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

3520 te Zonhoven (België)  

 
 

 

Afgegeven met ontvangstbevestiging  

 
De Voorzieningenrechter Mr D.J. de Lange  
van de Rechtbank Oost-Brabant,  
Sector Bestuursrecht, 
Postbus 90125 
5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

Zonhoven: 19 januari 2015  
Ons kenmerk: EKC/AvR/120115/VV en EKC/AvR/120115/B 
Uw procedurenummers: 15/172 en 15/173 
 

 
Betreft: 

- Nadere Stukken in ons Verzoekschrift tot het treffen van voorlopige voorziening en 
bijbehorend beroepschrift tegen de weigering om te beschikken (fictief besluit) door 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode op ons bezwaarschrift d.d. 5 juli 
2014 (AvR/050714/BZ-Oedenrode) aan burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode, welke op 26 januari 2015 om 13.30 uur ter zitting wordt behandeld door 
Voorzieningenrechter Mr D.J. de Lange van de Rechtbank Oost-Brabant,.  

 

Bevat 12 pagina’s met de bijlagen 1 t/m 3 (55 blz.) aan bijlagen, totaal: 67 blz. 

 
Geachte Voorzieningenrechter Mr. D.J. De Lange,  
  
De volgende rechtspersonen:  

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

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

3. Camping en Pensionstal “Dommeldal” met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 
2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

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

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

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

laten u hierbij de volgende nadere stukken en motivering toekomen in ons verzoekschrift tot het  
treffen van voorlopige voorziening met bijbehorend beroepschrift tegen de fictieve beschikking 
(weigering om te beschikken) van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode op ons 
bezwaarschrift d.d. 5 juli 2014 (AvR/050714/BZ-OEDENRODE).  
 
Nadere Stukken met Motivering.  
 
Aan “Productie 3” behorend bij ons bezwaarschrift d.d. 5 juli 2014 hebben wij aan burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode laten toekomen een kopie van de  huurovereenkomst van A.M.L. van 
Rooij met Davy Drillieux (verhuurder), welke op 31 januari 2011 overeenkomstig de Belgische 
Huurwet is geregistreerd door inspecteur P. Broux. Bij de gemeente Sint-Oedenrode is bekend dat 
A.M.L. van Rooij via het huwelijk voor de wet en de kerk vanaf 5 juli 1979 onlosmakelijk zit verbonden 
aan zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, waarmee hij in gemeenschap van goederen is 
getrouwd. Het kan nooit zo zijn dat een vanaf 1 januari 2011 domiciliefraude plegende burgemeester 
en wethouders van Sint-Oedenrode, zonder voorafgaand gerechtelijk vonnis, dat kan veranderen. 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-januari-2015-ontvangst-nadere-stukken-15-172-en-15-173-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2014-nadere-motivering-beroep-wijkestraat-3-heusden-aan-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
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Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode mogen vanwege scheiding der machten niet de 
plaats van de rechter overnemen. Dit betekent dat in ieder geval ten tijde van dit bezwaarschrift op 5 
juli 2014 bekend was dat A.M.L. van Rooij samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen 
vanaf 1 januari 2011 wonen op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36a, 3520 Zonhoven.  

Aan “Productie 5” behorend bij ons bezwaarschrift d.d. 5 juli 2014 hebben wij aan burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode laten toekomen een kopie van het uittreksel van de 
“SAMENSTELLING VAN HET GEZIN PER 27/08/2013” afgeleverd door gemachtigd ambtenaar van 
de burgerlijke stand van de gemeente Zonhoven (België) waarin letterlijk het volgende staat 
geschreven:  
 

 
SAMENSTELLING VAN HET GEZIN PER 27/08/2013” 

(datum toestand op 27/08/2013) 
 
Gezin: van Rooij Adrianus Marius Lambertus 

Adres: Hazendansweg 36 /A000 
             3520 Zonhoven 
 

1. Naam: van Rooij  
Voornamen: Adrianus Marius Lambertus  

Geboren te Sint-Oedenrode / Nederland op 10/03/1953 
Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37 
Nationaliteit: Nederland. 
Ingeschreven op vermeld adres sedert 15/10/2012  

Beroep: Zaakvoeder (industrie – diensten) (Zelfstandige)   
 

2. Naam: van Nunen  
Voornamen: Johanna Elisabeth Maria 

Geboren te Boxtel / Nederland op 20/09/1955 
Rijksregisternummer: 55.09.20 510-11 
Nationaliteit: Nederland. 
Ingeschreven op vermeld adres sedert 14/01/2013  

Beroep: Zonder beroep  

   

 
Hiermee hebben wij met een uittreksel van de “SAMENSTELLING VAN HET GEZIN PER 27/08/2013” 
van de gemeente Zonhoven (België) feitelijk en wettelijk bewezen dat het door gemeentesecretaris 
Peet van de Loo (D66) met goedkeuring van burgemeester Peter Maas (CDA) en wethouders van 
Sint-Oedenrode ambtshalve aangepaste Rijksregister van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van 
Nunen valselijk zijn opgemaakt.  
 
Ondanks deze wetenschap laten burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode in de 
Gemeentelijke Basisadministratie personengegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode 
(Nederland) geregistreerd staan: 

- dat A.M.L. van Rooij, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nederland of elders verblijft; 
- dat J.E.M. van Rooij van Nunen, gescheiden van haar echtgenoot A.M.L. van Rooij, woont op 

het adres ’t Achterom 9a, 5491 XD te Sint-Oedenrode;    
 
Dit met het vooropgezette doel om met de hulp van de SNS-Bank 
NV (Nederlandse Staatsbank) onder politieke aansturing van 
huidig Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) (zie 
foto), die is opgegroeid in Son (buurgemeente van Sint-
Oedenrode), met het maar liefst bijna 5 jaar lang plegen van 
terroristische domiciliefraude onder politieke aansturing van 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald 
Plasterk (PvdA) al het geld en alle eigendommen van A.M.L. van 
Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen te stelen, zijn bedrijven 

worden geliquideerd en de politieke partij De Groenen, afdelingen Sint-Oedenrode en Heusden, uit te 
schakelen. Hier is dan ook sprake van “Staatsterrorisme” van de meest ernstige soort.  Voor bewijs 
lees de volgende bewijsstukken met toelichting, welke onderdeel uitmaakten van ons bezwaarschrift 
d.d. 5 juli 2014 aan burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-juli-2014-akte-samenstelling-gezin-aml-van-rooij-en-jem-van-nunen-gemeente-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-januari-2015-beroep-weigering-om-te-beschikken-door-de-staat-der-nederlanden-bij-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.google.be/url?url=http://www.eunews.it/2014/12/08/dijsselbloem-tutti-rispettino-le-regole-del-patto-di-stabilita-ne-va-della-fiducia-delleurozona/26690&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=KNS6VJDVG8nUaoOKgrgC&ved=0CDUQ9QEwEA&usg=AFQjCNHd2emTDDtV29Y5TeePMe8YxbmUgw
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 de in opdracht van de gemeente Sint-Oedenrode door een GGN gerechtsdeurwaarder op 5 
november 2013 (dossier: 882294 / 3010) betekende meest criminele aanzegging van € 
18.350,95 (waarvan al € 8.948,82 is gestolen) aan A.M.L. van Rooij op het adres ’t Achterom 
9-9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode (zie productie 6). Dit met de voorkennis en wetenschap dat 
A.M.L. van Rooij door toedoen van de gemeente Sint-Oedenrode daar al vanaf 22 april 2010 
niet meer woont en niet meer kan komen om niet te worden vermoord door Robert en Mies 
van den Biggelaar en vanaf 1 januari 2011 zijn hoofdverblijfplaats heeft op het adres 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België;  

 de in opdracht van de gemeente Sint-Oedenrode door een GGN gerechtsdeurwaarder op 5 
november 2013 (dossier: 882294 / 3010) betekende aanzegging van € 18.350,95 (waarvan al 
€ 8.948,82 is gestolen) aan J.E.M. van Nunen op het adres ’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-
Oedenrode (zie productie 7). Dit met de voorkennis en wetenschap dat J.E.M. van Nunen als 
gevolg van levensbedreigingen van Mies van den Biggelaar door toedoen van de gemeente 
Sint-Oedenrode vanaf 13 januari 2013 niet meer naar Nederland kan komen en al vanaf 1 
januari 2011 haar hoofdverblijfplaats bij haar man heeft op het adres Hazendansweg 36A, 
3520 te Zonhoven in België.  

 de in opdracht van de gemeente Sint-Oedenrode door een GGN gerechtsdeurwaarder op  
19 november 2013 (dossier: 1667334/1311) betekende meest criminele aanzegging van  

€ 57.611,83 aan A.M.L. van Rooij op het adres ’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode (zie 

productie 8). Dit met de voorkennis en wetenschap dat A.M.L. van Rooij door toedoen van de 

gemeente Sint-Oedenrode daar al vanaf 22 april 2010 niet meer woont en niet meer kan 

komen om niet te worden vermoord door Robert en Mies van den Biggelaar en vanaf 1 januari 

2011 zijn hoofdverblijfplaats heeft op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in 

België.  

 de in opdracht van de gemeente Sint-Oedenrode door een GGN gerechtsdeurwaarder op 19 
november 2013 (dossier: 1667334/1311) betekende aanzegging van € 57.611,83 aan J.E.M. 
van Nunen op het adres ’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode (zie productie 9). Dit met 
de voorkennis en wetenschap dat J.E.M. van Nunen als gevolg van levensbedreigingen van 
Mies van den Biggelaar door toedoen van de gemeente Sint-Oedenrode vanaf 13 januari 
2013 niet meer naar Nederland kan komen en al vanaf 1 januari 2011 haar hoofdverblijfplaats 
bij haar man heeft op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België.  

 de brief d.d. 11 november 2013 (dossiernummer: 882294) die GGN Brabant in opdracht van 
de gemeente Sint-Oedenrode heeft laten uitgaan aan Van Rooij Holding B.V,, met als 
bestuurder A.M.L. van Rooij, gevestigd op het ’t Achterom 9a, 5491 XD Sint-Oedenrode. 
Daarmee hebben burgemeester Peter Maas (CDA) en gemeentesecretaris Peet van de Loo 
(D66) van Sint-Oedenrode beslag gelegd op het inkomen van Van Rooij Holding B.V. en 
daarmee feitelijk geliquideerd (zie productie 10).  

 de in opdracht van de gemeente Sint-Oedenrode door een GGN gerechtsdeurwaarder op 29 
november 2013 (dossier: 1667334/882294/2611) betekende meest criminele executoriale 
beslaglegging op alle onroerende goederen van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen aan 
A.M.L. van Rooij op het adres ’t Achterom 9-9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode (zie productie 11).  

 de in opdracht van de gemeente Sint-Oedenrode door een GGN gerechtsdeurwaarder op 29 
november 2013 (dossier: 1667334/882294/2611) betekende meest criminele executoriale 
beslaglegging op alle onroerende goederen van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen aan 
J.E.M. van Nunen op het adres ’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode (zie productie 12).  

 

          
 
Hoe extreem groot dit Nederlandse “Staatsterrorisme” is onder aansturing van burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode (zie foto’s hierboven) kunt u lezen in ons bijbehorend beroepschrift 
d.d. 19 januari 2015 (kenmerk: Ons kenmerk: EKC/AvR/190115/B) aan de rechtbank Oost-Brabant 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-november-2013-exploot-ggn-gerechtsdeurwaarders-aan-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-november-2013-exploot-ggn-gerechtsdeurwaarders-aan-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-november-2013-exploot-ggn-gerechtsdeurwaarders-aan-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-november-2013-exploot-ggn-gerechtsdeurwaarders-aan-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-november-2013-exploot-ggn-gerechtsdeurwaarders-aan-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-november-2013-exploot-ggn-gerechtsdeurwaarders-aan-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-november-2013-exploot-ggn-gerechtsdeurwaarders-aan-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-november-2013-exploot-ggn-gerechtsdeurwaarders-aan-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-januari-2015-beroep-weigering-om-te-beschikken-door-de-staat-der-nederlanden-bij-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.sint-oedenrode.nl/
http://www.google.be/url?url=http://www.sanatoriumboszeist.nl/College besluit Februari 2004.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hXu4U_e9KOey0QXX44GIDQ&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGdUsVHbMaZM59RCkIgpJRyUcPa9Q
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tegen de weigering om te beschikken (fictief besluit) door DE STAAT DER NEDERLANDEN, 
vertegenwoordigd door Ronald Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
Postbus 20011, 2500 EA ’s-Gravenhage, op onze bij aangetekende brief d.d. 29 december 2014 
(kenmerk: AvR/29122014/Som) gedane twee sommaties tot het nemen van een besluit vóór uiterlijk  
8 januari 2015 (zie bijlage 1). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als 
herhaald en ingelast te beschouwen.  
 
Dit al bijna 5 jaar lang vanuit Nederland bewust domiciliefraude plegend “Staatsterrorisme” onder 
aansturing van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (zie foto’s hierboven) heeft tot 
gevolg dat:  

- alle Nederlandse, Belgische en Europese betrokken Advocaten; 
- alle Nederlandse, Belgische en Europese betrokken Gerechtsdeurwaarders; 
- alle Nederlandse, Belgische en Europese betrokken Notarissen; 
- alle Nederlandse, Belgische en Europese betrokken politiebeambten; 
- alle Nederlandse, Belgische en Europese betrokken officieren van justitie, procureurs des 

koning en magistraten; 
- alle Nederlandse, Belgische en Europese betrokken griffiers bij rechtbanken, gerechtshoven, 

raad van state, etc.  
- alle Nederlandse, Belgische en Europese betrokken gemeentebesturen, provinciebesturen en 

overige  besturen en daaraan verbonden besturen; 
- alle Nederlandse, Belgische en Europese betrokken ministers en minister presidenten, etc.  

een grote sluipmoordende genocide plegende terroristische organisatie is geworden, welke tot doel 
heeft om de gehele wereldbevolking en de wereldnatuur te vergiftigen ten gunste van enkele 
waanzinnige topcriminelen die er miljardair van zijn geworden en denken dat zij een eeuwig leven 
hebben.      
 
Hoe groot is de schade die de gemeente Sint-Oedenrode daarmee heeft aangericht?   
 
Om u enig inzicht te geven hoe extreem groot die schade is, laten wij u daarover hieronder enige 
toelichting toekomen: 
 

1. Camping en Pensionstal “Dommeldal” (www.dommeldal.eu) heeft vanaf 1 januari 2011 (ruim 4 
jaar) geen enkele inkomsten meer en in plaats daarvan te maken gekregen met honderden 
vorderingen en tientallen gerechtsdeurwaardersexploten en executoriale beslagleggingen, 
gebaseerd op valse beschikkingen, vonnissen of arresten die het gevolg zijn van deze door de 
gemeente Sint-Oedenrode gepleegde domiciliefraude. De aangerichte schade bij A.M.L. van 
Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen als gevolg daarvan beloopt miljoenen euro’s, welke door 
een daarvoor erkende deskundige zal worden berekend. 

 
2. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. heeft vanaf 1 januari 2011 (ruim 4 jaar) geen enkele 

inkomsten meer en in plaats daarvan te maken gekregen met honderden vorderingen en 
tientallen gerechtsdeurwaardersexploten en executoriale beslagleggingen, gebaseerd op 
valse beschikkingen, vonnissen of arresten die het gevolg zijn van deze door de gemeente 
Sint-Oedenrode gepleegde domiciliefraude. Het uurtarief van het Ecologisch Kennis Centrum 
B.V., dat voor de volle 100% werk had, bedraagt 140 EURO per uur. De aangerichte schade 
bij het Ecologisch Kennis Centrum B.V. beloopt miljoenen euro’s, welke door een daarvoor 
erkende deskundige zal worden berekend. 

 

3. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. heeft vanaf 1 januari 2011 (ruim 4 jaar) haar cliënten niet 
meer kunnen bijstaan in de vele lopende gerechtelijke procedures, wat voor al die cliënten 
naar verwachting meer dan 100 miljoen euro schade heeft veroorzaakt. Al die schade kan 
door cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. worden verhaald op de gemeente Sint-
Oedenrode.  

 

4. Van Rooij Holding B.V. heeft vanaf 1 januari 2011 (ruim 4 jaar) geen enkele inkomsten meer 
en in plaats daarvan te maken gekregen met honderden vorderingen en tientallen 
gerechtsdeurwaardersexploten en executoriale beslagleggingen, gebaseerd op valse 
beschikkingen, vonnissen of arresten die het gevolg zijn van deze door de gemeente Sint-
Oedenrode gepleegde domiciliefraude. De aangerichte schade bij  Van Rooij Holding B.V. 
beloopt miljoenen euro’s, welke door een daarvoor erkende deskundige zal worden berekend. 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-januari-2015-beroep-weigering-om-te-beschikken-door-de-staat-der-nederlanden-bij-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-januari-2015-beroep-weigering-om-te-beschikken-door-de-staat-der-nederlanden-bij-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.dommeldal.eu/
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5. A.M.L van Rooij en J.E.M. van Rooij hebben vanaf 1 januari 2011 te maken met dubbele 

woonlasten en kosten om te leven. Dit bedraagt meer dan 100.000 EURO. Het exacte bedrag 
zal door een daarvoor erkende deskundige worden berekend. 

       
6. A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij hebben vanaf 1 januari 2011 geen in Vlaanderen 

wettelijk verplichte zorgverzekering. De (gezondheid)schade als gevolg daarvan is naar 
verwachting groot en zal door een daarvoor erkende deskundige worden berekend. Niet 
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen zijn verantwoordelijk voor dit gepleegde strafbare feit 
maar burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, omdat dit het gevolg is van deze 
door hen al meer dan 4 jaar bewust gepleegde domiciliefraude. 

 

7. A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij rijden vanaf 1 januari 2011 in België rond in een auto 
met Nederlands kenteken. Dit door hen gepleegde strafbare feit is het gevolg van deze door 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode al meer dan 4 jaar bewust gepleegde 
domiciliefraude.  

 

8. A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen,  Camping en Pensionstal “Dommeldal”, het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. en Van Rooij Holding B.V. plegen al vanaf 1 januari 2011 in 
zowel Nederland als België belastingfraude, waarvoor volgens vaste jurisprudentie een 
gevangenisstraf van meer dan vijf jaar staat. Het zijn in dit geval niet A.M.L. van Rooij en 
J.E.M. van Rooij van Nunen die daarvoor in de gevangenis moeten maar burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode omdat die gepleegde belastingfraude het gevolg is van deze 
door de gemeente Sint-Oedenrode vanaf 1 januari 2011 bewust gepleegde domiciliefraude.  

 
9. A.M.L. van Rooij  is vanaf 15 oktober 2012 (veel te laat) tot 29 augustus 2013 ingeschreven 

geweest in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister  
(nummer: 53.03.10.603-37) maar is daar door de gemeente Zonhoven vanaf 29 augustus 
2013 weer uitgeschreven. Als gevolg daarvan staat in de Gemeentelijke Basisadministratie 
personengegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode (Nederland) geregistreerd dat 
A.M.L. van Rooij woont op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven en 
staat in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven geregistreerd dat A.M.L. van Rooij 
daar niet woont. Dit heeft als resultaat dat A.M.L. van Rooij, door toedoen van dit 
domiciliefraude plegende schepencollege van Zonhoven, vanaf 29 augustus 2013 in geen 
enkele gemeente in Europa of de rest van de wereld nog staat geregistreerd en daarmee ook 
niet over een in Europa wettelijk vereiste identiteitskaart beschikt. Daar komt nog bij dat vanaf 
11 juli 2013 het Nederlandse paspoort van A.M.L. van Rooij is verlopen, waardoor A.M.L. van 
Rooij niet meer de grens van België over mag en al ruim 1,5 jaar lang zit gevangen in België 
in zijn woning op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België). Voor 
deze al 1,5 jaar lang voortdurende gevangenschap van A.M.L. van Rooij zijn burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk.   

 
10. J.E.M. van Nunen, die via haar huwelijk vanaf 5 juli 1979 onlosmakelijk zit verbonden aan 

A.M.L. van Rooij, is vanaf 14 januari 2013 (veel te laat) tot 29 augustus 2013 ingeschreven 
geweest in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister  
(nummer: 55.09.20.510-11) maar is door de gemeente Sint-Oedenrode (Nederland) nooit 
uitgeschreven, wat betekent dat zij vanaf 14 januari 2013 tot 29 augustus 2013 dubbel is 
ingeschreven geweest in zowel de gemeente Zonhoven (België) en de gemeente Sint-
Oedenrode (Nederland). Als gevolg daarvan staat J.E.M. van Nunen tot op de dag van 
vandaag (16 januari 2015) nog ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie 
personengegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode (Nederland), terwijl zij al vanaf 1 
januari 2011 samen met haar echtgenoot A.M.L. van Rooij woont op haar hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België). Dit betekent dat door toedoen van 
burgemeester en schepenen van Zonhoven J.E.M. van Nunen vanaf 29 augustus 2013 enkel 
staat ingeschreven in de GBA van de gemeente Sint-Oedenrode, waar ze vanaf 1 januari 
2011 niet meer woont en haar echtgenoot A.M.L. van Rooij vanaf 29 augustus 2013 in geen 
enkele gemeente binnen Europa of de rest van de wereld staat ingeschreven. Daarmee heeft 
het schepencollege van Zonhoven zonder tussenkomst van een rechter A.M.L. van Rooij en 
J.E.M. van Nunen vanaf 23 augustus 2013 (al1,5 jaar lang) duurzaam gescheiden onder de 
omstandigheid dat zij vanaf 5 juli 1979 nog steeds duurzaam voor de wet en de kerk in 



6 
© 

gemeenschap van goederen met elkaar zijn getrouwd. Volgens ons is een dergelijk meest 
ernstig gepleegd misdrijf nog niet eerder in de geschiedenis voorgekomen. Daar komt nog bij 
dat vanaf 19 januari 2014 ook het paspoort van J.E.M. van Nunen is verlopen, waardoor ook 
J.E.M. van Nunen niet meer de grens van België over mag en al ruim 1 jaar lang zit gevangen 
in België in haar woning op haar hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven 
(België). Voor deze al 1 jaar lang voortdurende gevangenschap van J.E.M. van Nunen zijn 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode persoonlijk verantwoordelijk en 
aansprakelijk.   

 

11. De Belgische Staat en de Staat der Nederlanden hebben als gevolg van deze vanaf 1 januari 
2011 door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode gepleegde domiciliefraude vele 
tientallen (mogelijk 100) rechtszaken moeten voeren met valse vonnissen en 
gerechtsdeurwaardersexploten als gevolg. De schade die de gemeente Sint-Oedenrode 
daarmee aan de Belgische Staat, de Staat der Nederlanden, betrokken advocaten en 
gerechtsdeurwaarders, notarissen, overheidsinstellingen e.a. op kosten van de Nederlandse 
belastingbetalers heeft aangericht beloopt ons inziens vele tientallen miljoenen euro’s. Al deze 
schade dient te worden verhaald op de gemeente Sint-Oedenrode, daar de hardwerkende 
belastingbetalende Nederlanders daarvan niet het slachtoffer mogen zijn.  
 

12. De Politieke Groepering De Groenen (met haar hoofdzetel in Utrecht). Als gevolg van deze 
door burgemeester en schepenen van Sint-Oedenrode van vanaf 1 januari 2011 bewust 
gepleegde domiciliefraude:  

 hebben De Groenen in Sint-Oedenrode en Heusden (Nederland) niet kunnen meedoen 
aan de verkiezingen van 2 maart 2011 voor provinciale Staten in Noord-Brabant 
(Nederland), waaruit ook de leden van de Eerste Kamer der State-Generaal zijn gekozen 

 hebben De Groenen in Sint-Oedenrode en Heusden (Nederland) niet kunnen meedoen 
aan de gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Oedenrode en Heusden op 17 maart 2014; 

 heeft A.M.L. van Rooij niet op de lijst van De Groenen kunnen staan die op 25 mei 2014 
hebben meegedaan aan de Europese Verkiezingen. 

Voor deze grote verkiezingsfraude in Nederland en Europa zijn burgemeester en wethouders 
van Sint-Oedenrode verantwoordelijk en aansprakelijk daar die het gevolg is van deze door 
hen gepleegde domiciliefraude. De schade als gevolg daarvan voor De Politieke Groepering 
De Groenen is groot. Wij zullen dit dan ook voorleggen aan het hoofdbestuur van De Groenen 
in Utrecht met het verzoek hiernaar een onderzoek in te stellen om te komen tot een 
schadebedrag, welke kan worden verhaald op de gemeente Sint-Oedenrode.  
 

13. A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Nunen hebben vanwege het niet beschikken 
van een identiteitskaart op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven een 
verlopen paspoort:  

 op 14 oktober 2012 niet kunnen kiezen bij de gemeenteraadsverkiezingen van Zonhoven; 

 op 25 mei 2014 niet kunnen kiezen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement  
Voor het afnemen van het kiesrecht van A.M.L van Rooij en J.E.M. van Nunen in België en 
Europa als ook in Nederland zijn burgemeester en wethouders volledig verantwoordelijk en 
aansprakelijk, daar dit het gevolg is van deze door hen gepleegde domiciliefraude.  .  

Om dit “Staatsterrorisme” te kunnen voortzetten en te kunnen uitbreiden weigeren burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode een besluit te nemen op ons bezwaarschrift d.d. 5 juli 2014.  
Wat daarvan voor ondergetekenden de onomkeerbare nadelige gevolgen zijn kunt u lezen in onze 
bijgevoegde oproeping d.d. 5 januari 2014 aan voorzieningenrechter mr. E. Loesberg van de 
rechtbank Oost-Brabant om te constateren dat vanwege de daarin feitelijk onderbouwde meerdere 
vernietigbare rechtshandelingen de door voorzieningenrechter mr. E. Loesberg op 7 oktober 2014 
uitgesproken beschikking onder zaaknummer /rekestnummer: C/01/281994 / BP RK 14-804 ‘van 
rechtswege’ nietig is. Deze oproeping aan voorzieningenrechter mr. E. Loesberg sluiten wij alsvolgt af:   
 

 
Ondanks het feit dat eigenaar A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen tot op 
heden nog steeds geen rechtsgeldig veiling exploot hebben ontvangen op hun woonadres en 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36a, 3520 Zonhoven (België) hebben wij van cliënten van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. in Nederland moeten vernemen dat in de krant heeft gestaan dat 
onze woningen op het adres ’t Achterom 9-9a, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland) op 5 februari 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-januari-2015-beroep-weigering-om-te-beschikken-door-de-staat-der-nederlanden-bij-rechtbank-oost-brabant.pdf
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2014 executoriaal worden verkocht in opdracht van de SNS Bank NV te Utrecht, wat feitelijk de Staat 
der Nederlanden is. Deze executieveiling op 5 februari 2015 is ook aangekondigd op internet bij 
www.veilingbiljet.nl op de volgende webpagina: http://www.veilingbiljet.nl/show_veiling.asp?id=30191 
waarin onder meer letterlijk het volgende staat gepubliceerd:  
 

 
 
Betreft: Executieveiling (hypotheek) Status: Veiling 

Adres: 't Achterom 9 9A 
5491 XD SINT OEDENRODE 

Object: Woonboerderij 

Regioveiling: Vastgoedveiling Oost-Brabant 5 februari 2015 

   

 

Omschrijving: gesplitste woonboerderij (een burgerwoning en een bedrijfswoning), 
ondergrond, erf en verdere opstallen 

Bezichtiging: De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt 
dat hier vermeld. 

Eigendomsgegevens: Het pand is zonder toestemming van de bank verhuurd. Het huurbeding is 
ingeroepen. Inmiddels is door de voorzieningenrechter een beschikking 
afgegeven inzake het inroepen van het huurbeding. Het pand zal ten tijde 
van de veiling leeg en ontruimd zijn. 

Soort eigendom: Vol eigendom 

Gebruik: Verhuurd zonder toestemming schuldeiser 

Kadastrale omschrijving: - gemeente Sint Oedenrode, sectie P nr. 525, groot 8 are; 
- gemeente Sint Oedenrode, sectie P nr. 526, groot 73.40 are; 
- gemeente Sint Oedenrode, sectie P nr. 508 groot 34.25 are; 
- gemeente Sint Oedenrode, sectie P nr. 509, groot 3.01.55 ha; 
- gemeente Sint Oedenrode, sectie P nr. 510, groot 1.23.15 ha; 
- gemeente Sint Oedenrode, sectie P nr. 516, groot 53.50 are; 
- gemeente Sint Oedenrode, sectie P nr. 517, groot 52.85 are. 

Bijzonderheden: Voor wat betreft het bestemmingsplan vindt u de nodige documenten in de 
bijlagen (zie voorwaarden). Nummer 9 heeft de bestemming wonen (licht 
geel op de kaart). Nummer 9a heeft de bestemming volgens artikel 4 (geel 
op de kaart). De dikke zwarte lijn geeft daarbij het vlak aan waarbinnen 
gebouwd mag worden. De blauwe vlakken die achter het perceel van 9/9a 
liggen kennen de bestemming die valt onder artikel 5 van het 
bestemmingsplan.  
De paardenbak bevindt zich buiten het bouwperceel en is dus in strijd met 
de bestemming. 

http://www.veilingbiljet.nl/
http://www.veilingbiljet.nl/show_veiling.asp?id=30191
http://www.veilingbiljet.nl/regio_veiling.asp?id=1559
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Het gebruik van de appartementen is tevens in strijd met de bestemming.  

Voor wat betreft de berekening van de overdrachtsbelasting: 
62% van de koopsom: 2% 
38% van de koopsom: 6%  

Overige informatie:  

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te 
brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen 
voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van 
het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over 
dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van 
de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.  
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. 
Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 21-01-2015, 
24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend. 

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden. 

 
Hiermee is ontegenzeggelijk feitelijk bewezen dat er op 5 februari 2014 voor de tweede maal een 
Executieveiling (hypotheek) plaatsvindt van hetzelfde onroerend goed op het adres ’t Achterom 9-9A, 
5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland). Er mag niet tweemaal een actie plaatsvinden tussen dezelfde 
partijen over dezelfde zaak, ofwel kortweg: ne bis in idem: niet tweemaal over hetzelfde. De regel 
heeft in het Romeinse recht aanleiding gegeven tot de moeilijkste rechtsvragen. Wat is bijvoorbeeld 
eadem res, dezelfde zaak? Eén tekst willen wij ter illustratie aanhalen, omdat hij tevens een schel licht 
werpt op de oude Romeinse samenleving Ook in ons recht is het niet mogelijk voor een tweede maal 
een proces te beginnen als het vonnis van het eerste 'kracht van gewijsde' heeft gekregen. Art.67 lid 1 
Rv. stelt in navolging van de Latijnse regel: 'Beslissingen aangaande de rechtsbetrekking in geschil, 
vervat in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis, hebben in een ander geding tussen dezelfde 
partijen bindende kracht'. De grond van deze bepaling is natuurlijk niet gelegen in de consumerende 
werking van de litis contestatio, maar moet gezocht worden in de proceseconomie: er moet ooit eens 
een einde komen aan processen of zoals men in het Latijn zei: lites finiri oportet.  
 

Conclusie 
  
Op grond van bovengenoemde feiten roepen ondergetekende acht rechtspersonen 
voorzieningenrechter mr. E. Loesberg dan ook op om te constateren dat vanwege de hierboven  
feitelijk onderbouwde meerdere vernietigbare rechtshandelingen de door voorzieningenrechter  
mr. E. Loesberg op 7 oktober 2014 uitgesproken beschikking onder zaaknummer /rekestnummer: 
C/01/281994 / BP RK 14-804 ‘van rechtswege’ nietig is en ondergetekenden dat vóór uiterlijk 8 
januari 2014 schriftelijk te bevestigen op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36a, 3520 te 
Zonhoven (België).  
 
Hoogachtend  
A.M.L van Rooij                                                  J.E.M. van Rooij van Nunen 
Hazendansweg 36A                                           Hazendansweg 36A,  
3520 Zonhoven (België)                                     3520 Zonhoven (België)      
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V.                        Camping en Pensionstal “Dommeldal” 
Voor deze A.M.L. van Rooij                                Voor deze A.M.L. van Rooij  
 
Van Rooij Holding B.V.,                                       Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., 
Voor deze A.M.L. van Rooij                                  Voor deze A.M.L. van Rooij 
 
Politieke Groepering De Groenen,                        A.A.H. van Rooij met machtiging aan 
afdeling Sint-Oedenrode;                                      Ecologisch Kennis Centrum B.V.                                                      
Voor deze A.M.L. van Rooij                                  Voor deze A.M.L. van Rooij 
 

javascript:bied(30191);
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Ondanks ons nadrukkelijk verzoek aan verantwoordelijke voorzieningenrechter mr. E. Loesberg om te 
constateren dat vanwege de in onze oproeping d.d. 5 januari 2015 feitelijk onderbouwde meerdere 
vernietigbare rechtshandelingen de door voorzieningenrechter mr. E. Loesberg op 7 oktober 2014 
uitgesproken beschikking onder zaaknummer /rekestnummer: C/01/281994 / BP RK 14-804 ‘van 
rechtswege’ nietig is en ondergetekenden dat vóór uiterlijk 8 januari 2014 schriftelijk te bevestigen 
op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36a, 3520 te Zonhoven (België), hebben wij van 
voorzieningenrechter mr. E. Loesberg daarop tot op heden geen enkele reactie mogen ontvangen, 
wat wij erg betreuren.  
 
Bijgevoegd vindt u de zes aangetekende brieven d.d. 2 januari 2015 (Dossier OIII: 14/808, Not.nr: 
HA21.99.291/14) met als titel KENNISGEVING BESCHIKKING die de rechtspersonen: 

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

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

3. Camping en Pensionstal “Dommeldal” met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 
2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

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

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

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

in opdracht van onderzoeksrechter S.GORRÉ van de rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling 
Hasselt van Griffier B. GHEUENS van die rechtbank hebben ontvangen (zie bijlage 2). Wij verzoeken 
u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.   
 
Met het versturen van deze zes aangetekende gerechtsbrieven d.d. 2 januari 2015 staat juridisch vast 
dat zowel A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen overeenkomstig hun 
geregistreerde huurcontract vanaf 1 januari 2011 wonen op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 
36A, 3520 Zonhoven (België) en dat het hieronder ingelaste van mw. A.H.J.M. (Jeanine) Bordes-
Hermans verkregen VEILING EXPLOOT valselijk is opgemaakt, als gevolg van door de rechtbank 
Oost-Brabant uitgesproken valselijke verstekbeschikkingen (zie bijlage 3).. 

 
 

De heer A.M.L. van Rooij  

p/a Hazendansweg 36A  

3520 Zonhoven BELGIË 

 
Boxtel, 26 november 2014  

Betreft: veilingexploot  
Referentie: 2014.009009.01 
 
Geachte mevrouw en heer Van Rooij, Hierbij doe ik u toekomen: 

O Afschrift 
O Eigendomsbewijs 
O Notarisverklaring 
O Bankgarantie 
O Royementsvolmacht 
O Op Uw verzoek 
O Conform afspraak 
x Ter Informatie een veilingexploot 
 
Met vriendelijke groet,  
mw. A.H.J.M. (Jeanine) Bordes-Hermans 
 

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

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-januari-2015-zes-gerechtsbrieven-rechter-s-gorre-rechtbank-hasselt-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-november-2014-veilingexploot-aml-van-rooij-domicilie-van-t-hooft-van-rosmalen-notarissen.pdf
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Adactio 
 

GERECHTSDEURWAARDERS | INCASSO  
KERKRADE-HEERLEN 

 
 

VEILING EXPLOOT 
64341 

 
BETALINGEN EN CORRESPONDENTIE, ONDER VERMELDING VAN HET REFERENTIENUMMER, 
UITSLUITEND AAN: 
 
Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen 
Akerstraat 138 
6417 BR Heerlen 
Tel. 045 560 98 70 
Zaaknr. 21400644/CH 
 
Heden, de 
tweeduizend veertien;  
 
heb ik, 
                               (naam van gerechtsdeurwaarder valt niet te lezen)  

 
TEN VERZOEKE VAN: de naamloze vennootschap SNS Bank N.V., gevestigd te UTRECHT en 

kantoorhoudende te ARNHEM; 
 
te dezer domicilie kiezende te Heerlen aan het adres Akerstraat 138 ten kantore van de notarissen mrs. J.MJ.H. 
Hendriks en J.L.G. Fleuren; 
 
AAN: 1. Adrianus Marius Lambertus van Rooij, geboren 10 maart 1953, zonder bekende woon- of 
verblijfplaats in Nederland of elders, doch te dezer zake domicilie gekozen hebbende te 5281 AZ Boxtel, 
Clarissenstraat 22 ten kantore van notaris mr. E. van Luijn, opvolger van oud notaris mr. J.K.A.M. 
Wösten 

 
aldaar mijn exploot doende en afschrift dezes latende aan:  
 

2. Johanna Elisabeth Maria van Nunen, geboren 20 September1955, wonende te 5491 XD SINT 
OEDENRODE, 't Achterom 9 a; 

 
- bij afzonderlijk exploot-  

 
AANGEZEGD: 
 
DAT bij akte van hypotheek op 27 april 2006 verleden voor de daarin genoemde notaris, volgens welke akte de 

gerequireerden voornoemd aan mijn requirant(e)(n) heeft/hebben schuldig erkend een bedrag ad € 750.000,00, 
tegen rente en aflossing en voorts onder bedingen en voorwaarden als in de akte omschreven; 
 

dat tot zekerheid hiervan door de gerequireerden voornoemd aan mijn requirant(e)(n) werd verleend het recht 

van eerste hypotheek op navolgende onroerende zaak/zaken, kadastraal omschreven als: 1. wonen, kadastraal 

bekend als gemeente Sint Oedenrode, sectie P, nummer 525, groot 8 a en plaatselijk bekend als 't Achterom 9 

te Sint Oedenrode; 2. bedrijvigheid (agrarisch), terrein (akkerbouw), kadastraal bekend als gemeente Sint 

Oedenrode, sectie P, nummer 526, groot 73 a en 40 ca en plaatselijk bekend als 't Achterom 9 A te Sint 

Oedenrode; 3. terrein (akkerbouw), kadastraal bekend als gemeente Sint Oedenrode, sectie P, nummer 508, 
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groot 34 a en 25 ca en plaatselijk bekend als 't Achterom te Sint Oedenrode; 4 terrein (akkerbouw), kadastraal 

bekend als gemeente Sint Oedenrode, sectie P, nummer 509 groot 3 ha, 1 a en 55 ca en plaatselijk bekend als t 

Achterom te Sint Oedenrode; 5. terrein (akkerbouw), kadastraal bekend als gemeente Sint Oedenrode, sectie P, 

nummer 510, groot 1 ha, 23 a en 15 ca en plaatselijk bekend 't Achterom te Sint Oedenrode; 6. terrein 

(akkerbouw) kadastraal bekend als gemeente Sint Oedenrode, sectie P, nummer 516, groot 53 a en 50 ca en 

plaatselijk bekend als 't Achterom te Sint Oedenrode; 7; terrein (akkerbouw), kadastraal bekend als gemeente 

Sint Oedenrode, sectie P, nummer 517, groot 52 a en 85 ca en plaatselijk bekend als 't Achterom te Sint 

Oedenrode; 

 

dat, nu gerequireerden/schuldenaar nalatig blijft/blijven in de nakoming van de verplichtingen uit voormelde akte, 

zodat het momenteel verschuldigde geheel opeisbaar is geworden en mijn requirant(e)(n) thans onherroepelijk 

gemachtigd zal zijn ex art. 3:268 BW om de verbonden onroerende zaak/zaken in het openbaar te doen 

verkopen; 

voorts heb ik, deurwaarder, de gerequireerden voornoemd 

GESOMMEERD om binnen TWEE DAGEN NA HEDEN aan mijn requirant(e)(n) tegen bewijs van kwijting te 

voldoen: 

- restant schuld per 23 oktober 2014 : € 651.512,32 

- de kosten van dit exploot, kosten 

voor royement en de 

kosten van de veiling : € P.M. 

ONDER AANZEGGING: 

dat mijn requirant(e)(n), bij gebreke van voldoening aan deze sommatie, de verkoop van voormelde onroerende 

zaak/zaken zal laten plaatsvinden op. 

donderdag 5 februari 2015 om 13.30 uur in het Van der Valk Hotel te Vught, Bosscheweg 2 

ten overstaan van mrs. J.MJ.H. Hendriks en/of J.L.G. Fleuren of diens plaatsvervanger(s), op de wijze als 

voorgeschreven; 

op kosten dezes zij Є 90,28 
exploot                                                                               Є   74, 61 
opslag (B.T.W.)                                                                 Є   15, 67 
                                                                                         -------------- 
Totaal                                                                                Є    90,28 
 
verzoekster kan op grond van de Wet Omzetbelasting 1968 de haar in rekening gebrachte 
omzetbelasting niet verrekenen, derhalve verklaart ondergetekende opgemelde kosten te hebben 
verhoogd met een percentage gelijk aan het percentage genoemd in bovengenoemde wet  

 
 
Daar voor de Gemeente Sint-Oedenrode de schade met miljoenen euro’s groeit als de aangekondigde 
executie veiling op 5 februari 2015 doorgaat en de schadelijke gevolgen onomkeerbaar zijn, richten wij 
aan Voorzieningenrechter Mr D.J. de Lange van de rechtbank Oost-Brabant het nadrukkelijke verzoek 
om op de zitting d.d. 26 januari 2015 om 13.30 uur direct als volgt te beslissen: 

I. dat burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode op uiterlijk 26 januari 2015 een 
besluit moeten nemen op ons bezwaarschrift d.d. 5 juli 2014 met de oplegging van een 
dwangsom van € 100.000,- per dag, te betalen aan ondergetekende zes rechtspersonen, 
voor elke dag die wordt overtreden. 
 

II. dat de executie veiling op 5 februari 2015 op uiterlijk 26 januari 2015 moet zijn ingetrokken 
vanwege het feit dat burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode eerst moeten 
hebben beslist op ons bezwaarschrift d.d. 5 juli 2014 en door de rechtbank Oost-Brabant is 
beslist op een eventueel beroepschrift daarop. 

 
III. dat burgemeester en wethouders worden veroordeeld in de proceskosten en tot 

terugbetaling van het griffierecht,  
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Het is voor A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij onder deze door de gemeente Sint-
Oedenrode gecreëerde situatie levensgevaarlijk om naar de zitting te komen. Wij zullen op 26 januari 
2015 om 13.30 uur dan ook niet aanwezig zijn.    

Griffiekosten  
 
In afstemming met mevrouw W. Dijkstra, werkzaam binnen de rechtbank Oost-Brabant, hebben wij op 
19 januari 2015 onder de procedurenummers: 15/172 en 15/173 een bedrag van € 331, - aan 
griffierecht betaald, waarmee is zeker gesteld dat de behandeling ter zitting op 26 januari 2015 om 
13.30 uur doorgaat.  
 
 
In afwachting van uw beslissing op uiterlijk 26 januari 2015, verblijven wij; 
 
Hoogachtend  
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

Bijlage 1 (40 blz.) 
 

Bijlage 2 (12 blz.) 
 

Bijlage 3 (3 blz.) 
 

 
 

http://www.degroenen.nl/
http://www.degroenen.eu/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-januari-2015-beroep-weigering-om-te-beschikken-door-de-staat-der-nederlanden-bij-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-januari-2015-zes-gerechtsbrieven-rechter-s-gorre-rechtbank-hasselt-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-november-2014-veilingexploot-aml-van-rooij-domicilie-van-t-hooft-van-rosmalen-notarissen.pdf

