
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 

Datum: 16 mei 2013 22:14 

Onderwerp: Verzoek om doorzending van dit bericht 

Aan: Karen.Berg@snsreaal.nl  

 

   
 
 
Van: A.M.L. van Rooij   
Hazendansweg 36A,  
3520 te Zonhoven 

 
Zonhoven: 16 mei 2013 

 
Mijn kenmerk: AvR/160513/kl   

 

 
 
Aan: Charlotte Insinger 
Overheidscommissaris SNS Reaal  
t.a.v. Karen Berg, secretaris van de Raad van 
Bestuur (e-mail: Karen.Berg@snsreaal.nl ) 
   
 

 
A.M.L. van Rooij heeft op 21 april 2010 als politiek vluchteling Nederland moeten verlaten om door 
toedoen van burgemeester P.M. Maas van Sint-Oedenrode in Nederland niet te worden vermoord in 
navolging van Pim Fortuyn. De daadwerkelijke veroorzaker is Cees van Rossum.  
 
A.M.L. van Rooij heeft om die reden mede namens J.E.M. van Rooij van Nunen bij aangetekende 
brief d.d. 6 mei 2010, aangevuld bij brief d.d. 26 mei 2010, politiek asiel aangevraagd bij Joëlle 
Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het 
Migratie - en asielbeleid om in Sint-Oedenrode niet te worden vermoord. 

  

 

Betreft: Verzoek om reactie op 17 mei 2013 in verband met criminaliteit binnen SNS-Bank  

Geachte Secretaris Mevrouw Berg, 

Bijgevoegd vindt u mijn e-mail gericht aan verantwoordelijk Overheidscommissaris Charlotte Insinger 

van SNS-Reaal. Ik wil u vragen om die ter afhandeling aan haar door te sturen en aan mij dat per e-

mail schriftelijk te bevestigen.   

Hoogachtend; 
  
A.M.L. van Rooij 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Camping en Pensionstal Dommeldal 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België) 
E-mail: ekc.avanrooij@gmail.com 
Tel: +32 (0)11758676 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Betreft: Verzoek om reactie op 17 mei 2013 in verbant met criminaliteit binnen SNS-Bank 
 
Geachte Mevrouw Insinger,  
 
U bent Overheidscommissaris bij SNS-Reaal en houdt als lid van de Raad van Commissarissen 
namens de overheid toezicht op het bestuur van SNS-Reaal;  
 
Ik heb te maken met zeer ernstig levensbedreigende eigendom en geld stelende 
grensoverschrijdende overheidscriminaliteit vanuit de SNS-bank, afdeling Insolventie & Beschikking, 
vanuit een volledige anonimiteit. Daarover heb ik bij e-mail een klacht ingediend bij de adviseur 
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veiligheidszaken Perry Kemmeren. Betreffende klacht met bijbehorende bewijsstukken, als ook de 
reactie daarop van Perry Kemmeren, vindt u hieronder bijgevoegd.  
   

 
Van: Kemmeren, P.G. (Perry) <Perry.Kemmeren@sns.nl> 
Datum: 16 mei 2013 15:23 
Onderwerp: Grensoverschrijdende hypotheekfraude SNS-bank waarmee A.M.L. van Rooij en 
Camping en Pensionstal “Dommeldal” te maken hebben en welke is veroorzaakt door wethouder 
Cees van Rossum van de gemeente Sint-Oedenrode. 
Aan: "ekc.avanrooij@gmail.com" <ekc.avanrooij@gmail.com> 
  
Beste heer van Rooij, 
  
Uw mail is in goede orde ontvangen en wij hebben deze vanochtend doorgestuurd naar de afdeling 
Insolventie & Beschikking. 
Zoals afgesproken zou ik u het algemene telefoonnummer van die afdeling doorgeven. 
Bij deze: 026-3719533 
  

Met vriendelijke groet, 
SNS REAAL  
 
Perry Kemmeren 
Adviseur Veiligheidszaken 
Cluster Kredietfraude 
Compliance, Veiligheidszaken & ORM T 030-2915143 

 
Van: A,M,L Van Rooij [mailto:ekc.avanrooij@gmail.com]  
Verzonden: vrijdag 3 mei 2013 12:16 

Aan: Veiligheidszaken 
Onderwerp: Grensoverschrijdende hypotheekfraude SNS-bank waarmee A.M.L. van Rooij en 

Camping en Pensionstal “Dommeldal” te maken hebben en welke is veroorzaakt door wethouder 

Cees van Rossum van de gemeente Sint-Oedenrode. 

Aan de SNS-bank, Afdeling Veiligheid. 
t.a.v. Dhr. P. Kemmeren. 
Croeselaan 1 
3521BJ, Utrecht. 
(e-mail: vz@sns.nl)   
  
Betreft: 
Grensoverschrijdende hypotheekfraude SNS-bank waarmee A.M.L. van Rooij en Camping en 
Pensionstal “Dommeldal” te maken hebben en welke is veroorzaakt door wethouder Cees van 
Rossum van de gemeente Sint-Oedenrode. 
  
  
Geachte heer Kemmeren, 
  
Overeenkomstig telefonische afspraak vindt u hieronder de feiten van de aan u gemelde door 
wethouder Cees van Rossum van de gemeente Sint-Oedenrode veroorzaakte grensoverschrijdende 
hypotheekfraude:   
  
Mijn naam is A.M.L. van Rooij en heb op 21 april 2010 als politiek vluchteling Nederland moeten 
verlaten om door toedoen van burgemeester P.M. Maas van Sint-Oedenrode in Nederland niet te 
worden vermoord in navolging van Pim Fortuyn. De daadwerkelijke veroorzaker is Cees van Rossum. 
  
A.M.L. van Rooij is om levensbedreigende “politieke terreur” redenen op 21 april 2010 naar België 
gevlucht om in Nederland in navolging van Pim Fortuyn niet te worden vermoord, heeft vanaf die tijd 
onafgebroken in België gewoond, is vanaf 1 januari 2011 bij de gemeente Sint-Oedenrode 
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uitgeschreven en heeft vanaf die tijd zijn domicilie op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te 
Zonhoven in België. Voor de juridisch waterdichte bewijzen vindt u bijgevoegd: 
  

1.     het proces-verbaal bij de onherroepelijke uitspraak van de rechtbank ’s-Hertogenbosch 
in zaaknummer: AWB 11/1633, 11/1634, 11/1635 met een begeleidende voorbrief d.d. 8 
oktober 2012, kenmerk: BK-SHE 12/00458, van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Daarin 
hebben namens burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode de gemachtigde 
ambtenaren mr. A.G. Hendriks en H.A.M. van den Berkmortel tegenover de behandelend 
rechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch de volgende verklaring afgelegd (zie productie 
1) 
  

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

  
2.     De op 21 december 2010 met Century 21 Axion Vastgoed bvba, Heuvenstraat 23 B-
3520 Zonhoven afgesloten huurovereenkomst, zie blz. 1 en 6 uit die huurovereenkomst, 
waarin letterlijk het volgende staat geschreven (zie productie 2). 
  

Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst. 
De verhuurder (Drillieux Davy) geeft in huur aan de huurder (Ad van Rooij), die 
aanvaardt, de woning gelegen te 3520 Zonhoven, Hazendansweg 36A 

Artikel 2. Hoofdverblijfplaats. 
Deze huurovereenkomst heeft betrekking op een woongelegenheid die de huurder en 
zijn gezin als hoofdverblijfplaats zal gebruiken. 

  
Opgemaakt in drie exemplaren te Zonhoven op 21 december 2010 
Elke partij verklaart een exemplaar te hebben ontvangen. 

  
3.     Brief d.d. 20 augustus 2012 van het Belgische Grondwettelijke Hof inzake rolnummer: 
5464 aan het volgende adres (zie productie 3): 
  

Familie A.M.L. van Rooij 
Hazendansweg 36 A 
3520 Zonhoven 

  
Daarmee heeft u ook van het Belgische Grondwettelijke Hof (hoogste rechtscollege in België) 
het juridische  waterdichte bewijs dat het domicilie adres van A.M.L. van Rooij 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België is. 
  

Als gevolg van een valse aangifte vanuit deze “politieke terreur” loopt er op A.M.L. van Rooij in 
Nederland tot 20 september 2015 een valselijk opgemaakt arrestatiebevel van een “anonieme” 
officier van justitie bij het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch, waarvoor Menno van der 
Donk vroeger werkzaam was. Betreffend arrestatiebevel d.d. 28 september 2010, Strabisnr: 
402255477, vindt u bijgevoegd (zie productie 4). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die 
inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht. Dit betekent dat A.M.L. 
van Rooij tot 20 september 2015 niet naar Nederland kan komen om zichzelf in rechtszaken te 
kunnen verdedigen. 
  
Dit is bij F.M. van Hoek en A.M.E. van Hoek-Kneepens al ruim 2,5 jaar bekend. Met deze 
wetenschap en voorkennis heeft toegevoegd kandidaat gerechtsdeurwaarder H.H.E. De Bont, 
werkzaam op het kantoor van gerechtsdeurwaarder C.J.O. Waters, kantoorhoudende te Arnhem aan 
de Oude Oeverstraat 120a (Nederland) in opdracht van F.M. van Hoek en A.M.E. van Hoek-
Kneepens vanuit het niets op 13 juli 2012 een valselijke dagvaarding laten uitgaan aan (zie 
productie 5): 
  
                A.M.L. van Rooij, wonende te (5492 AA) Sint-Oedenrode 
                aan het adres Markt 25-A4 (Nederland)   

  
Dit met de wetenschap dat A.M.L. van Rooij vanaf zijn geboorte (10 maart 1953) tot op heden (60 
jaar) nooit op dat adres heeft gewoond. Betreffende dagvaarding had kandidaat gerechtsdeurwaarder 
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H.H.E. De Bont, werkzaam op het kantoor van gerechtsdeurwaarder C.J.O. Waters, via een 
Belgische Gerechtsdeurwaarder moeten laten uitgaan aan A.M.L. van Rooij op het adres 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België, wat nooit is gebeurd.   
  
Op grond van bovengenoemde feiten is en kon A.M.L. van Rooij nooit bij een terechtzitting in kort 
geding voor de rechtbank ’s-Hertogenbosch aanwezig zijn. Ondanks deze wetenschap en voorkennis 
bij F.M. van Hoek en A.M.E. van Hoek-Kneepens werd door griffiemedewerker Menno van der 
Donk een valselijk niet ondertekend opgesteld kort geding vonnis onder zaaknummer/rolnummer: 
249907/ KG ZA 12-0468 opgesteld, wat absoluut nooit een grosse kan zijn omdat A.M.L. van Rooij 
als tegenpartij van de rechtbank ’s-Hertogenbosch nooit een afschrift van betreffend kort geding 
vonnis heeft ontvangen.  Dit valselijk opgestelde kort geding vonnis d.d. 25 juli 2012 is een dag later 
op 26 juli 2012 betekend door gerechtsdeurwaarder H.J.L. Oomes van Groenenwegen en partners 
Gerechtsdeurwaarders BV, Amerikaweg 2, Postbus 469, 9400 AL Assen (Nederland) op het 
volgende adres (zie productie 6): 
  

A.M.L. van Rooij, geboren 10 maart 1953, wonende te Sint-Oedenrode (5491 XD) aan het adres ’t 

Achterom 9.        
  
Dit met de wetenschap en voorkennis: 

         dat A.M.L. van Rooij vanaf 21 april 2010 niet op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te 
Sint-Oedenrode (Nederland) woont. 

         dat de aan dit kort geding ten grondslag liggende dagvaarding d.d. 13 juli 2012 is 
uitgegaan naar A.M.L. van Rooij op het adres Markt 25-A4, 5492 AA te Sint-Oedenrode, 
waar hij nooit heeft gewoond. 

         dat A.M.L. van Rooij vanaf 1 januari 2011 zijn domicilie heeft op het adres 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven. (België). 

betekent dat hiermee feitelijk is bewezen dat hier sprake is van een in samenspanning gepleegd 
misdrijf van grensoverschrijdende aard vanuit een criminele organisatie. 
  
Het is deze grensoverschrijdende misdaad die zich ook binnen de SNS-Bank bank in een “anonieme 
hoedanigheid” heeft weten te infiltreren, waarvan u de bewijzen hieronder vindt bijgevoegd. 
  
Bijgevoegd vindt u een brief d.d. 17 april 2013 (ref: I&B/OG/HK/49.44.530/49.40.546) vanuit een 
“anoniem persoon” van de SNS-bank, afdeling Insolventie & Beschikking, te Arnhem aan A.M.L. van 
Rooij op het volgende adres (zie productie 7): 
  
                A.M.L. van Rooij, 
                Dommeldal Camping 
                ’t Achterom 9-9A 
                5491 XD Sint-Oedenrode 

  
Betreffend “anoniem persoon” werkzaam bij de SNS-bank, afdeling Insolventie & Beschikking, heeft 
dat naar dit adres laten uitgaan met de wetenschap en voorkennis dat “Dommeldal Camping” 
juridisch niet bestaat en dat A.M.L. van Rooij al vanaf 1 januari 2011 zijn verblijfplaats heeft op het 
adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België. 
  
In deze brief d.d. 17 april 2013 (ref: I&B/OG/HK/49.44.530/49.40.546) heeft betreffend “anoniem 
persoon” van de SNS-bank, afdeling Insolventie & Beschikking, te Arnhem verder letterlijk het 
volgende geschreven (zie productie 7): 
  

Uw schuldeisers F.M. van Hoek en A.M.E. van Hoek-Kneepkens te Vught hebben op 11 
april 2013 via Gerechtsdeurwaarderkantoor Groenewegen en parters te Assen beslag 
laten leggen op uw huis op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. De 
deurwaarder heeft dit aan SNS Bank via een zogenoemde overbetekening laten weten, 
omdat wij een hypotheek op uw huis hebben. In deze brief leest u welke gevolgen dit 
voor u heeft. 

  
Openbare verkoop van uw huis 
Beslag kan leiden tot de openbare verkoop van uw huis. We raden u daarom aan uw 
schuld zo snel mogelijk aan uw schuldeiser te betalen of een betalingsregeling te 
treffen. We horen graag binnen een week na de datum van deze brief wat u gaat doen. 
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Het moge u duidelijk zijn dat betreffend “anoniem persoon” van de SNS-bank, afdeling Insolventie & 
Beschikking, te Arnhem bewust deze brief “niet aangetekend” heeft verstuurd naar het adres waar 
A.M.L van Rooij al 3 jaar lang niet woont, wetend dat daarop om die reden niet binnen een week zal 
worden gereageerd, waarna de executoriale uitverkoop kan starten. 
  
Bijgevoegd vindt u de betekening die A.M.L. van Rooij op 19 april 2013 bij akte van afgifte (ref dos 
A24362-13) op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België) heeft ontvangen van Jan 
BEELEN, Gerechtsdeurwaarder, Thonissenlaan 25, 3500 Hasselt in opdracht van de hierboven 
feitelijk bewezen criminele organisatie uit Nederland (zie productie 8). Ik verzoek u kennis te nemen 
van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht. Op 
blz. 4 en 5 van deze betekende akte van afgifte staat letterlijk het volgende geschreven (zie 
productie 8): 
  

“uit kracht van de grosse van een vonnis door de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector civiel, 
gewezen op 25 juli 2012 , etc. “ 

  
“De totale vordering, waarnaar dit beslag wordt gelegd, bedraagt per heden € 
51.852,22, exclusief verdere rente en kosten. “ 

  
Zonder dat het zaaknummer/rolnummer daarin is opgenomen en zonder dat betreffend kort geding 
vonnis is bijgevoegd gebruikt deze grensoverschrijdende criminele organisatie de SNS-bank als 
organisatie om op een meest criminele wijze alle onroerende eigendommen van A.M.L. van Rooij met 
een WOZ-waarde van € 291.000,- + € 893.000 = totaal: € 1184.000,- euro (zie productie 9) door de 
SNS-bank voor een appel en een ei executoriaal uitverkocht te krijgen ten gunste van deze 
grensoverschrijdende misdaad die met de hulp van betreffend “anoniem persoon” van de SNS-bank, 
afdeling Insolventie & Beschikking, te Arnhem maar liefst  € 51.852,22, wil stelen bij A.M.L. van Rooij. 
Een dergelijke meest geraffineerde “Hyphotheek fraude” ben ik nog niet eerder tegengekomen. 
  
De SNS-bank laat zich voor deze meest ernstige soort van hypotheek fraude al maar liefst zes jaar 
lang misbruiken door verantwoordelijk wethouder Cees van Rossum van de gemeente Sint-
Oedenrode. Hoe diep Cees van Rossum daarmee de SNS-bank in deze alles vergiftigende 
grensoverschrijdende criminele organisatie heeft getrokken maakt mijn in de volgende link ingelast 
verzoekschrift d.d. 29 april 2013 (kenmerk: JAvR/290413/VZ) aan het Belgische Grondwettelijke Hof 
glashelder: 
  
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-april-2013-verzoekschrift-aan-grondwettelijk-hof-om-e-kaart-
na-meer-dan-drie-jaar-verblijf-in-belgie.pdf 
  
Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud (ook de inhoud van de links en deeplinks), die inhoud als 
herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan de heer P. Kemmeren, afdeling veiligheid van de 
SNS-bank, gericht. 
  
Aan achtergrond informatie verzoek ik u de volgende links met deeplinks te bekijken: 
  
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php 
  
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm 
  
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/home 
  
https://sites.google.com/site/ncfactueel/maggie-de-block-staatssecretaris-voor-asiel-en-
migratie   
  
Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud (ook de inhoud van de links en deeplinks), die inhoud als 
herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan de heer P. Kemmeren, afdeling veiligheid van de 
SNS-bank, gericht. 
  
De schade die wethouder Cees van Rossum van de gemeente Sint-Oedenrode daarbij in 26 jaar tijd 
heeft aangericht bij de familie Van Rooij beloopt zo’n € 50.000.000,-  Bij aangetekende brief d.d. 28 
april 2013 heb ik de rechtspersonen: 
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-       Cees van Rossum als natuurlijk persoon; 
-       De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Sint-Oedenrode; 

aansprakelijk gesteld voor deze € 50.000.000,-  aan schade en geëist dat vóór 5 mei 2013 een 
voorschot van € 1.000.000,- van die schade op mijn Belgische bankrekening moet zijn 
bijgeschreven. Als bewijs daarvoor vindt u in de volgende link mijn aangetekende brief d.d. 28 april 
2013 aan Cees van Rossum en aan de gemeente Sint-Oedenrode: 
  
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-april-2013-brief-schadeaansprakelijkstelling-aan-cees-van-
rossum.pdf 
   
Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud (ook de inhoud van de links en deeplinks), die inhoud als 
herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan de heer P. Kemmeren, afdeling veiligheid van de 
SNS-bank, gericht. 
  
Gezien de ernst van bovengenoemde meest ernstige vorm van levensbedreigende 
grensoverschrijdende hypotheekfraude waarin de SNS-bank zit betrokken, verzoek ik u om deze 
fraude vanuit de Afdeling Veiligheid van de SNS-bank zo spoedig mogelijk te onderzoeken en 
lopende het onderzoek alle handelingen richting A.M.L. van Rooij en Camping en Pensionstal 
“Dommeldal” hieromtrent te stoppen. Hierbij kan op mijn medewerking worden gerekend. 
  
In afwachting van uw beslissing tot het opstarten van het verzochte onderzoek, verblijf ik 
  
Hoogachtend; 
  
A.M.L. van Rooij 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Camping en Pensionstal Dommeldal 

  
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België) 
E-mail: ekc.avanrooij@gmail.com 
Tel: +32 (0)11758676 
  

 
Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud als herhaald en ingelast te beschouwen en 
tevens aan u als verantwoordelijk commissaris van SNS-Reaal gericht.  
 
Naar aanleiding daarvan heb ik vandaag telefoonnummer 026-3719533 gebeld bij de Afdeling  
Insolventie & Beschikking. Ik kreeg toen een mevrouw aan de lijn. Zij weigerde aan mij haar naam 
door te geven. Ik vroeg vervolgens aan haar de naam en telefoonnummer van de verantwoordelijke 
directeur van de Afdeling Insolventie & Beschikking. Zij weigerde mij die door te geven en gooide 
vervolgens de telefoon op de haak.  
 
Gezien de ernst van deze zaak, verzoek ik u als verantwoordelijk lid van de Raad van 
Commissarissen deze zaak persoonlijk te onderzoeken, lopende het onderzoek alle handelingen 
richting A.M.L. van Rooij en Camping en Pensionstal “Dommeldal” hieromtrent te stoppen en mij dat 
op vrijdag 17 mei 2013  schriftelijk te bevestigen. U kunt daarbij rekenen op mijn volledige 
medewerking. 
 
In afwachting van uw antwoord op vrijdag 17 mei 2013 verblijf ik; 
 
Hoogachtend; 

  
A.M.L. van Rooij 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Camping en Pensionstal Dommeldal 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België) 
E-mail: ekc.avanrooij@gmail.com 
Tel: +32 (0)11758676 
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