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   .           
Van: 
A.M.L. van Rooij  
 
Vanaf 1 januari 2011 
wonend op adres:  
Hazendansweg 36A,  
3520, Zonhoven 
(België) 

 

  
Aan 
Burgemeester en Wethouders van 
Sint-Oedenrode   
 
t.a.v.  
Burgemeester Peter Maas (CDA)   

 
Zonhoven, 2 januari 2013 

Open brief.  
  

Ons kenmerk: GBA/020113/vz 
 

Deze sommatiebrief  bestaat uit 10 blz. en tab 1 t/m 11 aan bijlagen 140 blz.  
(totaal: 150 blz.)  

 
Betreft:  A.M.L. van Rooij / 

- Sommatie om op grond van bijgevoegde stukken achter tab 1 t/m 11 met bijbehorende 
toelichting directielid Gerrit Hagoort vóór uiterlijk 6 januari 2013 te verplichten tot de volgende 
aanpassing van de basisadministratiegegevens van A.M.L. van Rooij in de gemeentelijke 
computer van Sint-Oedenrode:  
1. dat A.M.L. van Rooij om politieke redenen op 21 april 2010 de gemeente Sint-Oedenrode 

heeft moeten verlaten en vanaf die tijd in België verblijft om niet vermoord te worden in 
navolging van Pim Fortuyn.  

2. dat A.M.L. van Rooij per 1 januari 2011 ambtshalve is uitgeschreven uit de gemeentelijke 
basisadministratie van de gemeente Sint-Oedenrode en vanaf die tijd zijn 
hoofdverblijfplaats heeft op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België.  

- Sommatie om op grond van bijgevoegde stukken achter tab 1 t/m 11 vóór uiterlijk 6 januari 
2013 het gespecifieerde schadebedrag van € 19.853,29 (met daarboven op de wettelijke 
rente) te hebben overgemaakt op de bankrekening Belfius-bank t.n.v. Ad van Rooij, IBAN 
BE71 0635 1061 1469. 

- Aansprakelijkstelling voor alle bij de familie Van Rooij vanaf 1987 tot op heden aangerichte 
tientallen miljoenen schade, zowel materieel als wel immaterieel, welke later zal worden 
gespecificeerd.  

 
Geachte voorzitter burgemeester Peter Maas  
 
Op 1 september 1968 is mr. F.J.M. (Frank) Houben, zoon van dr. F.J.M.A.H. (Frans) Houben, door 
Koningin Juliana benoemd tot burgemeester van de Gemeente Luyksgestel in Noord-Brabant en is 
dat tot 1 februari 1977 gebleven. Op 26 oktober 1973 heeft burgemeester Frank Houben, als 
burgemeester van Luyksgestel, beslist dat houthandelaar C. Tissen in strijd met het ter plaatse 
geldende bestemmingsplan een bouwvergunning krijgt voor de oprichting van een 
houtconserveringsinrichting met ketelhuis in het buitengebied van Luyksgestel onder de strikte 
voorwaarde dat hij als conserveringsmiddel “uitsluitend wolmanzout” moest gebruiken met de 
nadrukkelijke vermelding dat als C. Tissen een ander conserveringsmiddel (bestrijdingsmiddel) gaat 
gebruiken voor elke dag dat hij dat gebruikt daarvoor maar liefst fl 1.000,- (duizend gulden) boete aan 
burgemeester Frank Houben moet betalen. Burgemeester Frank Houben legde deze dwangbepaling 
bij houtbedrijf C. Tissen op zonder als burgemeester daartoe bevoegd te zijn met de voorkennis en 
wetenschap dat “wolmanzout” is samengesteld uit hoog problematisch gevaarlijk afval van 
Billiton/Shell, met daarin zeer hoge concentraties “arseenzuur” en “chroomtrioxide” dat, via het door 
bedrijf C. Tissen geproduceerde en verkochte “geïmpregneerd hout” als tijdelijke drager, op een 
ongecontroleerde wijze in de compartimenten water, bodem en lucht wordt gedumpt.  
 
Dit met de voorkennis en wetenschap dat de Bestrijdingsmiddelenwet een ernstige tekortkoming kent 
en daarin niets is geregeld over het gedeelte van de bestrijdingsmiddelen die tijdens de gebruiksfase 
met het (regen)water mee uit het geïmpregneerde hout gaan en het overblijvende gedeelte dat in de 
afvalfase op een ongecontroleerde wijze in water, bodem en lucht worden gebracht, al dan niet via 
tijdelijke nieuwe secundaire producten (Bron: Het Echte Nieuws, lees: 
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-07.php).  
 

http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-07.php


 2 

Dit met de voorkennis en wetenschap dat arseen (arseenzuur) en chroom VI(chroomtrioxide) zo 
extreem gevaarlijk zijn dat veelal in internationaal verband is besloten dat in het milieu brengen van 
deze stoffen gezien de stofeigenschappen, zoals giftigheid- waaronder carcinogeniteit, mutageniteit 
en teratogeniteit - afbreekbaarheid en (bio)accumulatie, die een ernstig risico inhouden via een 
maximaal brongerichte aanpak met de best bestaande techniek moet worden vermeden. Dit alles met 
de voorkennis en wetenschap dat het koninklijk huis en de Staat der Nederlanden groot 
aandeelhouders zijn van Billiton/Shell. Via hun groot aandeelhouderschap bij Billiton/Shell hebben  
Koningin Beatrix en de Staat der Nederlanden zich met de hulp van Frank Houben (CDA) daarmee 
met miljarden euro`s onrechtmatig kunnen verrijken, ten koste van miljarden mensenlevens op termijn, 
wat hieronder feitelijk uiteen wordt gezet (Bron: Sociale Databank Nederland, lees: 
http://www.sdnl.nl/tissen-4.htm)     
  
Op 7 juli 1989 schrijft het Eindhovens Dagblad over houtimpregneerder C. Tissen “Hout impregneren 
zonder het milieu te belasten”. Volgens het Eindhovens dagblad belast houtimpregneerder C. Tissen 
te Luyksgestel het milieu niet met arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI). De werkelijkheid is 
echter totaal anders. Houtimpregneerder C. Tisssen heeft namelijk berekend en gemeten dat zijn 
bedrijf jaarlijks ca. 16.000 kg. arseenzuur en 19.000 kg. chroomtrioxide (chroom VI) in het hout perst 
dat nooit meer op zijn bedrijf terugkomt. Arseenzuur en chroomtrioxide zijn zware metalen die in de 
natuur nooit afbreken en volledig oplossen in water. Dit betekent dat als het geïmpregneerde hout er 
niet meer is (is verrot), al het arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) in opgeloste vorm in het 
oppervlaktewater, grondwater en daarmee later ook in ons drinkwater terecht is gekomen, waaruit het 
technisch niet meer te verwijderen valt. In 2000 schrijft het Eindhovens Dagblad dat 80 miljoen 
mensen in Bangladesh via het grondwater bedreigd worden met kanker als gevolg van arseen in 
grondwater. In 2000 schrijft het Eindhovens Dagblad dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
alarm heeft geslagen over een dreigende ramp in Bangladesh. De helft van de bevolking dreigt 
besmet te raken door het drinken van met arseen verontreinigd grondwater. Ondanks deze 
wetenschap en de wetenschap dat hetzelfde met alle 16,5 miljoen Nederlanders en vanuit Nederland 
met alle Wereldbewoners staat te gebeuren als gevolg van hun foute artikel over houtimpregneerder 
C. Tissen, weigert de redactie van het Eindhoven Dagblad haar artikel daarop te rectificeren. (Bron: 
Het Echte Nieuws, lees: http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php).  
  
Bij brief d.d. 17 juli 1996 heeft houtimpregneerder C. Tissen hierover de Vaste Kamercommisie 
Milieubeheer van de Tweede Kamer op de hoogte gebracht. Bij brief d.d. 9 september 2006 (kenmerk: 
VROM 96-629) heeft de Tweede Kamer der Staten-Generaal houtimpregneerder C. Tissen laten 
weten dat haar commissie in haar vergadering van 28 augustus 1996 unaniem heeft besloten dat zijn 
brief d.d. 17 juli 1996 voor kennisgeving is aangenomen. Dit betekent dat daarmee alle in de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal zittende politieke partijen, zijnde de CDA, PvdA, VVD, D66, Groenlinks, 
SP, RPF, SGP en Groep Nijpels hebben beslist dat zij akkoord zijn met het op deze wijze vergiftigen 
van de gehele wereld via Nederlandse houtimpregneerbedrijven als dekmantel en de vanuit 
Nederland aan de buitenlandse houtimpregneerbedrijven (waaronder België) geleverde 
wolmanzouten als dekmantel, waarmee het Nederlandse koninklijke huis zich persoonlijk met de hulp 
van Frank Houben met miljarden euro`s onrechtmatig heeft kunnen verrijken (Bron: Sociale Databank 
Nederland,  lees: http://www.sdnl.nl/tissen-4.htm)   
           
Op 22 april 1987 is mr. F.J.M. (Frank) Houben door Koningin Beatrix benoemd tot Commissaris der 
Koningin in Noord-Brabant en is dat tot 1 oktober 2003 gebleven. In oktober 1987 zijn Ad en Leo van 
Aarle (mijn buren) in Olland begonnen met de graafwerkzaamheden  ten behoeve van de bouw van 
een kelder, waarin tienduizenden liters wolmanzouten moesten worden opgeslagen en waar bovenop 
een grote houtimpregneerketel moest worden geplaatst in strijd met het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan buitengebied van Sint-Oedenrode, zonder voorafgaande sanering van het sterk 
verontreinigde bedrijventerrein (14 maal de saneringswaarde met arseen, koper en zink) waartoe Ad 
en Leo van Aarle op grond van de gemeentelijke bouwverordening wettelijk verplicht waren.  
 
Al mijn brieven hierover aan Frank Houben als Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant 
werden niet inhoudelijk behandeld en voor kennisgeving aangenomen. Met bovengenoemde 
beschreven kennis in zijn achterhoofd heeft milieuminister Hans Alders (PvdA) via zijn afdelingshoofd 
ing. C.M. Moons op 20 mei 1992 een “circulaire” laten uitgaan naar alle Nederlandse 
houtimpregneerbedrijven en alle betrokken overheden, met daarin de nadrukkelijke vermelding dat in 
de milieuvergunningen die aan de Nederlandse houtimpregneerbedrijven (waaronder mijn buurman) 
worden afgegeven geen rekening mag worden gehouden met de gebruiks- en afvalfase van het door 
deze houtimpregneerbedrijven geproduceerde en verkochte geïmpregneerde hout en houten 
producten daarvan, waaronder geïmpregneerde kinderspeeltoestellen, zandbakken en zelfs 
picknicktafels. (Bron: Het Echte Nieuws, lees: http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-02.php).  
 

http://www.sdnl.nl/tissen-4.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.sdnl.nl/tissen-4.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-02.php
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Bij onherroepelijke uitspraak van 20 juli 2005 in de door mij aangespannen rechtszaak bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de door burgemeester P.M. Maas (CDA) en 
wethouders verleende  milieuvergunning aan houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle (mijn buurman) 
hebben de staatsraden mr. J.R. Schaafsma (voorzitter), mr. Ch.W. Mouton en mr. P.C.E. van Wijmen 
(leden), in tegenwoordigheid van mr. W.S. van Helvoort (ambtenaar van Staat) op 20 juli 2005 in 
zaaknummer: 200408002/1 beslist (en daarmee onherroepelijke jurisprudentie laten ontstaan) dat de 
Wet milieubeheer geen betrekking heeft op de schadelijke gevolgen van het buiten de inrichting 
gebruiken en het in het afvalstadium geraken van de binnen de inrichting vervaardigde 
geïmpregneerde houten producten. (Bron: Het Echte Nieuws, 
lees: http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-03.php). 
  
Het is hierbij goed te weten dat staatsraad mr. P.C.E. van Wijmen, die persoonlijk verantwoordelijk is 
voor deze onherroepelijk uitspraak in zaaknummer: 200408002/1, sinds 1989 ook kamerheer is van 
Koningin Beatrix en een persoonlijk zeer goede vriend is van Frank Houben. Het is hierbij tevens goed 
te weten dat deze staatsraad mr. P.C.E. van Wijmen lid is van het landelijke Christen Democratische 
Appel (CDA) en als lid hierover veel heeft vergaderd met onder meer Pieter van Geel (voormalig 
staatssecretaris en huidige landelijk voorzitter van de CDA) en Gerda Verburg (huidig CDA-Minister 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).  
 
Het is hierbij goed te weten dat staatsraad mr. P.C.E. van Wijmen (mede)oprichter, eigenaar is van 
het advocatenkantoor AKD Prinsen Van Wijmen N.V. en dat dit advocatenkantoor om die reden er alle 
belang bij heeft dat van mij al mijn geld en eigendommen worden afgenomen. Juist om die reden krijg 
ik al maar liefst 18 jaar lang de ene na de andere onrechtmatige executoriale beslaglegging opgelegd 
vanuit advocatenkantoor AKD Prinsen Van Wijmen N.V. in opdracht van eerst burgemeester P. 
Schriek (CDA) en nu burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode.  
  
Met bovengenoemde voorkennis hebben de politieke partijen CDA en PvdA (vanuit kabinet Lubbers 
III) met steun van de politieke partijen VVD, D66, Groenlinks, SP, RPF, SGP en Groep Nijpels geheel 
Nederland vergiftigd met onder meer tientallen miljoenen kilogrammen arseenzuur en chroomtrioxide 
(chroom VI) en is men vanuit Nederland, door ondertekening van het "Rio de Janeiro protocol" in juni 
1992 onder voorzitterschap van de Nederlandse milieuminster Hans Alders (PvdA), de ondertekening 
van het “Kyoto-protocol” in april 1998 onder voorzitterschap van milieuminister Jan Pronk (PvdA) en 
de ondertekening in Zuid-Afrika tijdens de duurzaamheidsconferentie Johannesburg in september 
2002 onder voorzitterschap van milieustaatssecretaris Pieter van Geel (CDA) onder de dekmantel van 
“Duurzaamheid” de gehele wereldbevolking aan het vergiftigen met onder meer miljarden 
kilogrammen levensgevaarlijke volledig in water oplosbare stoffen als valselijk geëtiketteerd 
arseenzuur, chroomtrioxide (chroom VI).  
 
De kankerexplosie als gevolg daarvan zal de komende tien  jaar wereldwijd meer dan een miljard 
mensen treffen. De veroorzaker daarvan is niet koningin Beatrix die hieraan persoonlijk miljarden 
euro`s heeft verdiend maar is de “Houben-clan” onder voorzitterschap van huidig kamerheer Frank 
Houben, zoals voormalig premier prof. dr.  J.E. de Quay dat noemde. Dit samen met de familie 
Donner, te weten: Jan Donner, Andre Donner en Piet Hein Donner. Daarom moest Piet Hein Donner 
(CDA) kost wat kost Vice-President bij de Nederlandse Raad van State worden en was ik daarvoor 
niet geschikt. (Bron: Het Echte Nieuws, lees: http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php ).      
 
Onder de dekmantel van “wij hebben u rijk gemaakt en wereldwijd veel macht bezorgd” wordt koningin 
Beatrix die op 10 maart 1966 in het huwelijk is getreden met prins Claus (op mijn verjaardag) al maar 
liefst 30 jaar lang hierover het zwijgen opgelegd door kamerheer Frank Houben en de familie Donner 
en daarmee gegijzeld. Ik heb het met haar te doen om 30 jaar zo te hebben moeten leven. Onze 
koningin verdient veel beter.(Bron: Sociale Databank Nederland, lees: 
http://www.sdnl.nl/column30.htm)   
  
Om de hierboven beschreven “Duurzaamheid” (hetgeen feitelijk de vergiftiging van de gehele 
wereldbevolking inhoudt) kracht bij te zetten, heeft Frank Houben (CDA) stichting Telos in het leven 
geroepen die in 2003 aan hemzelf de eerste “Frank Houben duurzaamheidsprijs” heeft uitgereikt, die 
vervolgens om de twee jaar aan personen wordt uitgereikt die veel voor het milieu en de natuur 
hebben gedaan. In 2005 is de Frank Houben duurzaamheidsprijs uitgereikt aan Ger van den 
Oetenlaar (wethouder in Boxtel), in 2007 aan Rob de Vrind en in 2009 aan Ron Lodewijk (journalist 
Brabants Dagblad). Op deze wijze haalt hij kritische mensen van weleer in zijn kamp om onder de 
dekmantel van “duurzaamheid” letterlijk alles te vergiftigen tot onze kinderen aan toe met de meest 
kwalijke kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI).  
  

http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-03.php
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.sdnl.nl/column30.htm
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Nederland kent twee Civiele Orden, die in het leven zijn geroepen om verdienstelijke personen te 
decoreren. Het zijn de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau. Beide Orden 
hebben een eigen geschiedenis en karakter. Het Kapittel voor de Civiele Orden heeft als taak de 
decoratievoorstellen landelijk te toetsen aan het Ordereglement en vervolgens de 'minister die het 
aangaat' over de voorstellen te adviseren. Ook adviseert het Kapittel over de toekenning van de 
Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon. Sinds 1 november 2005 is mr. F.J.M. Houben hiervan 
voorzitter en mr. J.C. van Ingen secretaris. Dit betekent dat Frank Houben vanaf 1 november 2005 
daarmee de hoogste zeggenschap heeft gekregen welke personen op Koninginnedag een Koninklijke 
onderscheiding krijgen.  Het moge u duidelijk zijn dat dit nagenoeg allemaal mensen zullen zijn die 
voldoen aan zijn hierboven beschreven “duurzaamheidseisen” en dat de gevolgen daarvan 
desastreus zullen zijn voor de gehele wereldbevolking.     
   
Om Koningin Beatrix in een dergelijke “gijzeling” te houden heeft Koningin Beatrix, mede op advies 
van de Frank Houben, bij besluit zelfs de beslissing genomen dat houtimpregneerbedrijf Van Swaay 
Schijndel B.V. te Schijndel vanaf 1993 het predicaat Hofleverancier mag dragen en dat Frank Houben, 
als commissaris van de koningin in Noord Brabant, deze beslissing met een daarbij behorende 
oorkonde moet overbrengen aan directeur Jan van Swaay tijdens een speciaal hiervoor 
georganiseerde feestelijke bijeenkomst. (Bron: Het Echte Nieuws, lees: 
http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-15.php).  
 
Dit verklaart dat minister J.P.H. Donner (CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (nota bene 
voorheen zelf staatsraad) geen uitvoering geeft aan de tegen hem door mij gewonnen uitspraak van 
20 mei 2009 in zaaknummer: 200807464/1 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, uitgesproken door mr. J.E.M. Polak (voorzitter), en mr. W. Konijnenbelt en mr. W.D.M. van 
Diepenbeek (leden) in tegenwoordigheid van mr. P.A.M.J. Graat (ambtenaar van Staat). (Bron: Het 
Echte Nieuws, lees: http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-10.php ). 
  
Onder Voorzitterschap van mr. J.E.M. Polak heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State op 20 mei 2009 inzake de kankerverwekkende stoffen bevattende geïmpregneerde palen op het 
schoolplein EBS-Online te Eindhoven, die afkomstig zijn van Hofleverancier Van Swaay Schijndel B.V. 
en waaraan de kinderen van de familie Heijmen jarenlang verplicht zijn blootgesteld, onherroepelijk 
uitspraak gedaan. Op grond van deze onherroepelijke uitspraak moest verantwoordelijk minister 
J.H.P. Donner (CDA) een nieuw besluit nemen waarin de inhoud van mijn aanvullende Risico- 
Inventarisatie en –Evaluatie rapport d.d. 8 februari 2007 (mede vanwege mijn Europees erkende 
Arbodeskundigheid) moest worden meegenomen.  
 
Ondanks deze bij onherroepelijke uitspraak door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State opgelegde wettelijke verplichting heeft verantwoordelijk minister J.P.H. Donner van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid met zijn voor mij tot 19 mei 2010 achtergehouden besluit d.d. 26 oktober 
2009 (ref: WBJA/JA-SVA/2007/21266/BOB3) daaraan geen uitvoering gegeven. Om dit alles af te 
dekken heeft hij zichzelf met de hulp van minister Ivo Opstelten (VVD) van Veiligheid en Justitie 
benoemd tot Vice-President van de Nederlandse Raad van State. Voormalig burgemeester Piet 
Schriek (CDA) en huidig burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode zijn partijgenoten van 
Frank Houben (CDA) en Piet Hein Donner (CDA). Daarnaast is huidig burgemeester Peter Maas 
(CDA) van Sint-Oedenrode een persoonlijke vriend van voormalig minister-president Jan Peter 
Balkenende (CDA). (Bron: Het Echte Nieuws, lees: http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php ). 
       
Om deze mens- en milieu-vergiftigende politieke “Corporate Crime” redenen heeft A.M.L. van Rooij 
(door toedoen van de Nazi-gemeente Sint-Oedenrode) op 21 april 2010 naar België moeten vluchten 
om niet te worden vermoord in navolging van Pim Fortuyn.  
 
Op 6 mei 2010 (de dag van de moord op Pim Fortuyn) heeft A.M.L. van Rooij bij aangetekende brief in 
België politiek asiel aangevraagd bij Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, 
belast met het Migratie- en asielbeleid Joëlle Milquet.  
 
Om die reden is A.M.L. van Rooij al vanaf 1 januari 2011 ambtshalve uitgeschreven uit de gemeente 
Sint-Oedenrode en heeft vanaf die tijd zijn hoofdverblijfplaats op het adres Hazendansweg 36A, 3520 
te Zonhoven in België. Voor het juridisch waterdichte bewijs vindt u bijgevoegd het proces-verbaal bij 
bindende 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 (zie achter tab 1). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, 
die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht.  
 

http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-15.php
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-10.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
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Daarin hebben namens de gemeente Sint-Oedenrode de gemachtigde ambtenaren mr. A.G. Hendriks 
en H.A.M. van den Berkmortel in de zaak met de nummers: AWB 11/1633, 11/1634, 11/1635 
tegenover de behandelend rechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch de volgende verklaring 
afgelegd:  
 

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. 

 
waarop door de rechtbank ’s-Hertogenbosch onder nummers AWB 11/1633, 11/1634, 11/1635 
onherroepelijk is beslist.  
 
Bijgevoegd vindt u het door het Belgisch Grondwettelijk Hof op 25 oktober 2012 gewezen arrest 
nummer 130/2012 (zie achter tab 2). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier 
als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht. In dit onherroepelijke arrest heeft het 
Belgisch Grondwettelijk Hof onder meer letterlijk het volgende beslist: 
 

Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden op 31 juli 2012, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van de wet van 15 december 2010 houdende instemming met, onder meer, het 
<<Verdrag tot herziening van het op 2 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de 
Benelux Economische Unie>> (bekendgemaakt in het Belgische Staatsblad van 22 december 
2011), door het <<Ecologisch Kennis Centrum B.V. >>, met zetel te NL-5491 XD Sint-Oedenrode 
(Nederland), ’t Achterom 9a, de vzw << No Cancer Foundation >>, met de zetel te 3500 Hasselt, 
Paul Bellefroidlaan 16, de familie A.M.L. van Rooij, wonende te 3520 Zonhoven, Hazendansweg 36 
A, en de familie Erik Verbeek, wonende te HR-34550 Pakrac (Kroatië), Seovacki put 43.            

  

Hiermee heeft het Belgische Grondwettelijke Hof onherroepelijk beslist dat A.M.L. van Rooij woont op 
het adres Hazendansweg 36A, 3520, Zonhoven (België).  
 
Hierbij is bij onherroepelijke uitspraak van de rechtbank ’s-Hertogenbosch in Nederland als ook bij 
onherroepelijk arrest van het Grondwettelijk Hof in België beslist dat het domicilie adres van A.M.L. 
van Rooij vanaf 1 januari 2011 Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België is.  
 

Met deze voorkennis en wetenschap heeft Gerrit Hagoort (hiernaast op de foto 
zichtbaar), directielid gemeente Sint-Oedenrode, in opdracht van burgemeester Peter 
Maas (CDA) van Sint-Oedenrode buiten het college van burgemeester en wethouders 
om, op 1 januari 2011 de computergegevens daarop niet aangepast waardoor in de 
computer van Sint-Oedenrode A.M.L. van Rooij nog steeds staat geregistreerd op het 
adres ’t Achterom 9, 5491 XD, te Sint-Oedenrode.           

  
De volgende rechtspersonen:  

- Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ VOF met de vennoten A.M.L. van Rooij en J.E.M. van 
Rooij van Nunen, waarvan vennoot A.M.L. van Rooij vanaf 1 januari 2011 zijn domicilie adres 
heeft op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België; 

- A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te 
Zonhoven in België; 

- J.E.M. van Rooij, wonende op het adres ’t Achterom 9a, 5491XD, te Sint-Oedenrode;     
- Ecologisch Kennis Centrum B.V. zit onlosmakelijk verbonden aan A.M.L. van Rooij en 

daarmee vanaf 1 januari 2011 gevestigd op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven 
in België;  

- Van Rooij Holding B.V. zit onlosmakelijk verbonden aan A.M.L. van Rooij en daarmee vanaf 1 
januari 2011 gevestigd op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België;  

- A.M.L. van Rooij, als safety manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 
4-6, 5684 PC Best; 

zijn maar liefst 25 jaar lang het slachtoffer van Nazi-praktijken onder leiding van eerst burgemeester 
Piet Schriek (CDA) en daarna Peter Maas (CDA) die het bedrijf Gebr. van Aarle B.V., Ollandseweg 
159, 5491 XB te Sint-Oedenrode al vanaf november 1978 (25 jaar lang) gebruiken als 
dekmantelbedrijf om samen met anderen dekmantelbedrijven miljarden wereldbewoners te vergiftigen 
met miljoenen/miljarden killogrammen kankerverwekkend gif als valselijk geëtiketteerd arseenzuur, 
chroomtrioxide (chroom VI), etc, om daarmee het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat met 
honderden miljarden euro’s onrechtmatig te verrijken. Dit alles wordt al maar liefst 25 jaar lang 
afgedekt door het Nederlands Openbaar Ministerie, alle Nederlandse Rechtbanken, Gerechtshoven 
en de Raad van State omdat zij allen ten diensten staan van Nazi-Staat Nederland. Als bewijs 
daarvoor vindt u bijgevoegd de volgende nadere stukken:  
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- (achter tab 3) onze strafaangifte d.d. 5 juni 2012, excl. tab. 1 t/m 13, aan de federaal 
procureur des konings Johan Delmulle (74 blz.); 

- (achter tab 4) brief d.d. 24 juli 2012, referte: FD30.99.15-12 LP-mv, van federaal magistraat 
Lieve Pellens aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (1 blz.); 

- (achter tab 5) ons verzoekschrift d.d. 27 december 2012, kenmerk: EKC/NCF/271212/B, 
inzake notitienummer: HA60.LI.19356/09 aan de rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt op 
grond van artikel 61 quinquies WVS (45 blz.);  

- (achter tab 6) ons verzoekschrift d.d. 27 december 2012, kenmerk: HVB/EKC/NCF/271212/B, 
inzake notitienr: HA60.LI.19356/09 (Hasselt) en dossiernr: 2012/PGA/003 472 (Antwerpen) 
aan de Procureur-generaal van het Parket bij het Hof van beroep te Antwerpen (1 blz.); 

- (achter tab 7) arrestatiebevel, strabisnr: 402255477, vanuit een “anonieme” officier van justitie 
arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch van A.M.L. van Rooij met verjaringsdatum: 20 
september 2015 (3 blz.); 

 
Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen 
en tevens aan uw college gericht.  
 
Het moge u duidelijk zijn dat ondergetekende A.M.L. van Rooij op grond van die inhoud door toedoen 
van de Nazi-gemeente Sint-Oedenrode door een “anonieme” officier van Justitie zal worden opgepakt, 
zal worden opgesloten in de gevangenis en zal worden vermoord onder de dekmantel “dat hij zichzelf 
van het leven heeft beroofd in de cel” als hij vóór 20 september 2015 zich op Nederlands grondgebied  
zal bevinden. U zult A.M.L. van Rooij, vanwege dit door de gemeente Sint-Oedenrode geregelde 
valselijk opgemaakte arrestatiebevel, tot minimaal 20 september 2015 niet meer op Nederlands 
grondgebied aantreffen. Alle daarbij aangerichte schade bij bovengenoemde rechtspersonen (waarin 
A.M.L. van Rooij betrokken is) zal dan ook op de Nazi-gemeente Sint-Oedenrode worden verhaald.  
 
De materiele en immateriële schade als gevolg hiervan voor de familie Van Rooij loopt daarmee in de 
tientallen miljoenen euro’s waarvoor wij de gemeente Sint-Oedenrode hierbij volledig verantwoordelijk 
en aansprakelijk stellen.  
 
In een poging om een dergelijke moord op A.M.L. van Rooij bewerkstelligd te krijgen heeft Gerrit 
Hagoort in opdracht van burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode buiten het college van 
burgemeester en wethouders om op 1 januari 2011 de basisadministratiegegevens daarop niet 
aangepast waardoor in de computer van Sint-Oedenrode A.M.L. van Rooij nog steeds staat 
geregistreerd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD, te Sint-Oedenrode. Dit met de voorkennis en 
wetenschap dat de vrouw van A.M.L. van Rooij dan te maken krijgt met het ene na het andere 
deurwaardersexploot en executoriale beslaglegging gericht aan A.M.L. van Rooij op het adres ’t 
Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode als gevolg van onder meer het niet betalen van de 
Nederlandse zorgverzekering als wanbetaler. Dit met de wetenschap dat A.M.L. van Rooij in België 
een zorgverzekering moet hebben. Dit blijft tot op de dag van vandaag doorgaan. Als bewijs daarvoor 
vindt u bijgevoegd:  

- (achter tab 8) brieven d.d. december 2012 kenmerken: 1112950836 en 1112876598 van CVZ 
aan A.M.L. van Rooij op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (2 blz.); 

- (achter tab 9) bij brieven d.d. 23 december 2012 onder CIJB-nummers: 2102 5425 0629 
1507en 4102 5425 0628 6969 verstuurde herinnering Bestuursrechtelijke premie van het CIJB 
aan A.M.L. van Rooij op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (2 blz.);    

Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen 
en tevens aan uw college gericht.  
  
CVZ en het CIJB hebben als gevolg daarvan vanaf 1 januari 2011 tot op heden bij A.M.L. van Rooij 
met behulp van Janssen & Janssen Gerechtsdeurwaarders te Eindhoven de volgende bedragen 
gestolen:  

- Datum 16-12-2010:  € 1.234,56 
- Datum 01-04-2012:  € 2.185,65 
- Datum 04-04-2012:  €    399,17 
- Datum 05-04-2012:  €    337,61 
- Datum 15-05-2012:  € 1.153,50 
- Datum 23-06-2012:  €    455,70 
- Datum 20-07-2012:  €    455,70 
- Datum 14-08-2012:  €    455,70 
- Datum 03-10-2012:  €    455,70 

Totaal terug te betalen : €  7133,29 (met daarboven op de wettelijke rente).  
 
Het bewijs van de gedane overschrijvingen vindt u hieronder ingelast: 
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Soort bij-/afschrijving Overboeking via Electr. 
Bankieren 
Valutadatum16-12-2010 
 
Tegenrekening59.39.61.110 
NaamBEHEER DERDENGELDEN ADVO 
Omschrijvingiak rooij aml III zorg 07079 betaling 
onder protest  
Bedrag € -1.234,56 

01-04-2012  
Boekdatum : 02-04-2012 
Verwerkingsdatum : 01-04-2012 
Bg: bankgiro opdracht 
1501.07.056 Janssen en Janssen c.s. af   
€ 2.185,65 
Betaling van 11201152 11201153  
onder protest omdat wij te maken hebben met 
overheidsterreur en de beslaglegging onterecht is   
  
   

04-04-2012  
Boekdatum : 04-04-2012 
Verwerkingsdatum : 04-04-2012 
Bg: bankgiro opdracht 
1501.07.056 Janssen en Janssen af  € 399,17 
11201152 11201153 betaling onder protest  
 
 

05-04-2012  
Boekdatum : 05-04-2012 
Verwerkingsdatum : 05-04-2012 
Bg: bankgiro opdracht 
1501.07.056 Janssen en Janssen af  € 337,61 
11201152 11201153 betaling onder protest  
 

15-05-2012  
Boekdatum: 16-05-2012 
Verwerkingsdatum : 15-05-2012 
Bg: bankgiro opdracht 
1501.07.056 Janssen en Janssen c.s. af   
€ 1.153,50 
218022 dossier 11206933 11206934 MBK  
betaling onder protest   
 

23-06-2012  
Boekdatum : 25-06-2012 
Verwerkingsdatum : 23-06-2012 
Bg: bankgiro opdracht 
1501.07.056 Janssen en Janssen af  € 455,70 
11209471 11209472 mbk betaling onder protest 

Soort bij-/afschrijving Overboeking via Elektr. 
Bankieren 
Valutadatum20-07-2012 
Tegenrekening15.01.07.056 
Naam JANSSEN & JANSSEN C.S. G 
Omschrijving11211168 11211169 mbk acc. 
nummer 218022 betaling onder protest  
Bedrag € -455,70 
 

14-08-2012  
Boekdatum : 14-08-2012 
Verwerkingsdatum : 14-08-2012 
Bg: bankgiro opdracht 
1501.07.056 Janssen en Janssen af  € 455,70 
11212800 11212801 pdl 218022  
betaling onder protest  
 

03-10-2012  
Boekdatum : 04-10-2012 
Verwerkingsdatum : 03-10-2012 
Bg: bankgiro opdracht 
1501.07.056 Janssen en Janssen af  € 455,70 
11214043 11214044 MBK  
betaling onder protest 218022  
 

 

 
Wij sommeren de gemeente Sint-Oedenrode, om deze schade over 2011 en 2012 van € 7133,29 
(met daarboven op de wettelijke rente) vóór uiterlijk 6 januari 2013 te hebben bijgeschreven op 
bankrekening Belfius-bank t.n.v. Ad van Rooij, IBAN BE71 0635 1061 1469 en dat per brief aan 
A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520, Zonhoven (België) schriftelijk te bevestigen. 
 
Als bewijs daarvoor vindt u ook bijgevoegd:  

- (achter tab 10) de herinneringsbrief d.d. 20 december 2012, nummer: aanslag 
12342955/11327124/107922 van administratief invorderingsambtenaar H.C. Thomassen van 
de gemeente Sint-Oedenrode aan A.M.L. van Rooij op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te 
Sint-Oedenrode (1 blz.); 

Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud heir als hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan uw college gericht.  
 
Het moge u, zijnde burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, duidelijk zijn dat uw college 
verantwoordelijk en aansprakelijk is voor deze valselijk opgemaakte afpersingsbrieven d.d. 20 
december 2012 van uw administratief invorderingsambtenaar H.C. Thomassen en dat u op grond van 
de inhoud van bovengenoemde stukken achter tab 1 t/m 10 wettelijk verplicht bent om:  
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- lopende het strafrechtelijk onderzoek onder referte FD30.99.15-12 LP-mv bij federaal 
magistraat Lieve Pellens, Parket Brussel, welke is overgemaakt aan procureur des konings 
Marc Rubens te Hasselt en daar in behandeling is genomen onder nr: HA45. F1.7961-12; 

- lopende de onder notitienummer: HA60.LI.19356/09 in behandeling genomen rechtszaak bij 
de correctionele rechtbank Eerste Aanleg te Hasselt, waarvan de procureur generaal bij het 
parket van het Hof van Beroep in Antwerpen als partij in kennis is gesteld. 
 

het laten versturen van dergelijk valselijk opgemaakte afpersingsbrieven te voorkomen, lopende het 
strafrechtelijk onderzoek en alle vanaf 1 januari 2011 verstuurde (afpersings)brieven aan A.M.L. van 
Rooij op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode per direct in te trekken en dat per brief 
aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520, Zonhoven (België) schriftelijk te bevestigen. 
   
Wij sommeren u, burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, dan ook: 

- tot onmiddellijke intrekking van uw valselijk opgemaakte (afpersings)brieven vanaf 1 januari 
2011 tot op heden aan A.M.L. van Rooij op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-
Oedenrode lopende het strafrechtelijk onderzoek onder referte FD30.99.15-12 LP-mv bij 
federaal magistraat Lieve Pellens, Parket Brussel, welke is overgemaakt aan de procureur 
des konings Marc Rubens te Hasselt en daar in behandeling is genomen onder 
notitienummer: HA45. F1.7961-12, welke onder notitienummer: HA60.LI.19356/09 voorligt bij 
de correctionele rechtbank Eerste Aanleg te Hasselt, waarvan de procureur generaal bij het 
parket van het Hof van Beroep in Antwerpen als partij in kennis is gesteld. 

 
Het moge u tevens duidelijk zijn dat uw Nazi-gemeente Sint-Oedenrode alle dubbele woonlasten, 
dubbele leef kosten, overige aangerichte materiele en immateriële schade aan A.M.L. van Rooij zullen 
moeten vergoeden die het gevolg zijn van het feit dat A.M.L. van Rooij vanaf 21 april 2010 om 
politieke redenen naar België heeft moeten vluchten om in navolging van Pim Fortuyn in Nederland 
niet te worden vermoord.  
 
De directe huurkosten van de woning van A.M.L. van Rooij op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te 
Zonhoven in België bedragen per maand € 530,-.  
Over de jaren 2011 en 2012 is dat totaal: € 12.720,-  
Als wettelijke bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd blz. 1, 2 en 6 uit de op 21 december 2010 afgesloten 
huurovereenkomst met Century21, Action Vastgoed, Hevenstraat 23, B-3520 Zonhoven (zie achter 
tab 11). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode gericht. 
 
Wij sommeren de gemeente Sint-Oedenrode, om deze schade over 2011 en 2012 van € 12.720,- 
(met daarboven op de wettelijke rente) vóór uiterlijk 6 januari 2013 te hebben bijgeschreven op 
bankrekening Belfius-bank t.n.v. Ad van Rooij, IBAN BE71 0635 1061 1469 en dat per brief aan 
A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520, Zonhoven (België) schriftelijk te bevestigen. 
 
De overige bij bovengenoemde rechtspersonen aangerichte schade, waarin A.M.L. van Rooij een 
betrokkenheid heeft, zal later gespecificeerd op de gemeente Sint-Oedenrode worden verhaald.   
 
De totale schade die de gemeente Sint-Oedenrode vóór uiterlijk 6 januari 2013 op de bankrekening 
Belfius-bank t.n.v. Ad van Rooij, IBAN BE71 0635 1061 1469 moet hebben bijgeschreven bedraagt 
daarmee: € 7133,29 + € 12.720,-  = € 19.853,29 (met daarboven op de wettelijke rente).  

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA) 

 
In de zaak met als nummer: AWB 12/122 GBA heeft de rechtbank Amsterdam bij uitspraak van 1 
augustus 2012 letterlijk als volgt beslist (lees: http://jure.nl/bx9272):  

 
Inhoudelijke beoordeling 
 
4.1. De rechtbank stelt voorop dat niet in geschil is dat eiseres sinds de zomer van 2010 verblijft in 
Marokko. Nu de Wet GBA ervan uitgaat dat de GBA de feitelijke situatie dient weer te geven brengt 
dat met zich mee dat het vertrek van eiseres uit Amsterdam in het GBA geregistreerd moet worden. 
De omstandigheid dat eiseres tegen haar wil niet langer in Amsterdam woont maakt dat niet anders. 
Daardoor verandert immers niet dat eiseres feitelijk niet langer in Amsterdam woont.  

Op grond van bovengenoemde stukken achter tab 1 t/m 11 zijn burgemeester en wethouders van 
Sint-Oedenrode dan ook wettelijk verplicht om de basisadministratiegegevens in de computer van 
Sint-Oedenrode als zodanig aan te passen en directielid Gerrit Hagoort te verplichten tot de volgende 
aanpassing: 

http://jure.nl/bx9272
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1. dat A.M.L. van Rooij om politieke redenen op 21 april 2010 de gemeente Sint-Oedenrode 
heeft moeten verlaten en vanaf die tijd in België verblijft om niet vermoord te worden in 
navolging van Pim Fortuyn.  

2. dat A.M.L. van Rooij per 1 januari 2011 ambtshalve is uitgeschreven uit de gemeentelijke 
basisadministratie van de gemeente Sint-Oedenrode en vanaf die tijd zijn 
hoofdverblijfplaats heeft op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België.  

 
In artikel 82, eerste lid, Wet GBA staat letterlijke het volgende geschreven:  
 

Het college van burgemeester en wethouders voldoet binnen vier weken kosteloos aan het verzoek 
van betrokkene hem betreffende gegevens in de basisadministratie te verbeteren, aan te vullen of te 
verwijderen, indien deze feitelijk onjuist dan wel onvolledig zijn of in strijd met een wettelijk 
voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. 

 
Gezien de gigantische schade die directielid Gerrit Hagoort met de foutieve basisadministratie-
gegevens van A.M.L. van Rooij in de computer van Sint-Oedenrode bij bovengenoemde 
rechtspersonen heeft aangericht sommeren wij u om vóór uiterlijk 6 januari 2013 de basisgegevens 
overeenkomstig hetgeen ik hierboven heb verzocht  te hebben aangepast en dat per brief aan A.M.L. 
van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520, Zonhoven (België) schriftelijk te hebben bevestigd. 
 
Aansprakelijkstelling  
 
Met deze brief stellen wij de gemeente Sint-Oedenrode verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle bij 
de familie Van Rooij vanaf 1987 tot op heden aangerichte tientallen miljoenen schade, zowel materieel 
als wel immaterieel, welke later zal worden gespecificeerd.  
 
Waarvan Akte:  
 
In afwachting van uw beslissing, verblijven wij,  
 
 
 
 

 
 
Ing. A.M.L. van Rooij;   
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België) 
 
 

Bijbehorende producties:  

- (achter tab 1) het proces-verbaal bij bindende 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 (3 blz.);  

- (achter tab 2) het door het Belgische Grondwettelijke Hof in haar op 25 oktober 2012 uitgesproken 

arrest nr. 130/12012 met rolnummer: 5464 (5 Blz.)  
- (achter tab 3) onze strafaangifte d.d. 5 juni 2012, excl. tab. 1 t/m 13, aan de federaal procureur des 

konings Johan Delmulle (74 blz.); 
- (achter tab 4) brief d.d. 24 juli 2012, referte: FD30.99.15-12 LP-mv, van federaal magistraat Lieve 

Pellens aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (1 blz.); 
- (achter tab 5) ons verzoekschrift d.d. 27 december 2012, kenmerk: EKC/NCF/271212/B, inzake 

notitienummer: HA60.LI.19356/09 aan de rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt op grond van artikel 
61 quinquies WVS (45 blz.);  

- (achter tab 6) ons verzoekschrift d.d. 27 december 2012, kenmerk: HVB/EKC/NCF/271212/B, inzake 

notitienummer: HA60.LI.19356/09 (Hasselt) en dossiernummer: 2012/PGA/003 472 (Antwerpen) aan de 
Procureur-generaal van het Parket bij het Hof van beroep te Antwerpen (1 blz.); 

- (achter tab 7) arrestatiebevel, strabisnr: 402255477, vanuit een “anonieme” officier van justitie 

arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch van A.M.L. van Rooij (3 blz.); 
- (achter tab 8) brieven d.d. december 2012 kenmerken: 1112950836 en 1112876598 van CVZ aan 

A.M.L. van Rooij op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (2 blz.); 
- (achter tab 9) brieven d.d. 23 december 2012, nummers: 2102 5425 0629 1507en 4102 5425 0628 

6969 van het CIJB aan A.M.L. van Rooij op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (2 blz.);    
- (achter tab 10) de herinneringsbrief d.d. 20 december 2012, nummer: aanslag 12342955/ 

11327124/107922 van invorderingsambtenaar H.C. Thomassen van Sint-Oedenrode aan A.M.L. van 
Rooij op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (1 blz.); 

- (achter tab 11) blz. 1, 2 en 6 uit de op 21 december 2010 afgesloten huurovereenkomst van A.M.L. van 

Rooij met Century21, Action Vastgoed, Hevenstraat 23, B-3520 Zonhoven (3 blz.) 


