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Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen: 
Akerstraat 138, 6417 BR Heerlen 
Tel: 0031 (0) 455609870   
 
Namens deze: 

- notarisklerk: C.A.T.J. Smeets- van der Linden  
(Chantal Smeets) 
(e-mail: c.smeets@zuydnotarissen.nl) 

  

 
Aan: Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen: 
betrokken notaris: mr. J.L.G. (Jos) Fleuren.  
namens deze: verantwoordelijke notarisklerk: C.A.T.J. van der Linden (Chantal Smeets)  
Akerstraat 138, 6417 BR Heerlen.  
(e-mail: j.fleuren@zuydnotarissen.nl en info@zuydnotarissen.nl) 

 
Kopie aan:  De Vlaamse regering Bourgeois I en Korpschef Philip Pirard, Hazodi-politie  

- Geert Bourgeois (N-VA): Minister-President en Vlaams minister van Buitenlands beleid en  
Onroerend Erfgoed;  

- Liesbeth Homans (N-VA): Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams 
minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding;  

- Ben Weyts (N-VA): Minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en 
Dierenwelzijn;  

- Philippe Muyters (N-VA): Minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;  

- Hilde Crevits (CD&V): Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister 
van Onderwijs;  

- Jo Vandeurzen (CD&V): Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;  

- Joke Schauvliege (CD&V): Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;  

- Annemie Turtelboom (Open Vld): Minister van Financiën, Begroting en Energie;  

- Sven Gatz (Open Vld): Vlaams Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. 

- Korpschef Philip Pirard, Korpschef politiezone  HAZODI (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)   

Betreft:  
Sommatie aan de door de SNS Bank NV gevolmachtigde notarisklerk C.A.T.J. Smeets- van der 
Linden (Chantal Smeets) om op grond van de in deze sommatie genoemde feitelijke gegevens  
op 23 september 2014 vóór uiterlijk 14.00 uur te hebben beslist: 

- dat uw valselijk opgemaakte notarisakte “vaststelling veilingvoorwaarden” is ingetrokken en 
vernietigd; 

- dat de aangekondigde executoriale verkoop van het onroerend goed op 1 oktober 2014 in 
Van der Valk Hotel te Vught wordt afgeblazen; 

- dat alle geplaatste publicaties hierover op internet en in kranten binnen 48 uur na heden zijn 
gerectificeerd;  

en dat op de volgende e-mailadressen ekc.avanrooij@gmail.com en de.groenen.belgie@gmail.com 
schriftelijk te hebben bevestigd.    

 
 
 

Zonhoven: 23 september 2014  
 
Geachte notarisklerk C.A.T.J. Smeets- van der Linden (Chantal Smeets), mede namens mr. J.L.G. 

(Jos) Fleuren werkzaam binnen uw kantoor,  

Adrianus Marius Lambertus van Rooij (samen met zijn echtgenote Johanna Elisabeth Maria van 
Nunen) vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven 
(België) ontving van u op 22 september 2014 (11:11 uur) letterlijk het volgende e-mail bericht: 

http://zuydnotarissen.nl/kantoor/medewerkers
http://www.veilingbiljet.nl/show_veiling.asp?id=28109
mailto:c.smeets@zuydnotarissen.nl
http://zuydnotarissen.nl/kantoor/medewerkers/mr.-j.l.g.-jos-fleuren
http://www.veilingbiljet.nl/show_veiling.asp?id=28109
mailto:j.fleuren@zuydnotarissen.nl
mailto:info@zuydnotarissen.nl?subject=Veilingobject:%2028109
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Bourgeois_(Vlaanderen)
http://www.hbvl.be/cnt/aid1073684/philip-pirard-legt-eed-af-als-korpschef-hazodi-video
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geert_Bourgeois
http://nl.wikipedia.org/wiki/Liesbeth_Homans
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ben_Weyts
http://nl.wikipedia.org/wiki/Philippe_Muyters
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hilde_Crevits
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jo_Vandeurzen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joke_Schauvliege
http://nl.wikipedia.org/wiki/Annemie_Turtelboom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sven_Gatz
http://www.hbvl.be/cnt/aid1073684/philip-pirard-legt-eed-af-als-korpschef-hazodi-video
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-vaststelling-veilingvoorwaarden-catj-van-der-linden-als-gevolmachtigde-van-sns-bank-nv.pdf
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
http://www.veilingbiljet.nl/show_veiling.asp?id=28109
http://zuydnotarissen.nl/kantoor/medewerkers/mr.-j.l.g.-jos-fleuren
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Van: Ch. Smeets-van der Linden <c.smeets@zuydnotarissen.nl> 
Datum: 22 september 2014 11:11 
Onderwerp: 't Achterom 9/9A te Sint-Oedenrode 
Aan: "ekc.avanrooij@gmail.com" <ekc.avanrooij@gmail.com> 
 
Geachte heer Van Rooij, 
  
Bij deze deel ik u mede dat de SNS Bank de u eerder toegezonden biedingen heeft 
afgewezen. De veiling zal derhalve doorgang vinden op 1 oktober aanstaande. 
  
Op grond van artikel 517 Rv doe ik u bijgaand ter kennisname de algemene en bijzondere 
veilingvoorwaarden toekomen, waaronder de verkoop zal plaatsvinden. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
C.A.T.J. Smeets-van der Linden 
notarisklerk 
tel: 045-5609844 
 
Akerstraat 138, 6417 BR Heerlen 
Postbus 346, 6400 AH Heerlen 
tel: 045-5609870 
fax: 045-5711550 
website: www.zuydnotarissen.nl 
Mijn werkdagen zijn: maandag/dinsdag/donderdag 
 

  
Deze e-mail bevatte twee bijlagen, te weten:  
 

- (bijlage 1) een op 22 september 2014 door notarisklerk C.A.T.J. Smeets-van der Linden als 
gevolmachtigde van de SNS Bank NV samen met notaris mr. J.L.G. Fleuren opgemaakte 
notarisakte “vaststelling veilingvoorwaarden” waarover u in uw bijbehorende e-mail d.d. 22 
september 2014 (11:11 uur) over zwijgt. Deze door u samen met uw notaris valselijk 
opgemaakte akte vindt u bijgevoegd in de volgende link:  

 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-vaststelling-veilingvoorwaarden-catj-
van-der-linden-als-gevolmachtigde-van-sns-bank-nv.pdf  

 
- (bijlage 2) de algemene veilingvoorwaarden voor executieveilingen d.d. 31 januari 2006, 

welke u vindt bijgevoegd in de volgende link:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-januari-2006-algemene-veilingvoorwaarden-voor-
executieveilingen-2006.pdf  

 
Notarisklerk C.A.T.J. van der Linden als gevolmachtigde van de SNS Bank NV heeft samen met 
notaris mr. J.L.G. Fleuren hun notarisakte “vaststelling veilingvoorwaarden” bewust valselijk 
opgemaakt met de voorkennis van onze bij e-mail d.d. 10 september 2014 (10:03 uur) verstuurde 
sommatie, welke u vindt bijgevoegd in de volgende link (bijlage 3):  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-september-2014-sommatie-aan-hendriks-en-fleuren-
zuyd-notarissen-te-heerlen.pdf  

Vijf minuten later op 10 september 2014 (10:08 uur) ontving ik van u daarop letterlijk de volgende 
reactie.  

 
Van: Ch. Smeets-van der Linden <c.smeets@zuydnotarissen.nl> 
Datum: 11 september 2014 10:08 
 

http://www.zuydnotarissen.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-vaststelling-veilingvoorwaarden-catj-van-der-linden-als-gevolmachtigde-van-sns-bank-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-vaststelling-veilingvoorwaarden-catj-van-der-linden-als-gevolmachtigde-van-sns-bank-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-vaststelling-veilingvoorwaarden-catj-van-der-linden-als-gevolmachtigde-van-sns-bank-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-vaststelling-veilingvoorwaarden-catj-van-der-linden-als-gevolmachtigde-van-sns-bank-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-januari-2006-algemene-veilingvoorwaarden-voor-executieveilingen-2006.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-januari-2006-algemene-veilingvoorwaarden-voor-executieveilingen-2006.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-januari-2006-algemene-veilingvoorwaarden-voor-executieveilingen-2006.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-vaststelling-veilingvoorwaarden-catj-van-der-linden-als-gevolmachtigde-van-sns-bank-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-september-2014-sommatie-aan-hendriks-en-fleuren-zuyd-notarissen-te-heerlen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-september-2014-sommatie-aan-hendriks-en-fleuren-zuyd-notarissen-te-heerlen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-september-2014-sommatie-aan-hendriks-en-fleuren-zuyd-notarissen-te-heerlen.pdf
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Onderwerp: RE: Sommatie om per direct op uiterlijk 10 september 2014 vóór 12.00 uur het 
op 8 september 2014 via e-mail toegestuurde bewust valselijk opgemaakte veilingexploot 
d.d. 25 juni 2014, welke op grond van art. 45 lid 3 onder d Rv, art. 54 lid 1 Rv en art. 56 
Aan: De Groenen België <de.groenen.belgie@gmail.com>, "ekc.avanrooij@gmail.com" 
<ekc.avanrooij@gmail.com> 
 
Geachte heer Van Rooij, 
  
Zoals u reeds eerder telefonisch is medegedeeld zullen wij geen gehoor geven aan 
uw sommatie om het veilingexploot in te trekken en de openbare verkoop van het 
registergoed ’t Achterom 9/9A te Sint Oedenrode te annuleren. 
 
Hoogachtend, 
  
C.A.T.J. Smeets-van der Linden 
notarisklerk 
tel: 045-5609844 
 
Akerstraat 138, 6417 BR Heerlen 
Postbus 346, 6400 AH Heerlen 
tel: 045-5609870 
fax: 045-5711550 
website: www.zuydnotarissen.nl 
Mijn werkdagen zijn: maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag van 09.00 tot 13.30 uur 
 

 
Hiermee hebben wij het bewijs geleverd dat u - met de kennis van de inhoud van onze bij e-mail d.d. 
10 september 2014 (10:03 uur) verstuurde sommatie (bijlage 3) - uw bij e-mail d.d. 8 september 2014 
(10:05 uur) voor het eerst verkregen valselijk opgemaakte veilingexploot niet intrekt. Voor deze door 
notarisklerk C.A.T.J. Smeets-van der Linden als gevolmachtigde van de SNS Bank NV en notaris mr. 
J.L.G. Fleuren als gevolmachtigde van de SNS Bank NV bewust in stand gehouden valselijk 
opgemaakte veilingexploot lees de volgende link (bijlage 4).   
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-september-2014-verkregen-veilingexploot-van-
hendriks-en-fleuren-zuyd-notarissen.pdf   

 
Met bovengenoemde voorkennis heeft notarisklerk C.A.T.J. Smeets-van der Linden als 
gevolmachtigde van de SNS Bank NV samen met notaris mr. J.L.G. Fleuren op 22 september 2014 
bewust hun notarisakte “vaststelling veilingvoorwaarden” valselijk opgemaakt.  
 
In deze bewust valselijk opgemaakte notarisakte “vaststelling veilingvoorwaarden” hebben 
notarisklerk C.A.T.J. Smeets-van der Linden als gevolmachtigde van de SNS Bank NV samen met 
notaris mr. J.L.G. Fleuren op 22 september 2014 letterlijk het volgende geschreven (bijlage 1): 

 
VASTSTELING VEILINGVOORWAARDEN 

 
Heden, tweeëntwintig september tweeduizend----------------------------------------------------------- 
verscheen voor mij, ---------------------------------------------------------------------------------------------  
mr. Jozef Lodewijk Gerardus Fleuren, notaris te Heerlen------------------------------------------- 
hierna te noemen “Notaris” ----------------------------------------------------------------------------------- 
mevrouw Chantal Agnes Theodora Josephina van der Linden, geboren te Geleen op 
drieëntwintig september negentienhonderd zeventig, werkzaam op het kantoor van mij, 
notaris, te Heerlen, Akerstraat 138, te dezen handelend als gevolmachtigde van de 
naamloze vennootschap SNS Bank NV, gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te 3521 
BJ Utrecht, Croeselaan 1 (correspondentieadres: afdeling bijzonder beheer Zakelijk, 
Postbus 8466, 3520 RL Utrecht) en als zodanig deze vennootschap, hierna te noemen 
“Verkoper” rechtsgeldig vertegenwoordigend.  
          

http://www.zuydnotarissen.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-september-2014-sommatie-aan-hendriks-en-fleuren-zuyd-notarissen-te-heerlen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-september-2014-verkregen-veilingexploot-van-hendriks-en-fleuren-zuyd-notarissen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-september-2014-verkregen-veilingexploot-van-hendriks-en-fleuren-zuyd-notarissen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-september-2014-verkregen-veilingexploot-van-hendriks-en-fleuren-zuyd-notarissen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-vaststelling-veilingvoorwaarden-catj-van-der-linden-als-gevolmachtigde-van-sns-bank-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-vaststelling-veilingvoorwaarden-catj-van-der-linden-als-gevolmachtigde-van-sns-bank-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-vaststelling-veilingvoorwaarden-catj-van-der-linden-als-gevolmachtigde-van-sns-bank-nv.pdf
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C. EIGENDOM EN VOORAFGAANDE VERKRIJGING  
 

1. Het registergoed behoort toe aan: ---------------------------------------------------------------- 
de heer Adrianus Marius Lambertus van Rooij, geboren te Sint-Oedenrode op tien 
maart negentienhonderd drieëntwintig, volgens zijn eigen opgave thans 
verblijvende te 3520 Zonhoven (België), Hazendansweg 36A, gehuwd met na te 
noemen mevrouw Van Nunen, en----------------------------------------------------------------- 
mevrouw Johanna Elisabeth Maria van Nunen, geboren te Boxtel op twintig 
september negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te 5491 XD Sint-Oedenrode, ’t 
Achterom 9a, gehuwd met de heer Van Rooij voornoemd.            

 

 
Met de kennis van de inhoud van onze bij e-mail d.d. 10 september 2014 (10:03 uur) verstuurde 
sommatie (bijlage 3) heeft u als gevolmachtigde van de SNS Bank NV letterlijk het volgende 

geschreven:  

1. Het registergoed behoort toe aan de heer Adrianus Marius Lambertus van Rooij, geboren te 
Sint-Oedenrode op tien maart negentienhonderd drieëntwintig, volgens zijn eigen opgave 
thans verblijvende te 3520 Zonhoven (België), Hazendansweg 36A. 

Een grotere bewust gepleegde valsheid in geschrift valt niet meer te bedenken, waarop wij dan ook 
direct telefonisch contact met u hebben opgenomen. In dat telefonisch contact heeft u ons zeer 
nadrukkelijk kenbaar gemaakt dat Ronald Veen namens de SNS BANK NV (tevens fractievoorzitter 
van de politieke partij VVD in Veenendaal) u daarvoor heeft gemachtigd. U heeft ons toegezegd om 
deze volmacht van Ronald Veen op 22 september 2014 per e-mail toe te sturen. Deze toezegging 
bent u niet nagekomen, waarmee wederom vast staat dat u er geen enkel probleem mee heeft om 
mensen te bedriegen en te beliegen. 

In dat telefonisch overleg heeft u ons kenbaar gemaakt dat u het bewijs dat A.M.L. van Rooij volgens 
zijn eigen opgave niet in zijn woning op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven 
woont maar daar slechts verblijft op 22 september 2014 per e-mail zult toesturen. Deze toezegging 
bent u wel nagekomen. Op 22 september 2014 (10:08 uur) ontving ik van u daarop letterlijk de 
volgende reactie:  

Van: Ch. Smeets-van der Linden <c.smeets@zuydnotarissen.nl> 
Datum: 22 september 2014 12:33 
Onderwerp: 't Achterom 9/9A te Sint Oedenrode 
Aan: "ekc.avanrooij@gmail.com" <ekc.avanrooij@gmail.com> 
 
Geachte heer Van Rooij, 
  
N.a.v. ons telefonisch onderhoud van zojuist deel ik u mede dat ik nog geen opdracht van de 
SNS Bank heb ontvangen om de openbare verkoop van bovengemeld registergoed te 
annuleren. 
  
Tevens voeg ik op uw verzoek uw GBA uittreksel bij. 
Met vriendelijke groet, 
  
C.A.T.J. Smeets-van der Linden 
notarisklerk 
tel: 045-5609844 

 
Akerstraat 138, 6417 BR Heerlen 
Postbus 346, 6400 AH Heerlen 
tel: 045-5609870 
fax: 045-5711550 
website: www.zuydnotarissen.nl 
Mijn werkdagen zijn: maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag van 09.00 tot 13.30 uur 
 

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-september-2014-sommatie-aan-hendriks-en-fleuren-zuyd-notarissen-te-heerlen.pdf
http://www.vvd-veenendaal.nl/nieuwsarchief/33104/
http://www.vvd-veenendaal.nl/mensen_24604/
http://www.vvd-veenendaal.nl/nieuwsarchief/33104/
http://www.zuydnotarissen.nl/
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Deze e-mail bevatte een bijlage, te weten:  
 

- (bijlage 5) de GBA gegevens van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen zoals die 
zijn opgenomen in de bestanden van NOTIS (databank van notarissen) en KNB (databank 
van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie), welke u vindt bijgevoegd in de volgende 
link:  

 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-van-catj-van-der-linden-verkregen-
notis-gba-v-van-knb.pdf  

 
In deze vanuit NOTIS (databank van notarissen) en KNB (databank van de Koninklijke Notariële 
Beroepsorganisatie) verkregen GBA gegevens heeft u de volgende gegevens van A.M.L. van Rooij 
met geel aangestreept:  

 
Persoon: 
Voornamen: Adrianus Marius Lambertus 
Voorvoegsels: van  
Geslachtsnaam: Rooij 
 
Inschrijving: 
Gemeente waar de PK zich bevindt: Sint-Oedenrode 
 
Verblijfplaats:  
Gemeente van inschrijving: 1999 
Land waarnaar vertrokken: België 
Datum vertrek uit Nederland: 15-01-2013  
 

 
In uw valselijk opgemaakte akte d.d. 22 november 2014 heeft u geschreven dat deze vanuit NOTIS 
(databank van notarissen) en KNB (databank van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) 
verkregen GBA gegevens door A.M.L. van Rooij zijn opgegeven. Een grotere misdaad valt niet meer 
te bedenken. Dit des te meer A.M.L. van Rooij vandaag 22 november 2014 nog bij www.overheid.nl 

zijn eigen GBA gegevens heeft bekeken, waarin letterlijk het volgende staat opgenomen: 

 
A.M.L. van Rooij  
 

Naam:  Adrianus Marius Van Rooij 

Geboortedatum: 10-03-1953 

Geboorteplaats: Sint-Oedenrode 

Geboorteland:  Nederland 

Burgerservicenummer:  093 391 225 

 
Adres Buitenland  
 

Land:   België: 

Datum aanvang:  15-01-2013 

Adres buitenland:  Hazendansweg 36A 

Adres buitenland:  3520 Zonhoven 
 

 

De hierbij behorende onherroepelijke uitspraak d.d. 13 januari 2014 (zaaknummer: SHE 13/3985 GBA 
V41) van rechter mr. B.A.J. Zijlstra in het bijzijn van griffier mr. D.M. Manie van de rechtbank Oost-
Brabant (welke al in uw bezit is) vindt u hieronder in de volgende link nogmaals bijgevoegd (bijlage 6): 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-januari-2014-uitspraak-rechtbank-oost-brabant-in-
zaakn.she-13-3985.pdf  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-van-catj-van-der-linden-verkregen-notis-gba-v-van-knb.pdf
http://www.notis.info/over-ons
http://www.knb.nl/homepage
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-van-catj-van-der-linden-verkregen-notis-gba-v-van-knb.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-van-catj-van-der-linden-verkregen-notis-gba-v-van-knb.pdf
http://www.notis.info/over-ons
http://www.knb.nl/homepage
http://www.notis.info/over-ons
http://www.knb.nl/homepage
http://www.overheid.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-januari-2014-uitspraak-rechtbank-oost-brabant-in-zaakn.she-13-3985.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-januari-2014-uitspraak-rechtbank-oost-brabant-in-zaakn.she-13-3985.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-januari-2014-uitspraak-rechtbank-oost-brabant-in-zaakn.she-13-3985.pdf
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Wij verzoeken u nogmaals kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast 
te beschouwen.  

In strijd met de GBA gegevens van de gemeente Sint-Oedenrode (www.overheid.nl) en in strijd met de 
daaraan onlosmakelijk verbonden onherroepelijke uitspraak d.d. 13 januari 2014 (zaaknummer: SHE 
13/3985 GBA V41) van rechter mr. B.A.J. Zijlstra in het bijzijn van griffier mr. D.M. Manie van de 
rechtbank Oost-Brabant hebben NOTIS (databank van notarissen) en KNB (databank van de 
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) de GBA gegevens van A.M.L. van Rooij vervalst, zodat 
notarisklerk C.A.T.J. Smeets- van der Linden (Chantal Smeets) in onderlinge samenspanning met 
notaris J.L.G. (Jos) Fleuren daarmee zware misdrijven kan plegen ten gunste van een grote 
grensoverschrijdende criminele organisatie.  
 
U zijnde notarisklerk C.A.T.J. Smeets- van der Linden (Chantal Smeets) pleegt deze zware misdrijven 
met de voorkennis van de inhoud van ons bezwaarschrift d.d. 5 juli 2014 hierover aan burgemeester 
en wethouders van de gemeente Sint-Oedenrode, welke u hieronder in de volgende link nogmaals 
vindt bijgevoegd (bijlage 7):  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juli-2014-bezwaarschrift-aan-benw-van-sint-oedenrode-
inzake-strafklacht-belgie.pdf  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen.  
 
Het is hierbij goed te weten dat Veilingcoördinator Stichting Regioveiling Oost-Brabant Laura Spits van 
Stichting Regioveiling Oost-Brabant (KvK-nummer: 17262151), Zuiderparkweg 280, 5216 HE Den 
Bosch onder voorzitterschap van mr. Frans Verlinden, werkzaam bij VDB Advocaten Notarissen (met 
de volgende vestigingen: Eindhovenseweg 126, 5582 HW Waalre en Burgemeester Burgerslaan 42, 
5245 NH Rosmalen) in opdracht van notarisklerk C.A.T.J. Smeets- van der Linden (Chantal Smeets) 
de veiling van ons onroerend goed ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode heeft laten 
publiceren op internet en in kranten en: 

- dat Laura Spits werkt voor Huijbregts Notarissen & Adviseurs te Den Bosch gevestigd in 
hetzelfde gebouw als Stichting Regioveiling Oost-Brabant te weten: Zuiderparkweg 280, 5216 
HE ’s-Hertogenbosch. 

- dat mr. J.H. (Jef) Oomen werkzaam voor Huijbregts Notarissen & Adviseurs te Den Bosch (en 
daarmee kantoorgenoot van Laura Spits) bestuurslid is van de Koninklijke Notariële 
Beroepsorganisatie die in hun database de GBA gegevens van A.M.L. van Rooij hebben 
vervalst welke door notarisklerk C.A.T.J. Smeets- van der Linden (Chantal Smeets) weer 
worden gebruikt als zijnde gegevens die zij heeft verkregen van A.M.L. van Rooij.  

Het moge u duidelijk zijn dat notarisklerk C.A.T.J. Smeets- van der Linden (Chantal Smeets) via haar  
veilingcoördinator Stichting Regioveiling Oost-Brabant Laura Spits, via haar kantoorgenoot  mr. J.H. 
(Jef) Oomen tevens bestuurslid bij Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie de GBA gegevens in de 
bestanden van NOTIS (databank van notarissen) en KNB (databank van de Koninklijke Notariële 
Beroepsorganisatie) heeft laten vervalsen om dat te gebruiken in haar bewust valselijk opgemaakte 
notarisakte “vaststelling veilingvoorwaarden” Een grotere criminele organisatie onder aansturing 
van notarisklerk C.A.T.J. Smeets- van der Linden (Chantal Smeets) is nauwelijks denkbaar.  

In wikipedia staat over Notarisklerk letterlijk het volgende beschreven:  

 
Een notarisklerk is een persoon in dienst van een notaris of notariskantoor. Zijn 
voornaamste taak is het voorbereiden, onderhouden en afwerken van dossiers in de 
notariële praktijk. 
Werkzaamheden  
 
Een notarisklerk verricht verscheidene werkzaamheden voor de notaris. Tot zijn taken 
behoren het rechercheren van gegevens bij de gemeentes, de Kamer van Koophandel en 
het faillissementenregister. Tevens heeft hij toegang tot de Gemeentelijke 
Basisadministratie en het Centraal Testamentenregister. 
 
 

http://www.overheid.nl/
http://www.notis.info/over-ons
http://www.knb.nl/homepage
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juli-2014-bezwaarschrift-aan-benw-van-sint-oedenrode-inzake-strafklacht-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juli-2014-bezwaarschrift-aan-benw-van-sint-oedenrode-inzake-strafklacht-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juli-2014-bezwaarschrift-aan-benw-van-sint-oedenrode-inzake-strafklacht-belgie.pdf
http://nl.linkedin.com/pub/laura-spits/88/82/846
http://www.vastgoedveilingoostbrabant.nl/
http://www.vdb-law.nl/nl/onze-adviseurs/mr-frans-verlinden
http://www.vdb-law.nl/nl/home
http://www.vdb-law.nl/nl/contact/vestiging-waalre
http://www.vdb-law.nl/nl/contact/vestiging-rosmalen
http://www.vdb-law.nl/nl/contact/vestiging-rosmalen
http://www.veilingbiljet.nl/show_veiling.asp?id=28109
http://nl.linkedin.com/pub/laura-spits/88/82/846
http://www.vastgoedveilingoostbrabant.nl/
http://www.huijbregtsnotarissen.com/
http://nl.linkedin.com/pub/laura-spits/88/82/846
http://www.knb.nl/over-knb/organisatie
http://www.knb.nl/over-knb/organisatie
http://www.veilingbiljet.nl/show_veiling.asp?id=28109
http://www.veilingbiljet.nl/show_veiling.asp?id=28109
http://nl.linkedin.com/pub/laura-spits/88/82/846
http://www.huijbregtsnotarissen.com/
http://www.huijbregtsnotarissen.com/
http://www.knb.nl/over-knb/organisatie
http://www.notis.info/over-ons
http://www.knb.nl/homepage
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-vaststelling-veilingvoorwaarden-catj-van-der-linden-als-gevolmachtigde-van-sns-bank-nv.pdf
http://www.veilingbiljet.nl/show_veiling.asp?id=28109
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kamer_van_Koophandel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeentelijke_Basisadministratie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeentelijke_Basisadministratie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Centraal_Testamentenregister
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De notarisklerk controleert overeenkomsten en authentieke aktes op stijl en juridische 
correctheid. Hij stelt conceptaktes op die door de notaris gecontroleerd worden alvorens 
deze verstuurd worden naar een cliënt. Onder supervisie van de notaris onderhoudt hij 
contacten met cliënten en tussenpersonen en zit hij als gevolmachtigd werknemer bij het 
verlijden van aktes, om deze in naam van een natuurlijk persoon of rechtspersoon ( 
bijvoorbeeld een bank (financiële instelling) of investeringsmaatschappij) te ondertekenen. 
 

 
Notarisklerk C.A.T.J. Smeets- van der Linden (Chantal Smeets) heeft al deze aan haar opgelegde 
wettelijke verplichtingen overtreden ten gunste van een vanuit Nederland opererende wereldwijd 
vertakte criminele organisatie. 

Notarisklerk C.A.T.J. Smeets- van der Linden (Chantal Smeets) heeft haar notarisakte “vaststelling 
veilingvoorwaarden” samen met notaris mr. J.L.G. (Jos) Fleuren bewust valselijk opgemaakt zonder 
het vonnis van de rechtbank Oost-Brabant daarop af te wachten. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u 
de brief d.d. 17 september 2014 van de door de SNS Bank NV gemachtigde advocaat mr. Ralph 
Ubels (referte 501/115.848/ps) die de 96 jaar oude bewoonster J.M. van der Heijden (de 
hulpbehoevende moeder van A.M.L. van Rooij) op 20 september 2014 bij deurwaardersexploot van 
Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders hierover in haar brievenbus op het adres ’t Achterom 9a, 
5491 XD Sint Oedenrode kreeg, welke u hieronder in de volgende link vindt ingelast (bijlage 8):     

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-betekening-brief-17-september-2014-
advocaat-r-ubels.pdf 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. In dit betekende exploot aan J.M. van Rooij van der Heijden heeft de door de SNS Bank 
NV gemachtigde advocaat mr. Ralph Ubels letterlijk het volgende geschreven: 

 
Geachte mevrouw Van der Heijden, 
 
In bovengenoemde zaak vond op 8 september jl. de mondelinge behandeling van het 
verzoekschrift tot het inroepen van het huurbeding plaats. Als gevolg van het 
wrakingsverzoek dat is ingesteld door de heer Van Rooij en mevrouw Van Rooij-Van Nunen 
heeft de rechter hierover nog geen beslissing genomen. Volledigheidshalve informeer ik u 
via deze weg dat de executieveiling van de onroerende zaken aan ’t Achterom 9/9a 
(waaronder de woning waar u momenteel woonachtig bent) nog steeds gepland staat op 1 
oktober 2014. Mocht de beslissing van de rechter (ervan uitgaande dat deze voor 1 oktober 
a.s. een beslissing neemt) van invloed zijn op de geplande executieveiling, dan informeer ik 
u daar uiteraard zo spoedig mogelijk over.  
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, Ralph Ubels 
 

 
Ondanks deze wetenschap heeft Notarisklerk C.A.T.J. Smeets- van der Linden (Chantal Smeets) 
samen met notaris mr. J.L.G. (Jos) Fleuren, buiten de beslissing van de behandelend rechter en drie 
wrakingsrechters van de rechtbank Oost-Brabant om, in haar valselijk opgemaakte “vaststelling 
veilingvoorwaarden” hierover letterlijk de volgende tekst opgenomen (bijlage 1): 

 
F. VEILINGVOORWAARDEN  
 
Het registergoed dient bij de aflevering vrij van bewoners en gebruikers te zijn--------------- 
Indien hieraan niet is voldaan voor wat betreft de eigenaar en de zijnen, kan de koper de 
ontruiming bewerkstelligen, op vertoon (artikel 525 lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering) van de grosse van de akte van veiling, desnoods met behulp van de 
sterke arm. Het is aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het register goed te 
bewerkstelligen.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bank_(financi%C3%ABle_instelling)
http://www.veilingbiljet.nl/show_veiling.asp?id=28109
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-vaststelling-veilingvoorwaarden-catj-van-der-linden-als-gevolmachtigde-van-sns-bank-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-vaststelling-veilingvoorwaarden-catj-van-der-linden-als-gevolmachtigde-van-sns-bank-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-betekening-brief-17-september-2014-advocaat-r-ubels.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-betekening-brief-17-september-2014-advocaat-r-ubels.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-betekening-brief-17-september-2014-advocaat-r-ubels.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-vaststelling-veilingvoorwaarden-catj-van-der-linden-als-gevolmachtigde-van-sns-bank-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-vaststelling-veilingvoorwaarden-catj-van-der-linden-als-gevolmachtigde-van-sns-bank-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-vaststelling-veilingvoorwaarden-catj-van-der-linden-als-gevolmachtigde-van-sns-bank-nv.pdf
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Notarisklerk C.A.T.J. Smeets- van der Linden (Chantal Smeets) heeft samen met notaris mr. J.L.G. 
(Jos) Fleuren in hun valselijk opgemaakte notarisakte “vaststelling veilingvoorwaarden” buiten 
bovengenoemde 4 rechters van de rechtbank Oost-Brabant om de beslissing genomen dat de 96 jaar 
oude hulpbehoevende moeder J.M. van Rooij van der Heijden (die op die plaats 95 jaar lang heeft 
gewoond), ondanks de in haar bezit zijnde overeenkomst dat zij tot haar overlijden in de woning op 
het adres ’t Achterom 9A mag blijven wonen, door de koper met behulp van de sterke arm op straat 
mag worden gedumpt.      
 
Notarisklerk C.A.T.J. Smeets- van der Linden (Chantal Smeets) heeft samen met notaris mr. J.L.G. 
(Jos) Fleuren in hun valselijk opgemaakte notarisakte “vaststelling veilingvoorwaarden” buiten 
bovengenoemde 4 rechters van de rechtbank Oost-Brabant om de beslissing genomen dat de huidige 
twee huurders van de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9a, die beschikken over een 
rechtsgeldige huurovereenkomst, zonder een vonnis van de rechter door de koper met behulp van de 
sterke arm op straat mag worden gedumpt.      

 
Notarisklerk C.A.T.J. Smeets- van der Linden (Chantal Smeets) heeft samen met notaris mr. J.L.G. 
(Jos) Fleuren in hun valselijk opgemaakte notarisakte “vaststelling veilingvoorwaarden” buiten 
bovengenoemde 4 rechters van de rechtbank Oost-Brabant om de beslissing genomen dat de al 
vanaf 5 maart 1998 gevestigde bedrijven 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) buiten een vonnis van de rechter om uit de woning op het adres ’t 
Achterom mogen worden ontzet en de vertrouwelijk gegevens van cliënten van het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. met behulp van de sterk arm van de politie in een container mogen worden gedumpt om 
vernietigd te worden. 
 
Notarisklerk C.A.T.J. Smeets- van der Linden (Chantal Smeets) heeft samen met notaris mr. J.L.G. 
(Jos) Fleuren in hun valselijk opgemaakte notarisakte “vaststelling veilingvoorwaarden” buiten 
bovengenoemde 4 rechters van de rechtbank Oost-Brabant om de beslissing genomen dat de al 
vanaf  december 1989 rustende milieuvergunning op de woningen ’t Achterom 9 en 9A en omliggende 
6 hectare weiland op naam van A.M.L. van Rooij is beëindigd zonder een onherroepelijke uitspraak 
van de Nederlandse Raad van State. Daarmee hebben notarisklerk C.A.T.J. Smeets- van der Linden 
(Chantal Smeets) en notaris mr. J.L.G. (Jos) Fleuren zich een dictatoriale macht toegeëigend boven 
Nederlands hoogste rechtscollege de Raad van State met als huidig vice-president mr. J.H.P. Donner.   
 
Notarisklerk C.A.T.J. Smeets- van der Linden (Chantal Smeets) heeft samen met notaris mr. J.L.G. 
(Jos) Fleuren in hun valselijk opgemaakte notarisakte “vaststelling veilingvoorwaarden” buiten 
bovengenoemde 4 rechters van de rechtbank Oost-Brabant om de beslissing genomen dat de al 
vanaf  1 juli 2007 rustende milieuvergunning voor het hebben van 24 campingplaatsen en pension 
voor maximaal 10 pensiongasten op de woningen ’t Achterom 9 en 9A en aanliggende 0.5  hectare op 
naam van A.M.L. van Rooij (eenmansbedrijf: camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ met KvK nummer: 
57035032) is beëindigd zonder een onherroepelijke uitspraak van de Nederlandse Raad van State. 
Daarmee hebben notarisklerk C.A.T.J. Smeets- van der Linden (Chantal Smeets) en notaris mr. J.L.G. 
(Jos) Fleuren zich een dictatoriale macht toegeëigend boven Nederlands hoogste rechtscollege de 
Raad van State met als huidig vice-president mr. J.H.P. Donner.      

Notarisklerk C.A.T.J. Smeets- van der Linden (Chantal Smeets) heeft samen met notaris mr. J.L.G. 
(Jos) Fleuren in hun valselijk opgemaakte notarisakte “vaststelling veilingvoorwaarden” buiten 
bovengenoemde 4 rechters van de rechtbank Oost-Brabant om de beslissing genomen dat de vanaf 
14 januari 2010 in de woning ’t Achterom 9 gevestigde politieke partij De Groenen (www.degroenen.nl 
en www.degroenen.eu), afdeling Sint-Oedenrode, onder voorzitterschap van A.M.L. van Rooij uit de 
woning op het adres ’t Achterom mag worden ontzet en de vertrouwelijk gegevens van de leden van 
De Groenen met behulp van de sterk arm van de politie in een container mogen worden gedumpt om 
vernietigd te worden. 

Notarisklerk C.A.T.J. Smeets- van der Linden (Chantal Smeets) heeft samen met notaris mr. J.L.G. 
(Jos) Fleuren in hun valselijk opgemaakte notarisakte “vaststelling veilingvoorwaarden”  buiten 
bovengenoemde 4 rechters van de rechtbank Oost-Brabant om de beslissing genomen dat de nog 
tientallen lopende rechtszaken op de woningen ’t Achterom 9 en 9a en de daarin gevestigde bedrijven 
in Nederland en België niet behoeven te worden afgewacht. Daarmee hebben notarisklerk C.A.T.J. 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-vaststelling-veilingvoorwaarden-catj-van-der-linden-als-gevolmachtigde-van-sns-bank-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-vaststelling-veilingvoorwaarden-catj-van-der-linden-als-gevolmachtigde-van-sns-bank-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-vaststelling-veilingvoorwaarden-catj-van-der-linden-als-gevolmachtigde-van-sns-bank-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-vaststelling-veilingvoorwaarden-catj-van-der-linden-als-gevolmachtigde-van-sns-bank-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-vaststelling-veilingvoorwaarden-catj-van-der-linden-als-gevolmachtigde-van-sns-bank-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-vaststelling-veilingvoorwaarden-catj-van-der-linden-als-gevolmachtigde-van-sns-bank-nv.pdf
http://www.degroenen.nl/
http://www.degroenen.eu/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-vaststelling-veilingvoorwaarden-catj-van-der-linden-als-gevolmachtigde-van-sns-bank-nv.pdf
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Smeets- van der Linden (Chantal Smeets) en notaris mr. J.L.G. (Jos) Fleuren zich een dictatoriale 
macht toegeëigend boven alle Nederlandse en Belgische rechters om, waaronder de Nederlandse 
Raad van State, het Belgische Hof van Beroep, Hof van asissen, het Belgische Hof van Cassatie en 
het Belgische Grondwettelijk Hof.  

Bijgevoegd vindt u de brief d.d. 19 september 2014 “herinnering gemeentebelastingen” van de 
gemeente Zonhoven (België) die A.M.L. van Rooij op 20 september 2014 in de brievenbus kreeg op 
zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3529 Zonhoven (België)(bijlage 9):    

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-september-2014-herinnering-gemeentebelastingen-
zonhoven.pdf   

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. Daarin heeft de de gemeente Zonhoven ondermeer letterlijk het volgende geschreven: 

 
Gemeente Zonhoven                                EERSTE HERINNERING 
Financiele dienst 
Kerkplein 1, 3520 Zonhoven 
 

VAN ROOIJ ADRIANUS 
Hazendansweg 36 A000 
3520 Zonhoven 

 

EERSTE HERRINNERING VOOR NIET BETAALDE GEMEENTEBELASTINGEN 

 
Bij nazicht van de betalingen in verband met bovengenoemde gemeentebelastingen stellen wij vast, 
met voorbehoud van de vergissing, dat u tot op heden het verschuldigde belastingbedrag nog niet 
hebt overgemaakt.  
 
Gelieve via een financiële instelling met onderhavig inschrijvingsformulier de openstaande rekening 
te betalen vóór de vervaldatum van 04/10/2014 
 
GEGEVENS 
Verzendingdatum: 19/09/2014 
Vervaldatum betaling: 04/10/2014 
 
Belaste goed: Hazendansweg 36 A000, 3520 Zonhoven 
 

Vordering  Omschrijving  Belastingbedrag EUR  Openstaand saldo EUR 

13008538 Gezinnen 2013-2013 55,00 55,00 

 TOTAAL BEDRAG  55.00 
 

 
Hiermee is met een rechtsgeldige herinnering belasting aanslag van de gemeente Zonhoven (België) 
bevestigd dat A.M.L. van Rooij samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen over het 
gehele jaar 2013 in hun woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) hebben 
gewoond en daar tot op de dag van vandaag nog steeds wonen. Ondanks deze wetenschap heeft 
notarisklerk C.A.T.J. Smeets- van der Linden (Chantal Smeets) samen met notaris mr. J.L.G. (Jos) 
Fleuren in hun valselijk opgemaakte notarisakte “vaststelling veilingvoorwaarden” letterlijk de 
volgende tekst opgenomen: 
 

 
1. Het registergoed behoort toe aan: ---------------------------------------------------------------- 

de heer Adrianus Marius Lambertus van Rooij, geboren te Sint-Oedenrode op tien maart 
negentienhonderd drieëntwintig, volgens zijn eigen opgave thans verblijvende te 3520 
Zonhoven (België), Hazendansweg 36A, gehuwd met na te noemen mevrouw Van Nunen, 
en----------------------------------------------------------------- 
mevrouw Johanna Elisabeth Maria van Nunen, geboren te Boxtel op twintig september 
negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te 5491 XD Sint-Oedenrode, ’t Achterom 9a, gehuwd 
met de heer Van Rooij voornoemd.  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-september-2014-herinnering-gemeentebelastingen-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-september-2014-herinnering-gemeentebelastingen-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-september-2014-herinnering-gemeentebelastingen-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-september-2014-herinnering-gemeentebelastingen-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-vaststelling-veilingvoorwaarden-catj-van-der-linden-als-gevolmachtigde-van-sns-bank-nv.pdf


10 
© 

 
Een grotere misdaad is toch echt niet meer te bedenken. 
 
Het is deze grensoverschrijdende misdaad waartegen A.M.L. van Rooij en het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. op 12 juni 2013 een strafklacht met burgerlijke partijstelling hebben ingediend bij 
onderzoeksrechter K. Gruyters van rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, Hasselt. Bij aangetekende 
brief d.d. 23 april 2013 (notitienr. HA21.99.213/13) gericht aan Adrianus VAN ROOIJ, Hazendansweg 
nr. 36A, 3520 Zonhoven heeft griffier C. CLAASSEN de heer A.M.L. van Rooij uitgenodigd voor de 
raadkamer in het gerechtsgebouw, lokaal 02.006, Zaal 9, op vrijdag 16 mei 2014 te 09.00 uur. Als 
bewijs daarvoor vindt u betreffende uitnodigingsbrief d.d. 23 april 2014 in de volgende link bijgevoegd 
(bijlage 10):  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-april-2014-uitnodiging-rechtbank-van-eerste-aanleg-
hasselt-aan-aml-van-rooij.pdf 

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen.  
 
Tegen de door de Raadkamer op 30 mei 2014 uitgesproken beschikking hebben A.M.L. van Rooij en 
het Ecologisch kennis Centrum B.V. op 5 juni 2014 beroep aangetekend bij het Hof van Beroep te 
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, waarvan u de door de rechtbank Eerste Aanleg 
Limburg, afdeling Hasselt opgemaakte akte in de volgende link vindt bijgevoegd (bijlage 11): 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juni-2014-beroepschrift-aml-van-rooij-bij-rechtbank-
eerste-aanleg-te-hasselt.pdf  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. In deze akte van beroep staat letterlijk het volgende geschreven: 
 

 
Het jaar tweeduizend veertien, 5 juni; 
 
Ter griffie der rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hsselt, voor ons,  
MOESEN L, griffier, is verschenen: 
 
VAN ROOIJ ADRIANUS, geboren te Sint-Oedenrode (Nederland) op 10.3.1953 en vanaf 1 januari 
2011, wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 
 
Namens:  
 

1. VAN ROOIJ Adrianus, Marius Lambertus, zaakvoerder, geboren te Sint-Oedenrode 
(Nederland) op 10 maart 1953, wonende te Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, 
 

2. HET ECOLOGISCH KENNIS CENTRUM B.V., met ondernemingsnummer 16090111, met 
zetel te 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), ’t Achterom 9A,  
 

Handelde in de hoedanigheid van BURGERLIJKE PARTIJ 
 
Welke verschijner ons in het Nederlands verklaard heeft BEROEP in te stellen tegen al de 
schikkingen van de BESCHIKKING, uitgesproken op 30.05.2014 door de rechtbank van deze zetel, 
raadkamer, rechtdoende in correctionele zaken, inzake notitienr. HA21.99.213-13  
 
Waarvan akte, na voorlezing, getekend door verschijner en ons, griffier. 
 
MOESEN I.                                        VAN ROOIJ ADRIANUS  
 
Opstelrecht van 35 euro geheven de 05/06/20014  
Reg. O.R. nr: 3774   
 

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-april-2014-uitnodiging-rechtbank-van-eerste-aanleg-hasselt-aan-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-april-2014-uitnodiging-rechtbank-van-eerste-aanleg-hasselt-aan-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-april-2014-uitnodiging-rechtbank-van-eerste-aanleg-hasselt-aan-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juni-2014-beroepschrift-aml-van-rooij-bij-rechtbank-eerste-aanleg-te-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juni-2014-beroepschrift-aml-van-rooij-bij-rechtbank-eerste-aanleg-te-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juni-2014-beroepschrift-aml-van-rooij-bij-rechtbank-eerste-aanleg-te-hasselt.pdf
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Ondanks het feit dat in deze door de rechtbank Eerste Aanleg Limburg, afdeling Hasselt, opgemaakte 
akte staat geschreven dat A.M.L. van Rooij (samen met zijn echtgenoot) vanaf 1 januari 2011 woont 
op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), hebben notarisklerk C.A.T.J. Smeets- van 
der Linden (Chantal Smeets) samen met notaris mr. J.L.G. (Jos) Fleuren in hun valselijk opgemaakte 
notarisakte “vaststelling veilingvoorwaarden” op genomen: 

- dat A,M.L. van Rooij niet woont in zijn woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te 
Zonhoven (België) maar daar slechts verblijft; 

- dat zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen nog steeds woont in haar woning op het 
adres ’t Achterom 9a, 5491 XD Sint-Oedenrode waarin zij vanaf 1 januari 2011 niet meer 
woont; 

    
Een grotere misdaad is toch echt niet meer te bedenken.  
 
Het is deze grote grensoverschrijdende misdaad die door het Hof van Beroep (kamer KI) in 
behandeling is genomen. Bij het inzien van de stukken bij de griffie van het Hof van Beroep te 
Antwerpen hebben wij gezien dat deze zaak op 20 oktober 2014 wordt behandeld en dat ook het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode 
daarvoor is uitgenodigd. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd een kopie van de in het 
dossier liggende aangetekende brief d.d.15 september 2014 (kenmerk: 2014/PGA/2192, 
2014/KC12/101) die griffier hoofd van dienst K. MOREL van het Hof van Beroep te Antwerpen heeft 
laten uitgaan aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V., ’t Achterom 9a, 5491 XD Sint Oedenrode, in 
de volgende ingelaste link (bijlage 12) 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-hof-van-beroep-te-antwerpen-aan-
ecologisch-kennis-centrum-bv.pdf   
 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen.  
 
Ondanks het feit dat het Hof van Justitie deze zaak voor het Ecologisch Kennis Centrum B.V., 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9a nog in behandeling heeft en op 20 oktober 2014 ter zitting 
wordt behandeld hebben notarisklerk C.A.T.J. Smeets- van der Linden (Chantal Smeets) samen met 
notaris mr. J.L.G. (Jos) Fleuren in hun valselijk opgemaakte notarisakte “vaststelling 
veilingvoorwaarden” op genomen: 

- dat de woningen op het adres ’t Achterom 9a, waarin het Ecologisch Kennis Centrum B.V. is 
gevestigd, zonder voorafgaand gerechtelijk vonnis op 1 oktober 2014 executoriaal kan worden 
verkocht en de koper met de harde hand van de politie alle vertrouwelijk gegevens van 
cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. met behulp van de sterk arm van de politie 
in een container mag dumpen en mag vernietigen  

 
Een grotere misdaad is toch echt niet meer te bedenken.  
 
Hoe extreem groot deze misdaad is, waarin ook de strafklacht tegen: 

- de Naamloze Vennootschap SNS BANK, gevestigd te Utrecht, met verantwoordelijk algemeen 
directeur Dick Okhuijsen:  

- advocaat mr. Ralph UBELS, werkzaam voor het advocatenkantoor Van Benthem & Keulen 
N.V, te Utrecht;  

- advocaat mr. Frank Richel, werkzaam voor het advocatenkantoor Van Benthem & Keulen 
N.V, te Utrecht:  

- R.J.P.J. (Ronald) Veen, werkzaam voor SNS BANK NV op de Afdeling Bijzonder Beheer 
Zakelijk, postbus 70053, 5201 DZ ’s-Hertogenbosch, wonende in Veenendaal waar hij 
fractievoorzitter en raadslid is van de politieke Partij “VVD” in de gemeente Veenendaal; 

worden onderzocht kunt u lezen in onze bij brief d.d. 18 september 2014 aan het Parket bij het Hof 
van beroep te Antwerpen t.a.v. onderzoekmagistraat B. de Smet. Waalse Kaai 35A, 2000 Antwerpen, 
overlegde nadere stukken, welke u hieronder vindt ingelast in de volgende link (bijlage 13): 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-september-2014-stukken-voor-magistraat-b-de-smet-
hof-van-beroep-te-antwerpen.pdf  

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-vaststelling-veilingvoorwaarden-catj-van-der-linden-als-gevolmachtigde-van-sns-bank-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-hof-van-beroep-te-antwerpen-aan-ecologisch-kennis-centrum-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-hof-van-beroep-te-antwerpen-aan-ecologisch-kennis-centrum-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-hof-van-beroep-te-antwerpen-aan-ecologisch-kennis-centrum-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-vaststelling-veilingvoorwaarden-catj-van-der-linden-als-gevolmachtigde-van-sns-bank-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-vaststelling-veilingvoorwaarden-catj-van-der-linden-als-gevolmachtigde-van-sns-bank-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-september-2014-stukken-voor-magistraat-b-de-smet-hof-van-beroep-te-antwerpen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-september-2014-stukken-voor-magistraat-b-de-smet-hof-van-beroep-te-antwerpen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-september-2014-stukken-voor-magistraat-b-de-smet-hof-van-beroep-te-antwerpen.pdf
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Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. Met die inhoud is feitelijk komen vast te staan dat SNS BANK NV vanuit een 
grensoverschrijdende criminele organisatie samen met hun gevolmachtigde notarisklerk C.A.T.J. 
Smeets- van der Linden (Chantal Smeets) in samenspanning met notaris mr. J.L.G. (Jos) Fleuren 
onderdeel uitmaken van ’s-werelds grootste criminele organisatie die al vanaf 1983 sluipmoordende 
chemische genocide heeft gepleegd op 7 miljard wereldbewoners. 
 
Om persoonlijke veiligheidsredenen van A.M.L. van Rooij en zijn gezin, zal middels een voorafgaand 
persbericht, deze sommatie aan de door de SNS Bank NV gevolmachtigde verantwoordelijke 
gevolmachtigde notarisklerk C.A.T.J. Smeets- van der Linden (Chantal Smeets) wereldwijd worden 
verspreid en bij de Europese De Groenen in België (www.degroenen.eu) op internet worden geplaatst. 
 
Op grond van bovengenoemde feitelijke gegevens sommeren wij de door de SNS Bank NV 
gevolmachtigde verantwoordelijke gevolmachtigde notarisklerk C.A.T.J. Smeets- van der Linden 
(Chantal Smeets) om op 23 september 2014 vóór uiterlijk 14.00 uur te hebben beslist: 

- dat uw valselijk opgemaakte notarisakte “vaststelling veilingvoorwaarden” is ingetrokken en 
vernietigd; 

- dat de aangekondigde executoriale verkoop van het onroerend goed op 1 oktober 2014 in Van 
der Valk Hotel te Vught wordt afgeblazen; 

- dat alle geplaatste publicaties hierover op internet en in kranten binnen 48 uur na heden zijn 
gerectificeerd;  

  
Behoudens de hierboven gesommeerde beslissing op 23 september 2014 vóór uiterlijk 14.00 uur 
zullen door ondergetekende zeven rechtspersonen tegen de door de SNS Bank NV gevolmachtigde 
notarisklerk C.A.T.J. Smeets- van der Linden (Chantal Smeets), notaris mr. J.L.G. (Jos) Fleuren en 
alle overige betrokkenen alle benodigde stappen ondernemen die ons goeddunken.  
 
In afwachting van uw beslissing, te versturen aan de volgende e-mail adressen 
ekc.avanrooij@gmail.com en de.groenen.belgie@gmail.com op 23 september 2014 vóór uiterlijk 
14.00 uur verblijven wij:  
 
Hoogachtend,   
 

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

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

3. Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 
57035032 , gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) 
met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

4. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., met ondernemingsnummer: 16090111, vanaf 5 maart 
1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als 
directeur A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

5. Van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met als 
bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);  

6. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 
17154479, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland), met als voorzitter A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op 
zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);  

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

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

http://www.degroenen.eu/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-vaststelling-veilingvoorwaarden-catj-van-der-linden-als-gevolmachtigde-van-sns-bank-nv.pdf
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
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Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 23 september 2014 11:10 
Onderwerp: Sommatie aan de door de SNS Bank NV gevolmachtigde notarisklerk C.A.T.J. 
Smeets- van der Linden (Chantal Smeets) om op grond van de in deze sommatie genoemde 
feitelijke gegevens uw valselijk opgemaakte notarisakte “vaststelling veilingvoorwaarden” op 
23 september 2014 vóór uiterlijk 14.00 uur te hebben ingetrokken en vernietigd, etc. 
Aan: c.smeets@zuydnotarissen.nl, info@zuydnotarissen.nl 
Cc: "kabinet.bourgeois@vlaanderen.be" <kabinet.bourgeois@vlaanderen.be>, 
"kabinet.schauvliege@vlaanderen.be" <kabinet.schauvliege@vlaanderen.be>, 
kabinet.homans@vlaanderen.be, kabinet.weyts@vlaanderen.be, Philippe Muyters 
<kabinet.muyters@vlaanderen.be>, "kabinet.crevits@vlaanderen.be" 
<kabinet.crevits@vlaanderen.be>, kabinet.turtelboom@vlaanderen.be, 
"kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be" <kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be>, 
kabinet.gatz@vlaanderen.be, politie@hazodi.be, "korpschef@hazodi.be" <korpschef@hazodi.be>, 
NCF Whistleblowers <nocancerfoundation@gmail.com>, Camping & Pensionstal Dommeldal 
<a.vanrooij1@chello.nl>, De Groenen België <de.groenen.belgie@gmail.com>, Rob Brekel 
<r.brekel@wilnu.nu>, Henk Niggebrugge <henkn@hetechtenieuws.org>, Wim Muller 
<mullers@hotelzurems.de>, Jager Jikke <info@jikkejager.nl>, Jan Pasterkamp 
<info@jpasterkamp.nl>, Rob Brockhus <sdn@planet.nl>, Brockhus Rob <sdn@wxs.nl>, "f.bovenkerk" 
<F.Bovenkerk@uu.nl>, bosgroep miep <miep@miepbos.nl>, bosgroep wieteke van Dort 
<wieteke@wietekevandort.nl>, "Anton F. P. van Putten" <anton37.putten@wxs.nl>, Ruud Rietveld 
<ruudrietveldvertelt@hotmail.com>, katohliek nieuwsblad <henk@katholieknieuwsblad.nl>, Pierre 
Schreuder <pierre.schreuder.sr@gmail.com>, "j.fitters1" <J.Fitters1@kpnplanet.nl>, Marjo v d Heuvel 
<marjovdheuvel@gmail.com>, Lisette van Rooij <li.v.rooij1@hotmail.com>, Parquet fédéral 
<federaal.parket@just.fgov.be>, "griffie@const-court.be" <griffie@const-court.be>, julius vischjager 
<julius601@hotmail.com>, j.fleuren@zuydnotarissen.nl 


