ke  Pos tNL B.V.
's-Gravenhage

KvK nr.27t24700
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Mr.  H.E.  Ban K i -moon
Secretarg-General
Un i ted  Nat ions
New York ,  NY 10017
USA

5 December  2012

Our reference

Roya l  Pos tNL

Executive BoaÍd

PO Box 30250

2500 GG The Hague

herna.verhagen @ postn l .  nl

www.postnl.nl

Your reference

!*,:;::*.-..

Subject Fntrg Letter for Global Compact

Dear Mr.  Secretarg-General ,

I  am pleased to conf i rm that  PostNL B.V.  supports  the ten pr inc ip les of  the Global

Compact  wi th respect  to  human r ights,  labour,  envi ronment  and ant i -corrupt ion.

With th is  communicat ion,  we express our  in tent  to  advance those pr inc ip les wi th in our  sphere of

in f luence.

We are commit ted to making the Global  Compact  and i ts  pr inc ip les par t  of  the

strategg,  cu l ture and dag-to-dag operat ions of  our  compang,  and to engaging in

col laborat ive pro jects which advance the broader development  goals of  the Uni ted

Nat ions,  par t icu lar lg  the Mí l lennium Development  Goals.

PostN L wí l l  make a c lear  s tatement  of  th is  commitment  to our  s takeholders and the general  publ ic .

We recognize that  a keg requi rement  for  par t ic ipat ion in  the Global  Compact  is  the

annual  submiss ion of  a Communicat ion on Progress (COP) that  descr ibes our  compang's ef for ts  to

implement  the ten pr inc ip les.  We support  publ ic  accountabi l i tg  and t ransparencg,  and therefore

commit  to  repor t  on progress wi th in one gear of  jo in ing the Global  Compact ,  and annual lg  thereaf ter

according to the Global  Compact  COP pol icg.

Sincerelg Uours,

t 
a;t' 

1

Ms.
CEOPos tNL  B .V .

Roga l  Pos tN L

The Hague

Dutch Chamber of Commerce no.27124700
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A.M.L.  van Rooi j  en J.E.M. van Nunen
vanaf  1 januar i  201 1 wonende doch n iet
ingeschreven op hun hoofdverbli jfplaats
Hazendansweg 364, 3520 te Zonhoven
(Be lg ië )e .a .

Verstuurd per fax 088 86 87 883

Aan: H.W.P.M.A. (Herna) Verhaqen.
CËO Koninkl i jke PostNL B.V.
Postbus 30250, 2500 GG Den Haag
(e-mai l :  herna.verhaqen@postnl .nl  en
post@abvakabo. nl) .

Z o n h o v e n : 1 5  i u n i  2 0 1 5
Ons kenmerk: JvN/ '1 50620'1 5/SomPost
Uw reÍ: KL/U/VanRooij en KL/U/VanRooij2

Sommat ie tot  het  n iet iq  verk laren van uw bi i  br ie f  d.d.5 iuni  2015 ( ref :  KL/UA/anRooi i )  en b i i  br ie f  d.d.  11
iuni  2015 ( ref :  KL/UA/anRooi i2)  genomen besl iss ingen daar d ie z i jn  verstuurd naar een volgens het
bevolkingsregister van Zonhoven en Belgische Rijksregister vanaf 29 augustus 20'l 3 als ONBEWOOND
geregistreerde woning Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (8elgië), bestemd voor de woningen op het adres't
Achterom 9 en 9A ,  5491 XD Sint -Oedenrode (Neder land) ,  waar in J .E.M. van Rooi j  van Nunen in de
gemeenteli jke basisadministratie (GBA) als wonend staat ingeschreven op het adres't Achterom 94, 549'1 XD
Sint-Oedenrode en de bedr i jven Camping en Pensionsta l  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V. ,  Van
Rooij Holding 8.V., Stichting Administratiekantoorvan Rooij Holding B.V en de polit ieke parti j  De Groenen
(afdeling Sint-Oedenrode) bij de kamer van koophandel staan ingeschreven op de adressen 't Achterom 9 en 9A
en dat  op u i ter l i ik  16 iuni  2015 op de volgende e-mai l  adressen:  ekc.avanrooi j@gmai l .com en
de.groenen.belgie@gmail.com aan ondergetekenden schrifteli jk te hebben bevestigd.

Tevens sommeren wi i  bestuursvoorz i t ter  H.W.P.M.A.  (Herna)  Verhaqen van de Konink l i ike PostNL B.V.
om maatreqelen te treffen dat vanuit Nederland geen enkele brief meer wordt verstuurd aan de in het
bevolkingsregister van Zonhoven en Belgische Rijksregister vanaf 29 augustus 2013 als ONBEWOOND
geregist reerde woning (p/a)  Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belg ië)  en a l le  aan J.E.M. van Rooi j  van
Nunen,  Camping en Pensionsta l  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum B.V. ,  Van Rooi j  Hold ing 8.V. ,
Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V en de polit ieke parti j  De Groenen (aÍdeling Sint-Oedenrode)
gerichte brieven te versturen naar de adressen 't Achterom I en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), waar
J.E.M. van Rooi j  van Nunen in de gemeentel i jke basisadminis t rat ie  (GBA) a ls  wonend staat  ingeschreven en
waarde bedr i jven Camping en Pensionsta l  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V. ,  Van Rooi j  Hold ing
8.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V en de polit ieke parti j  De Groenen (afdeling Sint-
Oedenrode) z i jn  gevest igd en eryoor  te zorgen dat  J .E.M. van Rooi j  van Nunen en de bedr i jven Camping en
Pensionsta l  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V. ,  Van Rooi j  Hold ing 8.V. ,  St icht ing
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V en de polit ieke parti j  De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) de voor
hen bestemde post  kunnen ontvangen in de door B.C.M. Jansen,  Ol landseweg 117,5491 XA Sint -Oedenrode
gestolen brievenbussen op hun woonadres en vestigingsadres 't Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en
dat  op u i ter l i ik  16 iuni  20í5 op de volgende e-mai l  adressen:  ekc.avanrooi j@gmai l .com en
de.oroenen.belq ie@gmai l .com aan ondergetekenden schr i f te l i jk  te  hebben bevest igd.

Ook sommeren wi i  bestuursvoorz i t ter  H.W.P.M.A.  (Herna)  Verhaqen van de Konink l i ike PostNL B.V.  om
maatreqelen te treffen dat alle post vanuit Nederland die is bestemd voor A.M.L. van Rooij vanaf 17 juni 2015
wordt verstuurd aan federaal procureur Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1 , 1000 Brussel,


