
1 

 

 

 

 
Aan Braakman Advocaten, 
t.a.v. MR. G.B.J.M. Janssens 
Mierloseweg 5, 
5707 AA Helmond  
Website: www.braakmanadvocaten.nl  
(e-mail: secretariaat@braakmanadvocaten.nl en 
janssens@braakmanadvocaten.nl) 
Tel: 0032 (0)492 544415  

 
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. 
 
 

 
         Zonhoven: 2 augustus 2013 
   
Uw nummer: 38488GL/LD 
Ons kenmerk: EKC/02082013/S  
 
Betreft: 
Sommatie tot: 

- onmiddellijke intrekking (vóór uiterlijk op 7 augustus 2013) van uw valselijk opgemaakte 
sommatiebrief d.d. 31 juli 2013, gebaseerd op een valselijk opgemaakt dossier, welke aan u is 
aangeleverd door de familie van den Biggelaar, ’t Achterom 5-5A, 5491 XD te Sint-
Oedenrode.   

 
 
Geachte heer Janssens, 
 
De volgende rechtspersonen: 

- A.M.L. van Rooij, wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België; 
- J.E.M. van Rooij van Nunen, wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in 

België;  
- Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD te 

Sint-Oedenrode in Nederland; 
- Van Rooij Holding B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode in 

Nederland; 
- Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-

Oedenrode in Nederland; 
- Politieke Partij “De Groenen”, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het adres ’t Achterom 9,  

5491 XD te Sint-Oedenrode in Nederland met als gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij;       
hebben uw brief d.d. 31 juli 2013 (nr: 38488GL/LD) gericht aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 
3520 Zonhoven, België goed ontvangen op vrijdag 2 augustus 2013. Daarin schrijft u onder meer 
letterlijk het volgende:  
 

Geachte heer Van Rooij  
 

Einde juni jl. heb ik telefonisch contact opgenomen teneinde te bezien of we op een minnelijke 
wijze tot een oplossing konden komen van de overlast die uw buren, de familie Van den 
Biggelaar, ondervindt als gevolg van de houtwal en de rij knotwilgen. Deze houtwal bevindt zich 
op, kadastraal aangeduid, perceel 510, en de knotwilgen staan op perceel 509, Beide percelen 
behoren in uw eigendom toe.  

http://www.braakmanadvocaten.nl/advocaten.php
http://www.braakmanadvocaten.nl/
mailto:secretariaat@braakmanadvocaten.nl
mailto:janssens@braakmanadvocaten.nl
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-asielverzoek-van-ad-van-rooij-aan-joelle-milquet-belgie.pdf
http://groepzuid.nl/GZ/2007/05/13/intrekken-persbericht-stelende-burgemeester/
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf
http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid859350/pim-fortuyn-werd-door-tweede-schutter-vermoord.aspx
http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-van-geel.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-asielverzoek-van-ad-van-rooij-aan-joelle-milquet-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-asielverzoek-van-ad-van-rooij-aan-joelle-milquet-belgie.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%ABlle_Milquet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%ABlle_Milquet
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Naar ik heb begrepen, zijn er eerder contacten geweest met het gespecialiseerde bomenbedrijf 
van de Gebr. Peters aan het Kremselen te Sint-Oedenrode. Dit bedrijf kan worden uitgenodigd om 
een rapportage op te maken en aan te geven welke maatregelen getroffen moeten worden. Op 
voorhand kan ik u reeds mededelen dat mijn cliënt zal instemmen met de aanwijzingen van dit 
gespecialiseerde bedrijf.  

 
Middels dit schrijven nodig ik u uit mij te berichten of u bereid bent om alsnog uw medewerking 
te verlenen aan opgemeld voorstel. In gezamenlijk overleg kunnen we vervolgens praktische 
afspraken met elkaar maken, waardoor in het najaar de noodzakelijke maatregelen getroffen 
kunnen worden. 

 
Ik nodig u uit mij binnen veertien dagen na dagtekening van deze brief te laten weten of u aan dit 
voorstel uw medewerking verleent. Bij het uitblijven van een reactie of een weigering in te gaan 
op mijn voorstel, zie ik mij genoodzaakt een gerechtelijke procedure te entameren en 
vervangende toestemming van de rechtbank te verkrijgen. De kosten van een dergelijke 
procedure zullen in dat geval geheel voor uw rekening komen. 

 
Ik vertrouw er echter op dat u het niet zover zult laten komen en ingaat op de uitnodiging om een 
en ander in goed onderling overleg op een constructieve wijze tot een oplossing te brengen. 

 
Ten einde er zeker van te zijn dat dit schrijven u bereikt, zend ik dit zowel per gewone als per 
aangetekende post. 

 
Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.  

 
Met vriendelijke groet. 

 
G.B.M. Janssens 

 
De inhoud van deze brief c.q. sommatie heeft u valselijk opgemaakt. In tegenstelling tot wat u schrijft 
zijn er eerder geen contacten geweest met het gespecialiseerde bomenbedrijf van de Gebr. Peters 
aan het Kremselen te Sint-Oedenrode en behoeft er ook geen gespecialiseerd bedrijf te worden 
ingeschakeld. Dit omdat A.M.L. van Rooij als eigenaar, zoals hij dat tot 21 april 2010 heeft gedaan,   
zelf het onderhoud van betreffende bomen en knotwilgen wenst te doen.  
 
De reden waarom ikzelf, als eigenaar, na 21 april 2010 het onderhoud van betreffende bomen en 
knotwilgen niet meer kan onderhouden zit hem in het simpele feit dat de familie van den Biggelaar 
onderdeel uitmaakt van een grote criminele organisatie en dat A.M.L. van Rooij (vanaf 21 april 2010) 
en zijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen (vanaf 14 januari 2013) naar België hebben moeten 
vluchten om in opdracht van die criminele organisatie niet te worden vermoord door Robert en Mies 
van den Biggelaar. Aan feitelijke en wettelijke onderbouw daarvoor vindt u bijgevoegd onze hieronder 
ingelaste:  

- Zienswijze d.d. 28 juli 2013 (kenmerk: AvR/28073/zw) aan burgemeester en wethouders van 
Sint-Oedenrode tegen het vanaf 20 juni 2013 voor zes weken ter inzage gelegde Ontwerp-
Wijzigingsplan “’t Achterom 5-5A” te Sint-Oedenrode;  

- Sommatie om de beslissing op deze zienswijzen lopende het op 12 juni 2013 door de 
onderzoeksrechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt onder de nummers: referte 
FD66.99.2/11 (federaal parket te Brussel), referte: 1998/PGA/1130-2011/AE23/27 (parket bij 
het hof van beroep te Antwerpen), referte: FD30.99.15-12 (federaal parket te Brussel) en Not. 
Nr. HA.45.F1.7961-12 (het parket te Hasselt) in behandeling genomen strafklacht met 
burgerlijke partijstelling tegen onder meer Mies van den Biggelaar, wonend op het adres ’t 
Achterom 5a, 5491 XD, te Sint-Oedenrode en zijn zoon Robert van den Biggelaar vanwege 
aanrichten van vernielingen, het laten uitgaan van bedreigingen en plegen van pogingen tot 
doodslag op A.M.L. van Rooij, zijn moeder J.M. van Rooij van der Heijden en J.E.M. van Rooij 
van Nunen is afgerond en door de correctionele rechtbank van Hasselt vonnis is gewezen en 
waarover de verantwoordelijke Belgisch Minister van Justitie Annemie Turtelboom en 
Nederlands minister van veiligheid en justitie Ivo Opstelten bij brief d.d. 15 juli 2013 (kenmerk: 
BE/NED/15072013/S) zijn geïnformeerd    

- Sommatie tot betaling van alle reeds geleden en nog te lijden schade die de publiekelijke 
rechtspersoon gemeente Sint-Oedenrode in samenspanning met de familie van den Biggelaar 
(en derhalve vanuit een criminele organisatie) vanaf 1990 tot op heden (ruim 23 jaar lang) bij 
A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, 
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Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V. en politieke groepering De Groenen 
(afd. Sint-Oedenrode) heeft aangericht om daarmee de familie van den Biggelaar met 
misbruik van grote bedragen aan Roois gemeenschapsgeld met honderdduizenden euro’s 
onrechtmatig te verrijken. 

in de volgende link: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2013-zienswijzen-wijzigingsplan-t-achterom-5-5a-
te-sint-oedenrode.pdf   

  
met de volgende hieronder ingelaste (met de computermuis aanklikbare 15-tal bijbehorende 
producties achter tab 1 t/m 15) aan feitelijke en wettelijke onderbouwing.      
 
Bijbehorende producties  

- (achter tab 1) pleitnotitie, met bijbehorend 4-tal bijlagen, in de zaak met nummer: 08/2509 
GEMWR V35 BB, welke door de arrondissementsrechtbank ’s-Hertogenbosch op 23 oktober 
2008 om 10.45 uur ter zitting is behandeld (33 blz.);  

- (achter tab 2) brief d.d. 20 januari 1998 van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
aan M.A.C. van den Biggelaar op zijn illegaal adres ’t Achterom 5A (2 blz.); 

- (achter tab 3) verzoekschrift d.d. 16 november 1994, met bijbehorend 3-tal bijlagen, van A.M.L. 
van Rooij aan de Raad der gemeente Sint-Oedenrode (7 blz.); 

- (achter tab 4) brief d.d. 6 februari 2007 (kenmerk: 1261741) van de commissaris van de 
koningin J.R.H. Maij-Weggen aan A.M.L. van Rooij (2 blz.); 

- (achter tab 5) Proces-verbaal van aangifte d.d. 21 december 1996, mutatienummer: 
PL2120/96-218972, opgenomen door verbalisant W.J.M. van Hoof, Regiopolitie Brabant-Noord 
/District 2/Boxtel met bijbehorende bijlagen (11 blz.); 

- (achter tab 6) Proces-verbaal van aangifte d.d. 11 mei 1996, mutatienummer: PL2120/96-
629723, opgenomen door verbalisant A.C.H. M. Cleijsen, Regiopolitie Brabant-Noord /District 
2/Boxtel (2 blz.); 

- (achter tab 7) Proces-verbaal van aangifte d.d. 9 januari 1998, mutatienummer: PL2120/98-
200437, opgenomen door verbalisant J. A. de Graaf, Regiopolitie Brabant-Noord /District 
2/Boxtel (2 blz.); 

- (achter tab 8) Proces-verbaal van aangifte d.d. 10 januari 1998, mutatienummer: PL2120/98-
602660, opgenomen door verbalisant Aukje van Wieren, Regiopolitie Brabant-Noord /District 
2/Boxtel (3 blz.); 

- (achter tab 9) Proces-verbaal van aangifte d.d. 30 januari 1998, mutatienummer: PL2120/98-
201627, opgenomen door verbalisant E.C.C.M. Pruimboom, Regiopolitie Brabant-Noord /District 
2/Boxtel (2 blz.); 

- (achter tab 10) Proces-verbaal van aangifte d.d. 1 maart 1998, mutatienummer: PL2120/98-
615741, opgenomen door verbalisant Bas Goedejohan, Regiopolitie Brabant-Noord /District 
2/Boxtel (3 blz.); 

- (achter tab 11) Proces-verbaal van aangifte d.d. 26 april 2009 nummer: 2009047629-8 met 
bijbehorende bijlagen van A.M.L. van Rooij bij agent L.L.C. van Wessel en hoofdagent E.J.P. 
Geutjes, politieregio Brabant-Noord district AA en Dommel (10 blz.); 

- (achter tab 12) Proces-verbaal van aangifte d.d. 24 september 2009 nummer: 2009109229-1 
met bijbehorende bijlagen van A.M.L. van Rooij bij agent Thijs Versteeg, politieregio Brabant-
Noord district AA en Dommel (9 blz.); 

- (achter tab 13) Proces-verbaal van aangifte d.d. 24 januari 2007 mutatienummer: PL2123/07-
112287 bij hoofdagent F.J.C. van der Meer van de politie Brabant Noord, district 2 afdeling Sint-
Oedenrode (10 blz.); 

- (achter tab 14) aanvullend bezwaarschrift d.d. 7 december 2006 aan arrondissementsparket ’s-
Hertogenbosch t.a.v. de politierechter mr. M.L.W.M. Viering op de dagvaarding, parketnr: 
01/840820-06 met bijbehorende producties I t/m IV (155 blz.); 

- (achter tab 15) brief d.d. van 17 april 2008 van Stichting Achmea Rechtsbijstand aan het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. (1 blz.); 

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van deze zienswijze d.d. 28 juli 2013 (kenmerk: 
AvR/28073/zw) aan burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, als ook bijbehorende 15-tal 
producties achter tab 1 t/m 15, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan 
u, zijnde advocaat mr. G.B.J.M. Janssens gericht.  
      

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2013-zienswijzen-wijzigingsplan-t-achterom-5-5a-te-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2013-zienswijzen-wijzigingsplan-t-achterom-5-5a-te-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-oktober-2008-pleitnotitie-rechtbank-s-hertogenbosch.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-januari-1998-brief-gemeente-sint-oedenrode-splitsing-achterom-5-5a.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-november-1994-verzoekschrift-aan-raad-sint-oederode-van-aarle.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-februari-2007-brief-van-jrh-maij-weggen-aan-aml-van-rooij-inzake-gebr-van-aarle.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-december-1996-proces-verbaal-pl2120-96-218972-politie-brabant-noord.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-mei-1996-proces-verbaal-pl2120-96-629723-politie-brabant-noord.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-januari-1998-proces-verbaal-pl2120-96-629723-politie-brabant-noord.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-januari-1998-proces-verbaal-pl2120-98-602660-politie-brabant-noord.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/proces-verbaal-pl2120-98-201627-politie-brabant-noord.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-maart-1998-proces-verbaal-pl2120-98-615741-politie-brabant-noord.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-april-2009-proces-verbaal-van-aangifte-robert-van-den-biggelaar.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-september-2009-proces-verbaal-tegen-wim-dortu.pdf
http://groepzuid.nl/GZ/wp-content/uploads/2007/05/bijlage-21.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-december-2007-bezwaarschrift-politierechter-viering.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2008-brief-van-achmea-rechtsbijstand.pdf
http://www.braakmanadvocaten.nl/advocaten.php
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De schade die de familie van den Biggelaar (uw cliënt) daarbij tot op heden heeft aangericht bij 
ondergetekende rechtspersonen en bij de cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. beloopt 
reeds tientallen miljoenen euro’s waarvoor wij uw cliënt de familie van den Biggelaar als ook de 
overige betrokkenen (rechts)personen uit die criminele organisatie volledig verantwoordelijk en 
aansprakelijk houden.  
 
Om persoonlijk, als ook uw advocatenkantoor Braakman Advocaten, niet onderdeel uit te gaan maken 
van deze grote criminele organisatie tegen ondergetekende rechtspersonen, sommeren wij u om vóór 
uiterlijk 7 augustus 2013 uw valselijk opgemaakte brief d.d. 31 juli 2013 ( nr: 38488 GJ/LD) te 
hebben ingetrokken, terug te treden als advocaat voor de familie van den Biggelaar en 
ondergetekende rechtspersonen dat schriftelijk te bevestigen.  
 
Deze ondergetekende sommatiebrief vindt u als bijlage bijgevoegd.     
 
In afwachting van uw beslissing op deze sommatie vóór uiterlijk 7 augustus 2013, verblijven wij; 
 
Hoogachtend; 
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
Van Rooij Holding B.V.                                                       Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
Voor deze                                                                           Voor deze 
A.M.L. van Rooij, bestuurder         A.M.L. van Rooij, directeur 
  

         
 
 
 

 
Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’                    Politiek partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode 
Voor deze                                                               Voor deze  
A.M.L. van Rooij, eigenaar eenmanszaak              A.M.L. van Rooij, gemachtigd bestuurder    
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
 

Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 2 augustus 2013 20:25 
Onderwerp: Sommatie aan advocaat MR. G.B.J.M. Janssens tot onmiddellijke intrekking 
(vóór uiterlijk op 7 augustus 2013) van uw valselijk opgemaakte sommatiebrief d.d. 31 juli 
2013 aan A.M.L. van Rooij 
Aan: secretariaat@braakmanadvocaten.nl, janssens@braakmanadvocaten.nl            
   

https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-januari-2013-getuigschrift-woonst-jem-van-rooij-van-nunen-zonhoven.pdf
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.sdnl.nl/camping-dommeldal-open-brief.htm
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/iak-verzekeringen-b-v/ANELIES.png?attredirects=0

