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A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) 
wettelijk eigenaar en wettelijk 
gebruiker van de woningen op                
het adres ’t Achterom 9 en 9A,  
vanaf 12 augustus 2009 wettelijk 
wonende in zijn eigen woning  
op het adres ’t Achterom 9,  
5491 XD, Sint-Oedenrode 

  

Op 23 januari 2022 verstuurd naar                             
e-mail: Nanne.van.Nunen@rabobank.nl  
 
Aan: Directievoorzitter Wiebe Draijer  
Voor deze Nanne van Nunen 
Hoofd Mediarelaties & Public Affairs 
Coöperatieve Rabobank U.A.  
Postbus 17100, 3500 HG Utrecht  
 

 
Mijn kenmerk: AvR/100122/SOM-RABO                                       Sint-Oedenrode 23 januari 2022   
 
 
Betreft: mijn onder PostNL-barcode: 3SRPKS499628496 verstuurde aangetekende brief d.d.10 
januari 2021 (kenmerk: AvR/100122/SOM-RABO) aan directievoorzitter Wiebe Draijer, welke hij             
op 12 januari 2022 om 7:44 uur (voorzien van een handtekening) heeft ontvangen:    
 
 
Geachte directievoorzitter Wiebe Draijer, voor deze mevrouw Nanne van Nunen,  

 
Ondergetekende A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), wettelijk wonende op zijn hoofdverblijfplaats                        
’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, spreekt u hierbij aan in zijn hoedanigheid:   
 

• als natuurlijk persoon, die vanaf zijn huwelijk op 5 juli 1979 tot 12 augustus 2009 zijn 
wettelijke hoofdverblijfplaats heeft gehad in zijn eigen woning op ’t Achterom 9A, 5491 XD  
Sint-Oedenrode en vanaf 12 augustus 2009 zijn wettelijke hoofdverblijfplaats heeft                   
in zijn eigen woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode;  
 

• als echtgenoot van J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886), waarmee hij vanaf                            
5 juli 1979 voor de wet en de Rooms-Katholieke kerk in gemeenschap van goederen                         
is getrouwd, die vanaf haar huwelijk op 5 juli 1979 onafgebroken haar wettelijke 
hoofdverblijfplaats heeft in haar woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode;   
 

• als wettelijk eigenaar van de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode en bijbehorende bedrijfsgebouwen, met bijbehorende percelen sectie P 525, P526, 
P 508, P 509, P 510, P 516 en P 517 (± 6 hectare);  
 

• als enig eigenaar van eenmansbedrijf “Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 
57035032), gevestigd op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, met 
onderliggende percelen sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510, P 516 en P 517 (± 6 hectare) 
aan grond,  
 

• als enig houder van het onder de naam van “Camping en Pensionstal “Dommeldal” op                
het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en bijbehorende bedrijfsgebouwen,                         
met onderliggende percelen sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510, P 516 en P 517                          
(± 6 hectare) aan grond, op 12 december 1989 verleende milieuvergunning 
(omgevingsvergunning), welke met de op 16 juli 2007 en 20 juli 2007 gedane meldingen     
artikel 8:19 Milieubeheer is gewijzigd, voor het houden van 78 paarden, 59 mestvarkens,             
het hebben van een recreatie, logies en ontbijtruimte met terras en het hebben van een 
minicamping voor maximaal 15 mobiele kampeermiddelen, bijbehorende verharde 
parkeerplaatsen en overige daarbij behorende voorzieningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 
5491 XD Sint-Oedenrode; 
 

• als enig eigenaar van de onlosmakelijk aan eenmansbedrijf “Camping en Pensionstal 
“Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032) verbonden bedrijfsauto Mitsubishi Pajero 3.2. DI GLS 
HRLS met kentekenplaat 73-VR-XL, welke thans nog steeds in zijn bezit is en op naam staat 
van zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886), die vanaf haar huwelijk op 
5 juli 1979 onafgebroken haar wettelijke hoofdverblijfplaats heeft in haar woning ’t Achterom 
9A, 5491 XD Sint-Oedenrode;    
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• als enig directeur van het bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) 
dat vanaf 5 maart 1998 zit gevestigd in zijn eigen woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 
XD Sint-Oedenrode, waarin zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen vanaf haar huwelijk  
op 5 juli 1979 haar wettelijke hoofdverblijfplaats heeft.  
     

• als enig bestuurder van het bedrijf Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683) dat 
vanaf 5 maart 1998 zit gevestigd in zijn eigen woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode, waarin zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen vanaf haar huwelijk op               
5 juli 1979 haar wettelijke hoofdverblijfplaats heeft.      
 

• als enig bestuurder van het bedrijf Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. 
(KvK-nummer: 17154479) dat vanaf 9 april 2003 zit gevestigd in zijn eigen woning op het adres 
’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarin zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen 
vanaf haar huwelijk op 5 juli 1979 haar wettelijke hoofdverblijfplaats heeft.      
 

• als gemachtigd voorzitter van de politieke groepering De Groenen (KvK: 40412264) voor            
de afdelingen Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad) en Heusden, gevestigd op het adres                      
’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode. 

 
en maakt vanuit alle bovengenoemde “rechtspersonen” u hierbij kenbaar dat het voor mij vanaf  
6 januari 2022 onmogelijk is geworden om met mijn bankpas NL40 RABO 0138 2142 47 op  
naam van A.M.L. van Rooij eo J.E.M. van Rooij-v.Nunen, ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, 
nog toegang te krijgen tot mijn en/of rekening die al meer dan 20 jaar lang op naam staat van A.M.L. 
van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij-v.Nunen op ons woonadres ’t Achterom 9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode, waarin ook de bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK: 57035032),                  
Van Rooij Holding B.V. (KvK: 17102683), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK: 16090111) en 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK: 17154479) zijn gevestigd, waarvan A.M.L. van 
Rooij (BSN: 093391225) de eigenaar/bestuurder/directeur is.  

  
De oorzaak daarvan is gelegen in het feit dat de Coöperatieve Rabobank U.A.              
(KvK-nummer 30046259), onder directievoorzitter Wiebe Draijer (zie foto), met  
haar organisatiestructuur en netwerken met misbruik van spaargelden van haar  
leden de grote “geldverstrekker” is geworden voor het oprichten van grote “criminele 
organisaties”, die ontstaan vanuit wethouders en/of bestuurders van politieke partijen 
op gemeentelijk niveau, die benevens wethouder en/of bestuurder ook commissaris bij 
de Coöperatieve Rabobank U.A. zijn. Het zijn deze wethouders en/of bestuurders en 

daarmee hun politieke partijen die ambtshalve opzettelijk valse naam, adres en woonplaatsgegevens 
(NAW-gegevens) inbrengen in de Basisregistratie Personen (BRP) en opzettelijk ambtshalve daarop 
afwijkende valse eigendomsgegevens inbrengen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 
(BAG). Het zijn deze wethouders en/of bestuurders die met de hulp van een “katvanger” vanuit hun 
functie als commissaris van de Coöperatieve Rabobank U.A. er vervolgens voor zorgen dat de 
Coöperatieve Rabobank U.A. (KvK-nummer 30046259), onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van 
haar directievoorzitter Wiebe Draijer, aan de in de BRP en BAG vals ingeschreven “spookbewoners” 
en “spookeigenaren” op basis van vals opgemaakte hypotheekakten (die zijn voortgekomen uit deze 
ambtshalve ingebrachte valse BRP en BAG gegevens) honderdduizenden euro’s Rabobank-geld 
verstrekt om met dat vals verkregen geld:    
 

• zonder voorafgaande toestemming van de wettelijke eigenaren;  

• zonder voorafgaande toestemming van de wettelijke hoofdverblijfplaatsbewoners; 

• zonder voorafgaande toestemming van de wettelijk daarin zittende bedrijven, waarvan de 
wettelijke eigenaar en wettelijke hoofdverblijfplaatsbewoner de eigenaar/bestuurder/directeur is.  

 
hun hoofdgebouwen, bedrijfsgebouwen en bijgebouwen te slopen en te verbouwen om vervolgens als 
“spookbewoners” en “spookeigenaren” er zelf in te gaan wonen. Dit om als vervolg daarop van de 
wettelijke eigenaren, de wettelijke hoofdverblijfplaatsbewoners en de daarin gevestigde bedrijven al 
hun inkomen, AOW-pensioen, eigendommen, roerende en onroerende goederen, als ook alle post, 
waaronder: aangetekende brieven, besluiten en beslissingen van alle betrokken geraakte 
bestuursorganen, kadaster, kamer van koophandel, belastingdienst, SVB, UWV, RVO, GAK, RDW, 
CJIB, waterschappen, gemeenten, provincies, Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
advocaten, notarissen, nutsbedrijven, banken, ziekenhuizen, huisartsen, apothekers,  
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kerkgenootschappen, politieke partijen, gerechtsdeurwaarders, incasso bureaus, pensioenfondsen, 
accountantskantoren, verzekeringsmaatschappijen, als ook uitspraken, vonnissen en beschikkingen 
van Rechtbanken, Gerechtshoven, Raad van State, Hoge Raad, Hoofdofficieren van Justitie, het 
College van Procureurs-Generaal en Koning Willem-Alexander te stelen om daarmee adres fraude 
plegende, domicilie fraude plegende, economische fraude plegende, belastingfraude plegende, 
sociale fraude plegende “rechtsstaat ondermijnende misdrijven” te plegen van ongekend grote 
omvang, waarvoor onmiskenbaar de Coöperatieve Rabobank U.A. (KvK-nummer 30046259),  
namens deze haar directievoorzitter Wiebe Draijer, bestuurlijk verantwoordelijk en aansprakelijk is.  
De Coöperatieve Rabobank U.A. gaat daarbij zelfs zover dat door haar eigen medewerkers onder 
“volledige anonimiteit” in hun eigen registratiesystemen en op de door hen uitgegeven “Rabo 
Wereldpas” gegevens worden vervalst om op deze wijze op dezelfde woningen ook overeenkomsten 
te kunnen afsluiten voor het openen van bankrekeningen voor betreffende “spookbewoners” en 
“spookeigenaren”. Deze “van binnenuit” naar buiten toe en “van buiten” naar binnen door werknemers 
van de Rabobank onder “volledige anonimiteit” gepleegde misdrijven zijn vele malen erger als enkel 
van buitenaf gepleegde “cybercriminaliteit”. De Rabobank medewerkers die dat onder “volledige 
anonimiteit” doen betreffen vaak de best betaalde Rabobank-juristen die daarvoor de ene na de 
andere promotie krijgen.  
 

Het gevolg daarvan is weer dat de Coöperatieve Rabobank U.A. (KvK-nummer 
30046259), onder directievoorzitter Wiebe Draijer (zie foto), met behulp van vals 
verstrekte hypotheekakten en vals gesloten overeenkomsten ervoor zorgen dat             
deze “spookbewoners” en “spookeigenaren” vanuit betreffende gemeente van alle 
“gebruikers” van de door deze gemeente ambtshalve ingebrachte valse BRP en               
BAG gegevens, zijnde: alle betrokken geraakte bestuursorganen, kadaster, kamer  
van koophandel, belastingdienst, SVB, UWV, RVO, GAK, RDW, CJIB, PostNL, 
ziekenhuizen, huisartsen, apothekers, kerkgenootschappen, politieke partijen etc. 
en alle betrokken geraakte contactpersonen, griffiers, secretarissen, rechters, 

raadsheren en besturen van Rechtbanken, Gerechtshoven, Raad van State, Hoge Raad, politie, 
justitie, college van procureurs-generaal, waterschappen, gemeenten, provincies, Eerste en Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, advocaten, notarissen, nutsbedrijven, banken, gerechtsdeurwaarders, 
incasso bureaus, pensioenfondsen, accountantskantoren en verzekeringsmaatschappijen een grote 
“rechtsstaat ondermijnende Criminele Organisatie” hebben gemaakt, waardoor veroorzakend 
wethouder/bestuurder van betreffende gemeente (die gelijktijdig commissaris van de Coöperatieve 
Rabobank U.A. is) over zowel de gehele STAAT DER NEDERLANDEN als ook over de gehele 
Coöperatieve Rabobank U.A. (KvK-nummer 30046259), onder directievoorzitter Wiebe Draijer,  
een “dictatoriale macht” heeft weten te verkrijgen. Deze “dictatoriale macht” wordt door betreffende 
veroorzakende wethouder/bestuurder van de gemeente (die gelijktijdig commissaris van de 
Coöperatieve Rabobank U.A. is) weer gebruikt om vanuit haar eigen adviesbureau, werkzaam voor 
andere gemeenten, met behulp van haar chanteerbare netwerken binnen en buiten de Coöperatieve 
Rabobank U.A. met behulp van grote bedragen Rabobank-geld overal gelijksoortige misdrijven te 
plegen, welke zich vanuit de Coöperatieve Rabobank U.A. al over de gehele wereld hebben 
uitgebreid.  

 
Deze door de Coöperatieve Rabobank U.A. (zie foto) in samenwerking 
met alle betrokken geraakte bestuursorganen, kadaster, kamer van 
koophandel, belastingdienst, SVB, UWV, RVO, GAK, RDW, CJIB, 
PostNL, ziekenhuizen, huisartsen, apothekers, kerkgenootschappen, 
politieke partijen etc. en met alle betrokken geraakte contactpersonen, 
griffiers, secretarissen, rechters, raadsheren en besturen van 
Rechtbanken, Gerechtshoven, Raad van State, Hoge Raad, politie, 

justitie, college van procureurs-generaal, waterschappen, gemeenten, provincies, Eerste en Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, advocaten, notarissen, nutsbedrijven, banken, gerechtsdeurwaarders, 
incasso bureaus, pensioenfondsen, accountantskantoren en verzekeringsmaatschappijen gepleegde 
“misdrijven” zijn “totalitair” en daarmee miljoenen keren erger dan alle “witwaspraktijken” bij elkaar.  
Dit des te meer omdat de miljarden euro’s die de STAAT DER NEDERLANDEN opeist van degenen 
die “witwaspraktijken” hebben uitgevoerd weer worden gebruikt voor het plegen van deze “totalitaire 
misdrijven” vanuit de Coöperatieve Rabobank U.A. onder huidig directievoorzitter Wiebe Draijer. 
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Alle slachtoffers van deze “totalitaire misdrijven” die daartegen protesteren (of de klok gaan luiden) 
worden (zoals Ruud Rietveld) met misbruik van grote bedragen aan gemeenschapsgeld - onder 
bestuurlijke verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en Veiligheid (thans VVD-minister 
Dilan Yeşilgöz-Zegerius in kabinet Rutte-IV) met behulp van de sterke arm van de politie keihard 
aangepakt en in veel gevallen opgesloten in Penitentiaire Psychiatrische Inrichtingen, vanwege hun 
ontoelaatbaar gedrag als gevolg daarvan. Daaruit zijn al duizenden dodelijke slachtoffers ontstaan, 
waartegen strafrechtelijk niet wordt opgetreden omdat alle betrokken geraakte bestuursorganen, 
kadaster, kamer van koophandel, belastingdienst, SVB, UWV, RVO, GAK, RDW, CJIB, PostNL, 
ziekenhuizen, huisartsen, apothekers, kerkgenootschappen, politieke partijen etc. en alle betrokken 
geraakte contactpersonen, griffiers, secretarissen, rechters, raadsheren en besturen van 
Rechtbanken, Gerechtshoven, Raad van State, Hoge Raad, politie, justitie, college van procureurs-
generaal, waterschappen, gemeenten, provincies, Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
advocaten, notarissen, nutsbedrijven, banken, gerechtsdeurwaarders, incasso bureaus, 
pensioenfondsen, accountantskantoren en verzekeringsmaatschappijen zelf onderdeel zijn  
geworden van het plegen van deze “totalitaire misdrijven” vanuit de Coöperatieve Rabobank U.A. 
onder huidig directievoorzitter Wiebe Draijer. Het is in dit kader goed om te weten dat veroorzakend 
directievoorzitter Wiebe Draijer van de Coöperatieve Rabobank U.A. een D66-partijgenoot is van 
hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk D66-minister Sigrid Kaag van Financiën in kabinet Rutte IV, 
met als gevolg dat ook het landelijk bestuur van D66 (onder voorzitter Victor Everhardt) onderdeel  
is gaan uitmaken van het plegen van deze “totalitaire misdrijven”. Het is in dit kader ook goed om  
te weten dat binnen de Europese Unie de Nederlandse politieke partijen D66 en VVD dezelfde 
Renew Europe fractie vertegenwoordigen, welke is gelieerd aan de politieke partij ALDE waardoor 
veroorzakend directievoorzitter Wiebe Draijer van de Coöperatieve Rabobank U.A. binnen de 
Europese Unie een ALDE-partijgenoot is van hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk minister ALDE 
(D66)-minister Sigrid Kaag van Financiën, ALDE (VVD)-minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie 
en Veiligheid en ALDE (VVD)-minister-president Mark Rutte in kabinet Rutte IV, met als gevolg dat 
ook het VVD-Hoofdbestuur (onder waarnemend voorzitter Onno Hoes) onderdeel is gaan uitmaken 
van het plegen van deze “totalitaire misdrijven”.  
    

Alle hierboven beschreven “totalitaire misdrijven” (met dodelijke gevolgen) heeft  
de Coöperatieve Rabobank U.A. (KvK-nummer 30046259) onder directievoorzitter 
Wiebe Draijer met behulp van haar commissaris Jeanne Hendriks-van Kemenade 
(vanuit haar politieke partijen PvdA, HvR, Team Meierijstad en HIER)(zie foto 
links) vanaf 15 januari 2013 (al ruim 9 jaar lang) ten uitvoer gebracht jegens  

het voor de Wet en de Rooms-Katholieke Kerk in gemeenschap van goederen getrouwde echtpaar 
A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886), op het  
adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode - , waar ook hun bedrijven Camping en Pensionstal 
“Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), 
Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683) en Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding 
B.V. (KvK-nummer: 17154479) zijn gevestigd, waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225) de 
eigenaar, directeur en bestuurder is. Het vanuit de Coöperatieve Rabobank U.A. plegen van deze 
“totalitaire misdrijven” blijft tot op de dag van vandaag voortduren en verergeren per uur door toedoen 
van gevolmachtigd directeur Tatjana Schreuder-Tijhuis (zie foto rechts) van de Lokale Afdeling 
Hart van De Meierij, die dit alles onder chantagedruk van haar veroorzakende commissaris Jeanne 
Hendriks-van Kemenade blijft DOODZWIJGEN. Met een persoonlijk (met bewijs van ontvangst) 
afgegeven brief d.d. 6 oktober 2021 (kenmerk: AvR/061021/VZ-RABO) aan directeur Tatjana 
Schreuder-Tijhuis Coöperatieve Rabobank U.A. Lokale Afdeling Hart van De Meierij Stationsstraat 32, 
5281 GE Boxtel, heb ik aan haar onder meer de volgende drie spoedeisende verzoeken gedaan.   
 

 
EERSTE SPOEDEISENDE VERZOEK  
 
Om niet medeplichtig te worden aan deze door een binnen de Rabobank werkzame “anonieme 
persoon” gepleegde fraude, die op 1 oktober 2021 (15:46 uur) betreffende overeenkomst valselijk 
heeft opgemaakt en met een stempelhandtekening van u heeft ondertekend, richt ik aan hiervoor 
bestuurlijk verantwoordelijk gevolmachtigd directeur Tatjana Schreuder-Tijhuis van de Rabobank 
Hart van De Meierij dan ook het nadrukkelijke verzoek om ook vanuit uw zijde deze door u op 1 
oktober 2021 ondertekende valselijk opgemaakte overeenkomst op grond van de feiten zoals die 
staan beschreven in dit spoedeisende verzoekschrift per direct in te trekken.  
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TWEEDE SPOEDEISENDE VERZOEK  
 
Tevens richt ik aan hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk gevolmachtigd directeur Tatjana 
Schreuder-Tijhuis van de Rabobank Hart van De Meierij het nadrukkelijke verzoek om aan mij een 
kopie te verstrekken van de op 29 januari 2015 door de gemeente Sint-Oedenrode, onder (mede-) 
bestuurlijke verantwoordelijkheid van voormalig wethouder Jeanne Hendriks-van Kemenade (thans 
commissaris bij de Rabobank Hart van De Meierij) van de gemeente Sint-Oedenrode, zonder een 
wettelijk vereiste grosse van een vonnis van de rechtbank, uit mijn woningen op ’t Achterom 9-
9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, gestolen originele met de Rabobank gesloten overeenkomsten van: 
 

1. Het bankrekeningnummer NL29 RABO 0138 2142 47 op naam van A.M.L. van Rooij eo 
J.E.M. van Rooij v. Nunen 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode.  

2. Het bankrekeningnummer NL29 RABO 3282 6971 04 op naam van J.E.M. van Rooij v. 
Nunen 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode.  

 
waarmee de gemeente Sint-Oedenrode onder (mede-) bestuurlijke verantwoordelijkheid van 
voormalig wethouder Jeanne Hendriks-van Kemenade (thans commissaris bij de Rabobank Hart  
van De Meierij), zich onmiskenbaar schuldig heeft gemaakt aan een op 29 januari 2015 gepleegde 
“rechtsstaat ondermijnende misdrijf” welke tot op de dag van vandaag blijft voortduren en waarvan 
CDA-minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in zijn brief d.d. 18 oktober 2019  
(kenmerk: 2728693) aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft kenbaar gemaakt dat door  
het huidige kabinet de aanpak van deze “rechtsstaat ondermijnende criminaliteit” op landelijk niveau 
wordt ingezet op een combinatie van repressieve en preventieve maatregelen; oprollen, afpakken 
en voorkomen.    
 
DERDE SPOEDEISENDE VERZOEK  
 
Tevens richt ik aan hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk gevolmachtigd directeur Tatjana 
Schreuder-Tijhuis van de Rabobank Hart van De Meierij het nadrukkelijke verzoek om naar de in 
deze door “anonieme” medewerkers van Rabobank in dit spoedeisende verzoekschrift beschreven 
gepleegde fraude (waaronder ook de in het verleden vals aangemaakte pas op naam van valse 
namen J.E.M. VAN ROOY-V. NUNEN A.M.L. VAN ROOY EO) een onderzoek in te stellen, met als 
inzet om daarbij de onderste steen van deze al jarenlang door de Rabobank Hart van De Meierij 
gepleegde fraude volledig boven water te krijgen en middels overlegging van een kopie van dit 
verzoekschrift via hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk CEO Wiebe Draijer van de Coöperatieve 
Rabobank U.A. dit per direct te melden bij directeur Hans de Vries van het Nationaal Cyber 
Security Centrum (NCSC), welke valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid onder 
bestuurlijke verantwoordelijkheid van huidig CDA-minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en 
Veiligheid en dat per e-mail a.vanrooij53@gmail.com aan mij schriftelijk te bevestigen.  
 

 
Onder dictatoriale chantagedruk van veroorzakend wethouder en bestuurder Jeanne Hendriks-van 
Kemenade van de gemeente Meierijstad (voorheen Sint-Oedenrode), - die als commissaris het al ruim 
negen jaar lang plegen van deze “totalitaire misdrijven” vanuit de Coöperatieve Rabobank U.A. onder 
directievoorzitter Wiebe Draijer heeft weten te bewerkstelligen -, weigert gevolmachtigd directeur 
Tatjana Schreuder-Tijhuis van de Rabobank Hart van De Meierij te reageren op mijn aan haar 
medewerker (met bewijs van ontvangst) afgegeven spoedeisende verzoekschrift d.d. 6 oktober 2021 
(kenmerk: AvR/061021/VZ-RABO).  
 

Met de voorkennis van de inhoud van mijn spoedeisende verzoekschrift d.d. 6 oktober 
2021 (kenmerk: AvR/061021/VZ-RABO) aan directeur Tatjana Schreuder-Tijhuis van de 
Lokale Afdeling Hart van De Meierij wordt onder dictatoriale chantagedruk van dezelfde 
veroorzaker Jeanne Hendriks-van Kemenade (zie foto) vanaf 6 januari 2022 mijn 
gezamenlijke bankpas NL40 RABO 0138 2142 47 op naam van A.M.L. van Rooij eo 
J.E.M. van Rooij-v.Nunen, ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, geblokkeerd              

die al meer dan 20 jaar lang op naam staat van A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij-
v.Nunen op hun woonadres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waar ook de bedrijven 
Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK: 57035032), Van Rooij Holding B.V. (KvK: 17102683), 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK: 16090111) en Administratiekantoor van Rooij Holding B.V.  
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(KvK: 17154479) zijn gevestigd, waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) de eigenaar, directeur  
en bestuurder is. De gevolgen daarvan voor met name ook de cliënten van het juridische bedrijf 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) zijn desastreus.  
 
Deze desastreuze gevolgen komen bovenop de desastreuze gevolgen die cliënten van het juridische 
bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) vanaf 15 januari 2013 als gevolg 
van deze door de Coöperatieve Rabobank U.A. onder directievoorzitter Wiebe Draijer gepleegde 
“totalitaire misdrijven” (met dodelijke slachtoffers bij onder meer de familie Ruud Rietveld als gevolg 
daarvan) hebben moeten meemaken. Ook voor al die schade (materieel en immaterieel) die de 
Coöperatieve Rabobank U.A. met het plegen van deze “totalitaire misdrijven” bij cliënten van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. (waaronder de stichting Sociale Databank Nederland en de heer 
Ruud Rietveld) vanaf 15 januari 2013 tot op heden heeft aangericht en ook in de toekomst nog zal  
aanrichten, stellen wij de Coöperatieve Rabobank U.A. (KvK-nummer 30046259), namens deze haar 
directievoorzitter Wiebe Draijer, hierbij volledig verantwoordelijk en aansprakelijk. Dit omdat al die 
schade (materieel en immaterieel) bij cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 
16090111) is veroorzaakt omdat haar directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) als gevolg van 
deze door de Coöperatieve Rabobank U.A. gepleegde “totalitaire misdrijven” vanaf 15 januari 2013 
haar cliënten juridisch niet meer heeft kunnen vertegenwoordigen in de vele lopende rechtszaken 
ondanks de van hen verkregen “VOLMACHTEN” op basis van afgesloten contracten en gemaakte 
afspraken. Let wel: als gevolg daarvan zijn er bij cliënten meerdere “dodelijke slachtoffers” gevallen, 
wat door politie en justitie niet wordt onderzocht omdat zijzelf evenals alle advocaten, alle griffiers en 
alle rechters (raadsheren of staatsraden) van Rechtbanken, Gerechtshoven, Raad van State en de  
Hoge Raad onderdeel zijn gaan uitmaken van het plegen van deze “totalitaire misdrijven” vanuit  
de Coöperatieve Rabobank U.A. (KvK-nummer 30046259) onder directievoorzitter Wiebe Draijer.  
 
Om te voorkomen dat dit alles nog veel erger wordt, heb ik aan daarvoor bestuurlijk verantwoordelijk 
directievoorzitter Wiebe Draijer (persoonlijk in handen), Coöperatieve Rabobank U.A., Postbus 17100, 
3500 HG Utrecht, onder PostNL-barcode: 3SRPKS499628496 bij aangetekende brief d.d.10 januari 
2021 (kenmerk: AvR/100122/SOM-RABO) de volgende SOMMATIE laten uitgaan:                                      
 

 
Betreft: SOMMATIE aan directievoorzitter Wiebe Draijer van de Coöperatieve Rabobank U.A.  
(KvK-nummer 30046259) om op grond van de inhoud van deze sommatie te beslissen: 
 

1. dat de onder uw bestuurlijke verantwoordelijkheid op 1 oktober 2021 (15:46 uur) door 
gevolmachtigd directeur Tatjana Schreuder-Tijhuis van de Rabobank Hart van De Meierij 
ondertekende valselijk opgemaakte overeenkomst op naam van “Mevrouw van Rooij-van 
Nunen, De heer van Rooij” op grond van de feiten zoals die staan beschreven in deze 
sommatie met onderliggend spoedeisende verzoekschrift d.d. 6 oktober 2021 (kenmerk: 
AvR/061021/VZ-RABO) aan uw gevolmachtigd directeur Tatjana Schreuder-Tijhuis (lees 
blz. 23 t/m 69 hieronder), welke zij op 6 oktober 2021 met bewijs van ontvangst heeft 
ontvangen, met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2021 wordt ingetrokken en dat de in 
het verleden ondertekende overeenkomst van onze bankrekening NL40 RABO 0138 2142 
47 op naam van A.M.L. van Rooij eo J.E.M. van Rooij-v.Nunen ’t Achterom 9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode, van kracht blijft; 
 

2. dat ons vanaf 6 januari 2021 (en mogelijk al eerder) gedeactiveerde bankpas NL40 RABO 
0138 2142 47 op naam van A.M.L. van Rooij eo J.E.M. van Rooij-v.Nunen, ’t Achterom 9A, 
5491 XD Sint-Oedenrode, met onmiddellijke ingang weer wordt geactiveerd, met de zeer 
nadrukkelijke vermelding dat alle schade (ook die van derden) die het gevolg is van het 
vanaf 6 januari 2022 (mogelijk eerder) deactiveren van onze bankpas zullen worden 
verhaald op directievoorzitter Wiebe Draijer van de Coöperatieve Rabobank U.A. Dit omdat 
die schade het gevolg is van het feit dat de onder uw bestuurlijke verantwoordelijkheid 
gevolmachtigd directeur Tatjana Schreuder-Tijhuis van de Rabobank Hart van De Meierij, 
na maar liefst acht weken, nog steeds geen beslissing heeft genomen op ons 
spoedeisende verzoekschrift d.d. 6 oktober 2021 (kenmerk: AvR/061021/VZ-RABO) aan 
haar (lees blz. 23 t/m 69 hieronder), welke zij op 6 oktober 2021 met bewijs van ontvangst 
heeft ontvangen.   
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3. dat directievoorzitter Wiebe Draijer van de Coöperatieve Rabobank U.A. met inachtneming 

van de inhoud van deze sommatie vóór uiterlijk 20 januari 2022 een beslissing heeft 
genomen op mijn aan gevolmachtigd directeur Tatjana Schreuder-Tijhuis van de Rabobank 
Hart van De Meierij in mijn spoedeisende verzoekschrift d.d. 6 oktober 2021 (kenmerk: 
AvR/061021/VZ-RABO) gedane drie spoedeisende verzoeken (lees blz. 68 hieronder), 
waarop zij heeft geweigerd een beslissing te nemen. 

 

 
Ondanks het feit dat directievoorzitter Wiebe Draijer (zie foto) mijn onder PostNL-
barcode: 3SRPKS499628496 verstuurde aangetekende brief d.d.10 januari 2021 
(kenmerk: AvR/100122/SOM-RABO) op 12 januari 2022 om 7:44 uur (voorzien van 
een handtekening) heeft ontvangen (zie bijlage 1) en ik hem heb gesommeerd om 
daarop uiterlijk vóór uiterlijk 20 januari 2022 te beslissen, blijft ook daarop enige 
reactie uit. Hiermee heb ik wederom het bewijs verkregen dat onder dictatoriale 
chantagedruk van veroorzakend wethouder en bestuurder Jeanne Hendriks-van 
Kemenade van de gemeente Meierijstad (voorheen Sint-Oedenrode), vanuit haar 
“dubbele pet” functie als commissaris van de Coöperatieve Rabobank U.A., aan 

daarvoor bestuurlijk verantwoordelijk directievoorzitter Wiebe Draijer het “dictaat” is opgelegd om 
daarop niet te beslissen of op enige andere wijze te reageren. Dit omdat daarmee het al ruim negen 
jaar lang plegen van deze “totalitaire misdrijven” vanuit de Coöperatieve Rabobank U.A. volledig wordt 
blootgelegd en kost wat kost in de DOOFPOT moet blijven.   
 
In afwachting van de beslissing van directievoorzitter Wiebe Draijer van de Coöperatieve Rabobank 
U.A. op mijn onder PostNL-barcode: 3SRPKS499628496 aan hem (persoonlijk in handen) verstuurde 
aangetekende brief d.d.10 januari 2021 (kenmerk: AvR/100122/SOM-RABO), welke door hem op 12 
januari 2022 om 7:44 uur (voorzien van een handtekening) is ontvangen, - te richten en te versturen 
aan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) op zijn woonadres (hoofdverblijfplaats) ’t Achterom 9, 5491 
XD, Sint-Oedenrode -, op uiterlijk 24 januari 2022, - met een kopie daarvan te sturen naar mijn  
e-mail a.vanrooij53@gmail.com -, verblijf ik,  
 
Met vriendelijke groeten 
 

 
 
 
 
 

A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), 
wettelijk eigenaar en wettelijk gebruiker van de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A,  
vanaf 12 augustus 2009 wettelijk wonende in zijn eigen woning op het adres ’t Achterom 9,  
5491 XD, Sint-Oedenrode 
 
 
ATTENTTIE   
 
Omdat het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), namens deze haar directeur 
A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), als gevolg van deze vanaf 15 januari 2013 door de Coöperatieve 
Rabobank U.A. (KvK-nummer 30046259) gepleegde “totalitaire misdrijven” (met dodelijke slachtoffers 
bij onder meer de familie Ruud Rietveld) haar wettelijke verplichtingen op grond van met cliënten (als 
ook bij haar rechtsbijstand verzekeraar) gesloten contracten en gemaakte afspraken jegens haar 
cliënten (ondanks verkregen volmachten) al liefst maar negen jaar lang niet heeft kunnen nakomen, 
laten wij vanaf 25 januari 2022 aan alle vanaf 15 januari 2013 gedupeerde cliënten een kopie 
toekomen van dit e-mailbericht. In geval hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk directievoorzitter Wiebe 
Draijer voor die tijd een beslissing heeft genomen op mijn onder PostNL-barcode: 3SRPKS499628496 
verstuurde aangetekende brief d.d.10 januari 2021 (kenmerk: AvR/100122/SOM-RABO) die hij op 12 
januari 2022 om 7:44 uur (voorzien van een handtekening) heeft ontvangen, zal zijn beslissing daarop 
door mij worden meegestuurd. Ook zal hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk huidig D66-minister Sigrid 
Kaag van Financiën in kabinet Rutte-IV (een D66-politieke partijgenoot van Wiebe Draijer) hiervan 
onverwijld in kennis worden gesteld met de SOMMATIE om onmiddellijk in te grijpen.  
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Dit omdat elk uur dat dit nog langer voortduurt dat een nog veel grotere schade met nog meer 
“dodelijke slachtoffers” tot gevolg kan hebben, waarvoor benevens veroorzakend ALDE (D66)-
bestuursvoorzitter Wiebe Draijer van de Coöperatieve Rabobank U.A. (KvK-nummer 30046259) en 
bestuurlijk verantwoordelijk ALDE (D66)-minister Sigrid Kaag van Financiën ook huidig ALDE (VVD)-
minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid en ALDE (VVD)-minister-president Mark 
Rutte in kabinet Rutte IV, tezamen met alle bestuursleden van hun politieke partijen D66 en VVD 
persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk zijn.    
 
Omdat mijn eenmansbedrijf Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK: 57035032), gevestigd op 
het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, namens deze eigenaar A.M.L. van Rooij (BSN: 
093391225), als gevolg van deze vanaf 15 januari 2013 door de Coöperatieve Rabobank U.A.             
(KvK-nummer 30046259) gepleegde “totalitaire misdrijven” jegens alle betrokken geraakte derden 
(personen, bedrijven en instanties) haar wettelijke en contactuele verplichtingen als gevolg daarvan            
al liefst maar negen jaar lang niet heeft kunnen nakomen, laat ik vanaf 25 januari 2022 aan hen           
allen een kopie toekomen van dit e-mailbericht. In geval daarvoor bestuurlijk verantwoordelijk 
directievoorzitter Wiebe Draijer voor die tijd een beslissing heeft genomen op mijn onder PostNL-
barcode: 3SRPKS499628496 verstuurde aangetekende brief d.d.10 januari 2021 (kenmerk: 
AvR/100122/SOM-RABO) die hij op 12 januari 2022 om 7:44 uur (voorzien van een handtekening) 
heeft ontvangen, zal zijn beslissing daarop worden meegestuurd. Ook zal hiervoor bestuurlijk 
verantwoordelijk huidig D66-minister Sigrid Kaag van financiën in kabinet Rutte-IV (een D66-politieke 
partijgenoot van Wiebe Draijer) hiervan onverwijld in kennis worden gesteld met de SOMMATIE  
om onmiddellijk in te grijpen. Dit omdat elk uur dat dit nog langer voortduurt dat een nog veel               
grotere schade met nog meer “dodelijke slachtoffers” tot gevolg kan hebben, waarvoor benevens 
veroorzakend ALDE (D66)-bestuursvoorzitter Wiebe Draijer van de Coöperatieve Rabobank U.A. 
(KvK-nummer 30046259) en bestuurlijk verantwoordelijk ALDE (D66)-minister Sigrid Kaag van 
Financiën ook huidig ALDE (VVD)-minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid en  
ALDE (VVD)-minister-president Mark Rutte in kabinet Rutte IV, tezamen met alle bestuursleden                 
van hun politieke partijen D66 en VVD persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk zijn.    
 
 

Omdat het vanaf 5 juli 1979 voor de Wet en de Rooms-Katholieke 
Kerk in gemeenschap van goederen getrouwde echtpaar A.M.L.  
van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 
128731886), op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode 
- , waar ook hun bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” 
(KvK-nummer: 57035032), Ecologisch Kennis Centrum B.V.                  
(KvK-nummer: 16090111), Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 
17102683) en Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. 
(KvK-nummer: 17154479) zijn gevestigd, waarvan A.M.L. van Rooij 

(BSN: 0933.91.225) de eigenaar, directeur en bestuurder is, als gevolg van deze vanaf 15 januari 
2013 door de Coöperatieve Rabobank U.A. (KvK-nummer 30046259) gepleegde “totalitaire 
misdrijven” haar wederzijdse wettelijke verplichtingen jegens de belastingdienst, SVB, UWV, RVO, 
GAK, RDW, CJIB, ziekenhuizen, huisartsen, apothekers, politieke partijen en alle overig betrokken 
geraakte derden, - als ook jegens het kerkgenootschap Parochie Heilige Oda te Sint-Oedenrode, waar 
A.M.L. van Rooij al ruim 61 jaar lang gewijd acoliet is en waar op 5 december 2021 om 15.01 uur 
(Sinterklaas) op het kerkhof van de Antonius van Paduakerk in Nijnsel een wonder met drie engelen 
(zie foto) heeft plaatsgevonden (LEES HIER en HIER) -, al maar liefst negen jaar niet heeft kunnen 
nakomen, laat ik vanaf 25 januari 2022 aan hen allen een kopie toekomen van dit e-mailbericht. In 
geval daarvoor bestuurlijk verantwoordelijk directievoorzitter Wiebe Draijer voor die tijd een beslissing 
heeft genomen op mijn onder PostNL-barcode: 3SRPKS499628496 verstuurde aangetekende brief 
d.d.10 januari 2021 (kenmerk: AvR/100122/SOM-RABO), die hij op 12 januari 2022 om 7:44 uur 
(voorzien van een handtekening) heeft ontvangen, zal zijn beslissing daarop worden meegestuurd. 
Ook zal ik alle leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, alle besturen van 
Rechtbanken, Gerechtshoven, Raad van State, Hoge Raad, het College van Procureurs-Generaal  
en koning Willem-Alexander, als ook paus Franciscus en rustend paus Benedictus XVI, als 
plaatsbekleder van Jezus Christus, daarvan onverwijld in kennis stellen met het verzoek om 
onmiddellijk in te grijpen. Gods wil zal geschieden.  
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Van: Ad van Rooij <a.vanrooij53@gmail.com> 
Date: zo 23 jan. 2022 om 17:18 
Subject: TWEEDE SOMMATIE op de SOMMATIE d.d. 10 januari 2022 aan directievoorzitter Wiebe 
Draijer van de Coöperatieve Rabobank U.A. 
To: Nanne.van.Nunen@rabobank.nl 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bijlage 1 
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