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Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.  
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,  
3520 te Zonhoven (België)  
 

Aangetekend met ontvangstbevestiging  
 

 
Aan: Raad van State  
         Afdeling bestuursrechtspraak  

         Wetenschapsstraat 37, 1040 Brussel  
 
 
 

Zonhoven: 27 januari 2015  
Ons kenmerk: EKC/27012015/VZZ-Remo 
 

 

“Verzoek tot Nietigverklaring” 
van het ministerieel besluit kenmerk AMV/00070576/1027 houdende uitspraak over het beroep 
aangetekend tegen het besluit met kenmerk nr. 750.71/A/14.109 van de deputatie van de provincie 
Limburg van 17 juli 2014 waarbij het ingediende verzoek van de nv Remo Milieubeheer, 
Ekkelgaarden 16, 3500 Hasselt, om de exploitatievoorwaarden te wijzigen van de stortplaats, 
gelegen te 3530 Houthalen-Helchteren, Koerselsedijk zn, wordt ingewilligd.  

 
(Bevat 1 origineel en 4 eensluidende afschriften) 

 

Dit “Verzoek tot Nietigverklaring” bevat 53 blz. met de stukken A t/m J (330 blz.), totaal: 383 blz. 

 
 
Geacht college  
 
De volgende verzoekende partijen,  

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. Verbeek, Erik Chris Mathieu, wonende in Kroatië, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac; 
4. No Cancer Foundation vwz, met ondernemingsnummer: 0826.979.240, gevestigd in België, 

Paul Bellefroidlaan16, 3500 te Hasselt met als penningmeester Verbeek Erik, vanaf 31 
oktober 2006 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Seovacki Put 43, 34550 Pakrac (Kroatië); 

5. Camping en Pensionstal “Dommeldal” met vestigingsnummer: 000015269639 in 
Nederland, met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

6. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., met ondernemingsnummer: 16090111, 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); 

7. Van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17102683, 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);  

8. 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); 

(met als gemachtigde het Ecologisch Kennis Centrum B.V. voor deze haar directeur ing. A.M.L. van 
Rooij) verzoeken hierbij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tot nietigverklaring 
van het ministerieel besluit kenmerk AMV/00070576/1027 houdende uitspraak over het beroep 
aangetekend tegen het besluit met kenmerk nr. 750.71/A/14.109 van de deputatie van de provincie 
Limburg van 17 juli 2014 waarbij het ingediende verzoek van de nv Remo Milieubeheer, Ekkelgaarden 
16, 3500 Hasselt, om de exploitatievoorwaarden te wijzigen van de stortplaats, gelegen te 3530 
Houthalen-Helchteren, Koerselsedijk zn, wordt ingewilligd, en wel op grond van de in dit verzoekschrift 
genoemde feiten:  

http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-februari-2015-in-behandeling-verzoekschrift-van-adrianus-van-rooij-tegen-vlarem-milieuvergunning-remo-stort-raad-van-state-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-februari-2015-in-behandeling-verzoekschrift-van-johanna-van-nunen-tegen-vlarem-milieuvergunning-remo-stort-raad-van-state-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-februari-2015-in-behandeling-verzoekschrift-van-erik-verbeek-tegen-vlarem-milieuvergunning-remo-stort-raad-van-state-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-februari-2015-in-behandeling-verzoekschrift-van-no-cancer-foudation-tegen-vlarem-milieuvergunning-remo-stort-raad-van-state-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-februari-2015-in-behandeling-verzoekschrift-van-camping-en-pensionstal-dommeldal-tegen-vlarem-milieuvergunning-remo-stort-raad-van-state-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-februari-2015-in-behandeling-verzoekschrift-van-ekc-tegen-vlarem-milieuvergunning-remo-stort-raad-van-state-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-februari-2015-in-behandeling-verzoekschrift-van-van-rooij-holding-bv-tegen-vlarem-milieuvergunning-remo-stort-raad-van-state-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-februari-2015-in-behandeling-verzoekschrift-van-de-groenen-tegen-vlarem-milieuvergunning-remo-stort-raad-van-state-belgie.pdf
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De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke SCHAUVLIEGE (verwerende partij) 
heeft op 19 december 2014 bovengenoemd besluit kenmerk AMV/00070576/102 vastgesteld, welke u 
vindt bijgevoegd (Stuk G). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als 
herhaald en ingelast te beschouwen. In betreffend besluit heeft Vlaamse minister van Omgeving, 
Natuur en Landbouw Joke SCHAUVLIEGE letterlijk het volgende beslist: 

 

 
 

AMV/00070576/1027 
 
Ministerieel besluit houdende uitspraak over het beroep aangetekend tegen het besluit met 
kenmerk nr. 750.71/A/14.109 van de deputatie van de provincie Limburg van 17 juli 2014 
waarbij het ingediende verzoek van de nv Remo Milieubeheer, Ekkelgaarden 16, 3500 Hasselt, 
om de exploitatievoorwaarden te wijzigen van een stortplaats, gelegen te 3500 Houthalen-
Helchteren, Koerselsedijk zn, wordt ingewilligd. 
 

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW, 
 
Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het 
Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale 
bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden 
van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 
oktober 2014; 
 
Gelet op het beroep van de Limburgse Milieukoepel vzw, Geraetsstraat 25, 3500 Hasselt, 
aangetekend tegen het besluit met kenmerk nr. 750.71/A/14.109 van de deputatie van de provincie 
Limburg van 17 juli 2014 waarbij het ingediende verzoek van de nv Remo Milieubeheer, 
Ekkelgaarden 16, 3500 Hasselt, om de exploitatievoorwaarden te wijzigen van een stortplaats, 
gelegen te 3530 Houthalen-Helchteren, Koerselsedijk zn, op de kadastrale percelen: afdeling 1, 
sectie A, perceelnummers 1066m, 1067a, 1068a, 1068n5, 1068m5, 1068y5, 1068b7, 1068c6, 
1068b6, 1067b, 1068z6, 106812, 1068k2, 1068s, 1068r (deel), 1068 a3 (deel), 1068 h5 (deel), wordt 
ingewilligd: 
 
"In aanvulling en/of afwijking van artikel 5.2.4.1.8, §7.5°b van titel II van het VLAREM mag het 
voortschrijdend gemiddelde op jaarbasis voor TOC (gehalte totale organische koolstof, uitgezond de 
koolstof vervat in vaste polymeren of asfalt, op het droge bestanddeel van de afvalstof) voor de 4 
aangevraagde afvalstromen, meer bepaald niet- reinigbare gronden, residu’s van 
grondreinigingscentra, niet-reinigbaar puin en niet herbruikbare bagger- en ruimingsspecie niet groter 
zijn dan 15 % (150.000 mg/kg DS), waarbij de grenswaarde door uitloging voor DOC kleiner is of 
gelijk aan 800 mg/kg DS voor stromen waarvoor de TOC groter is dan 6 %”; 
 
Gelet op het attest vermeld in artikel 31, §3, van titel I van het VLAREM waaruit blijkt dat het 
bestreden besluit door aanplakking werd bekendgemaakt vanaf 4 augustus 2014: 
 
Gelet op het feit dat het beroep werd ontvangen op 1 september 2014 en ontvankelijk werd verklaard 
op 3 september 2014; 
 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-december-2014-beslissing-vlarem-milieuvergunning-remo-stort-houthalen-helchteren.pdf
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Gelet op de volgende beroepsargumenten van de milieuvereniging: 

- men stort afval dat niet recycleerbaar is in een stortplaats die specifiek wordt ingericht om 
nadien, als het project ‘Closing the circle' (CtC) operationeel zal zijn, te hergebruiken: 
alhoewel het niet rechtstreeks gevat zit in voorliggende vergunning van 17 juli 2014 is het toch 
onlogisch en onaanvaardbaar dat op de locatie, vergund door de deputatie op 8 november 
2011, afvalstoffen worden gestort die grotendeels niet ingezet kunnen worden in het project 
CtC; tenzij de firma Remo zou afzien van de uitvoering van het project CtC; dit zou om 
meerdere redenen logisch en verantwoord zijn; maar dan moet dit duidelijk gesteld worden; 

- in het besluit van de deputatie wordt een wijziging van de exploitatievoorwaarden opgelegd 
inzake het voortschrijdend gemiddelde op jaarbasis voor TOC voor welbepaalde 
afvalstromen; dit gemiddelde mag niet groter zijn dan 15%, waarbij de grenswaarde door 
uitloging voor DOC kleiner is of gelijk aan 800 mg/kg droge stof voor de stromen waardoor de 
TOC groter is dan 6%; dit is technisch niet controleerbaar; 

- we moeten opmerken dat zowel in de aanvraag als in de verleende vergunning de percelen 
worden vermeld die werden vergund in het besluit van 8 januari 2012 en niet in de 
vergunning van 23 februari 2006; in de vergunning van 2012 is het de bedoeling om, in 
tegenstelling tot de klassieke manier van storten, afvalstoffen in afzonderlijke cellen op te 
slaan in functie van hun latere valorisatie als materiaal en/of energie; 

 
Gelet op het besluit van de deputatie van de provincie Limburg van 23 februari 2006 waarbij 
vergunning wordt verleend voor het uitbreiden van een bestaande stortplaats categorie I. 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 september 2007 waarbij het besluit van de deputatie van de 
provincie Limburg van 23 februari 2006 houdende het verlenen van een milieuvergunning voor het 
uitbreiden van een bestaande stortplaats categorie I, wordt gewijzigd door beperking tot de 
stortvakken 1 tot 30, voor een termijn verstrijkend op 11 september 2017; 
 
Gelet op het besluit van de deputatie van de provincie Limburg van 8 november 2012 waarbij 
vergunning wordt verleend voor het veranderen van een bestaande stortplaats categorie l door 
toevoeging van bijkomende oppervlakte, voor een termijn verstrijkend op 11 september 2017; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 17 april 2013 waarbij het besluit van de deputatie van de 
provincie Limburg van 8 november 2012 houdende het verlenen van een milieuvergunning voor het 
veranderen van een bestaande stortplaats categorie I door toevoeging van bijkomende oppervlakte, 
wordt bevestigd, voor een termijn verstrijkend op 11 september 2017; 
 
Gelet op het gunstige advies van 17 september 2014 van de Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij; 
 
Gelet op het gunstige advies van 15 oktober 2014 van de afdeling Milieuvergunningen van het 
departement Leefmilieu, Natuur en Energie; 
 
Gelet op het gunstige advies van 16 oktober 2014 van de dienst Grondwaterbeheer van de afdeling 
Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij; 
 
Gelet op de ligging van de inrichting in een uitbreiding van ontginningsgebied met nabestemming 
natuurgebied volgens het gewestplan ‘Hasselt-Genk’, vastgesteld bij koninklijk besluit van 3 april 
1979; 
 
Overwegende dat het beroep ingediend door de Limburgse Milieukoepel vzw betrekking heeft op het 
verlenen van een aanvraag tot wijziging van de milieuvoorwaarden voor een stortplaats; dat artikel 
5.2.4.1.8, §7, 5, b) van titel II van het VLAREM stelt dat de totaal organische koolstof (TOC), 
uitgezonderd de koolstof vervat in vaste polymeren of asfalt, op het droge bestanddeel van de 
afvalstof minder dan 6% moet bedragen; dat volgende wijziging van deze voorwaarde door de 
deputatie van de provincie Limburg werd toegestaan: 
“In aanvulling en/of afwijking van artikel 5.2.4.1.8, §7.5°b van titel II van het VLAREM mag het 
voortschrijdend gemiddelde op jaarbasis voor TOC (gehalte totale organische koolstof, uitgezond de 
koolstof vervat in vaste polymeren of asfalt, op het droge bestanddeel van de afvalstof) voor de 4 
aangevraagde afvalstromen, meer bepaald niet- reinigbare gronden, residu’s van 
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grondreinigingscentra, niet-reinigbaar puin en niet herbruikbare bagger- en ruimingsspecie niet groter 
zijn dan 15 % (150.000 mg/kg DS), waarbij de grenswaarde door uitloging voor DOC kleiner is of gelijk 
aan 800 mg/kg DS voor stromen waarvoor de TOC groter is dan 6 %.”; 
 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek 1 bezwaarschrift werd ingediend, afkomstig van de 
beroepsindiener; dat het bezwaarschrift voornamelijk betrekking heeft op de vorming van biogas; 
 
Overwegende dat in een straal van circa 100 m rond de perceelgrens geen woningen gelegen zijn; 
 
Overwegende dat de exploitant vraagt om bepaalde niet-gevaarlijke afvalstromen, meer bepaald niet-
reinigbare gronden, residu’s van grondreinigingscentra, niet-reinigbaar puin en niet herbruikbare 
bagger- en ruimingsspecie met een verhoogd TOC-gehalte (> 6%) toch te mogen storten; dat de 
exploitant voorstelt om het TOC-gehalte te verhogen tot 15%; dat de deputatie van de provincie 
Limburg de toelating verleende om de vermelde afvalstromen met een verhoogd TOC-gehalte tot 
15%  te storten;  
 
Overwegende dat het verhoogde TOC-gehalte te wijten is aan een verhoogd humusgehalte in de 
afvalstromen; dat humus een stabiel eindproduct is en er dus weinig van is, is dat humus wordt 
omgezet naar andere stoffen die een eventueel nadelig effect op het leefmilieu zouden hebben; 
 
Overwegende dat het DOC-gehalte (DOC: opgeloste organische koolstof) een maat is voor het 
uitloogbaar organisch materiaal in het afval; dat het DOC-gehalte dan ook relevanter is naar 
milieueffecten toe dan het TOC-gehalte; dat het TOC-gehalte immers ook een niet-uitloogbare en 
niet-biodegradeerbare fractie omvat; dat in het bestreden besluit als bijzondere voorwaarde werd 
opgelegd dat voor stromen waarvoor de TOC groter is dan 6%, het DOC-gehalte kleiner of gelijk 
moet zijn aan 800 mg/kg DS (droge stof); dat deze voorwaarde werd opgelegd naar analogie met 
milieuvergunningen van andere stortplaatsen; 
 
Overwegende dat de door de deputatie opgelegde voorwaarden controleerbaar zijn op basis van de 
door de exploitant uitgevoerde analyses; dat de stelling van de beroepsindiener die stelt dat de 
voorwaarden niet controleerbaar zijn, niet wordt bijgetreden; 
 
Overwegende dat de aanvraag afvalstromen betreft die op dit moment niet gerecycleerd kunnen 
worden en daarom gestort mogen worden; dat de exploitant voorziet om in kader van het ‘Closing the 
Circle’-project (CtC) de afvalstromen later opnieuw op te graven en te valoriseren; 
 
Overwegende dat de beroepsindiener stelt dat er afvalstoffen worden gestort die niet recycleerbaar 
zijn en dus niet ingezet zouden kunnen worden in het ‘Closing the Circle- project; dat de aanvraag 
afvalstromen betreft die op dit moment inderdaad niet gerecycleerd kunnen worden en juist daarom 
gestort mogen worden; dat de exploitant echter voorziet om in kader van het CtC-project de 
afvalstromen later opnieuw op te graven en te valoriseren; dat de exploitant bovendien expliciet de 
wijziging voorwaarden vraagt voor die percelen die ook zijn opgenomen in de vergunning voor het 
CtC-project (8 november 2012); 
 
Overwegende dat de gevraagde wijziging van de sectorale milieuvoorwaarden al werd toegestaan 
aan andere stortplaatsen in het Vlaamse Gewest; 
 
Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage 
III bij het MER-besluit, meer bepaald in de categorie ‘slibstortplaatsen; dat de aanvraag een m.e.r-
screeningsnota bevat en werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II bij het 
DABM; dat werd vastgesteld dat in het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete 
plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële effecten er geen 
aanzienlijke milieueffecten verwacht moeten worden, zoals blijkt uit voorgaande overwegingen. 
 
Overwegende dat  de vraag tot wijziging van de milieuvoorwaarden met toepassing van artikel 
5.2.4.1.8, §7, 5, b) van titel II van het VLAREM wordt toegestaan; dat de opgelegde voorwaarde zoals 
vastgesteld in het besluit van de deputatie behouden kan blijven; “ In aanvulling en/of afwijking van 
artikel 5.2.4.1.8, §7.5°b van titel II van het VLAREM mag het voortschrijdend gemiddelde op jaarbasis 
voor TOC (gehalte totale organische koolstof, uitgezond de koolstof vervat in vaste polymeren of 
asfalt, op het droge bestanddeel van de afvalstof) voor de 4 aangevraagde afvalstromen, meer 
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bepaald niet-reinigbare gronden, residu’s van grondreinigingscentra, niet-reinigbaar puin en niet 
herbruikbare bagger- en ruimingsspecie niet groter zijn dan 15 % (150.000 mg/kg DS), waarbij de 
grenswaarde door uitloging voor DOC kleiner is of gelijk aan 800 mg/KG DS voor stromen waarvoor 
de TOC groter is dan 6%.”;  
 
Overwegende dat de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico’s voor de externe 
veiligheid, veroorzaakt door de aangevraagde inrichting, mits naleving van de 
milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;  
 
Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat het beroep ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit te bevestigen. 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1. Het ontvankelijk bevonden beroep van de Limburgse Milieukoepel vzw, Geraetsstraat 25, 
3500 Hasselt, aangetekend tegen het besluit met kenmerk nr. 750.71/A/14.109 van de deputatie van 
de provincie Limburg van 17 juli 2014 waarbij het ingediende verzoek van de nv Remo Milieubeheer, 
Ekkelgaarden 16, 3500 Hasselt, om de exploitatievoorwaarden te wijzigen van een stortplaats, 
gelegen te 3530 Houthalen-Helchteren, Koerselsedijk zn, op de kadastrale percelen: afdeling 1, 
sectie A, perceelnummers 1066m, 1067a, 1068a, 1068n5, 1068m5, 1068y5, 1068b7, 1068c6, 
1068b6, 1067b, 1068z6, 106812, 1068k2, 1068s, 1068r (deel), 1068 a3 (deel), 1068 h5 (deel), wordt 
ingewilligd:  
"In aanvulling en/of afwijking van artikel 5.2.4.1.8, §7.5°b van titel II van het VLAREM mag het 
voortschrijdend gemiddelde op jaarbasis voor TOC (gehalte totale organische koolstof, uitgezond de 
koolstof vervat in vaste polymeren of asfalt, op het droge bestanddeel van de afvalstof) voor de 4 
aangevraagde afvalstromen, meer bepaald niet- reinigbare gronden, residu’s van 
grondreinigingscentra, niet-reinigbaar puin en niet herbruikbare bagger- en ruimingsspecie niet groter 
zijn dan 15 % (150.000 mg/kg DS), waarbij de grenswaarde door uitloging voor DOC kleiner is of 
gelijk aan 800 mg/kg DS voor stromen waarvoor de TOC groter is dan 6 %”; 
 
Wordt ongegrond verklaard.  
 
Art.2. Het bestreden besluit wordt bevestigd. 
 
Art.3. Dit besluit wordt genoteerd in de rand van het notulenboek van de deputatie tegenover de 
notulering van het bestreden besluit. 
 
Brussel, 19 DEC, 2014 

De Vlaamse minister van Omgeving, 
Natuur en Landbouw, 

 
Joke SCHAUVLIEGE 

 
        

 
Betreffend besluit van Vlaams Minister Joke Schauvliege kan nooit in stand blijven en wel op grond 
van de volgende feiten:  
 

1e feit voor nietigverklaring van het bestreden besluit d.d. 19 december 2014.   

 
De Limburgse Milieukoepel vzw, haalde terecht de volgende beroepsargumenten aan:  
 

 
- men stort afval dat niet recycleerbaar is in een stortplaats die specifiek wordt 

ingericht om nadien, als het project ‘Closing the circle' (CtC) operationeel zal 
zijn, te hergebruiken: alhoewel het niet rechtstreeks gevat zit in voorliggende 
vergunning van 17 juli 2014 is het toch onlogisch en onaanvaardbaar dat op de 
locatie, vergund door de deputatie op 8 november 2011, afvalstoffen worden gestort 
die grotendeels niet ingezet kunnen worden in het project CtC; tenzij de firma Remo 
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zou afzien van de uitvoering van het project CtC; dit zou om meerdere redenen 
logisch en verantwoord zijn; maar dan moet dit duidelijk gesteld worden; 
 

- in het besluit van de deputatie wordt een wijziging van de exploitatievoorwaarden 
opgelegd inzake het voortschrijdend gemiddelde op jaarbasis voor TOC voor 
welbepaalde afvalstromen; dit gemiddelde mag niet groter zijn dan 15%, waarbij de 
grenswaarde door uitloging voor DOC kleiner is of gelijk aan 800 mg/kg droge stof 
voor de stromen waardoor de TOC groter is dan 6%; dit is technisch niet 
controleerbaar;  
 

- we moeten opmerken dat zowel in de aanvraag als in de verleende vergunning de 
percelen worden vermeld die werden vergund in het besluit van 8 januari 2012 en 
niet in de vergunning van 23 februari 2006; in de vergunning van 2012 is het de 
bedoeling om, in tegenstelling tot de klassieke manier van storten, afvalstoffen 
in afzonderlijke cellen op te slaan in functie van hun latere valorisatie als 
materiaal en/of energie; 
 

 
Op 19 december 2014 heeft de Vlaamse Regering principieel tot definitieve vaststelling van het 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Closing the Circle in Houthalen-Helchteren beslist en de bijlagen 
bij dit GRUP goedgekeurd. Dat over deze definitieve vaststelling nog advies wordt ingewonnen bij de 
Raad van State maakt dat niet anders. De definitieve beslissing is van 19 december 2014.  
 
19 december 2014 is dan ook de peildatum die juridisch moet worden gehanteerd. Dit betekent dat 
Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke SCHAUVLIEGE het in geding besluit d.d. 
19 december 2014 (kenmerk AMV/00070576/102) had moeten toetsen aan de op 19 december 2014 
door de Vlaamse Regering vastgestelde ruimtelijk uitvoeringsplan Closing the Circle in Houthalen-
Helchteren, wat betekent dat geen niet recycleerbaar afval meer gestort mag worden, daar dit in strijd 
is met de op 19 december 2014 vastgestelde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Closing the Circle’.   
Dit des te meer opgelegde voorwaarden (voorschriften) nageleefd moeten kunnen worden, wat 
betekent dat ze technisch controleerbaar moeten zijn, wat hier niet het geval is.     
 

2e feit voor nietigverklaring van het bestreden besluit d.d. 19 december 2014.   

Omdat de Vlaamse Regering op 19 december 2014 principieel tot definitieve vaststelling van het 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Closing the Circle in Houthalen-Helchteren heeft beslist en de 
bijlagen bij dit GRUP heeft goedgekeurd, betekent dat ook de inhoud van alle ingekomen 
opmerkingen en bezwaren op de op 9 mei 2014 door de Vlaamse Regering goedgekeurde voorlopige 
vaststelling ontwerp en gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Closing the Circle hadden moeten 
worden betrokken in de beoordeling van het in geding zijnde besluit, waaronder onze ingediende 
opmerkingen en bedenkingen d.d. 12 augustus 2014 (kenmerk: EKC/120814/BZ-ClosingTheCircle), 
welke bij minister Schauvliege reeds in haar bezit heeft en die u kunt raadplegen op internet in de 
volgende links met deeplinks aan feitelijke en wettelijke onderbouw: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-augustus-2014-bezwaarschrift-met-links-close-the-
circle-remostort-aan-vlaamse-regering.pdf 
 
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/closing-the-circle  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast teb 
beschouwen. Als extra service hebben wij onze tijdig ingediende opmerkingen en bedenkingen d.d. 12 
augustus 2014 (kenmerk: EKC/120814/BZ-ClosingTheCircle) ook per e-mail d.d. 18 augustus 2014 
(09:29 uur) verstuurd aan de Vlaamse Regering, voor deze: 

- Geert Bourgeois, Minister-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van 
Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed;  

- Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw; 
waarvan u het bewijs daarvoor hieronder vindt ingelast:  
 
 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-augustus-2014-bezwaarschrift-met-links-close-the-circle-remostort-aan-vlaamse-regering.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-augustus-2014-bezwaarschrift-met-links-close-the-circle-remostort-aan-vlaamse-regering.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/closing-the-circle
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Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 18 augustus 2014 09:29 
Onderwerp: Opmerkingen en bezwaren op de op 9 mei 2014 door de Vlaamse Regering 
goedgekeurde voorlopige vaststelling ontwerp en gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
Closing the Circle. 
Aan: "kabinet.bourgeois@vlaanderen.be" <kabinet.bourgeois@vlaanderen.be>, 
"kabinet.schauvliege@vlaanderen.be" <kabinet.schauvliege@vlaanderen.be> 
Cc: delphine.vercruysse@vlaanderen.be, mark.andries@vlaanderen.be, 
kelly.woumans@vlaanderen.be, cindy.verbrugge@vlaanderen.be, 
karen.vanalsenoy@vlaanderen.be, jeroen.overmeer@vlaanderen.be, lieven.tack@vlaanderen.be, 
anneleen.schellens@vlaanderen.be, erik.maes@vlaanderen.be, kris.snijkers@vlaanderen.be, 
renate.hufkens@vlaanderen.be, ellen.devriendt@vlaanderen.be, marc.depraetere@vlaanderen.be, 
norbert.verhoeven@vlaanderen.be, martine.brugge@vlaanderen.be, 
ann.depelseneer@vlaanderen.be, sinja.rolle@vlaanderen.be, beni.vandamme@vlaanderen.be, 
raf.kamoen@vlaanderen.be, wassif.laamiri@vlaanderen.be, marijke.potoms@vlaanderen.be, 
sam.desmedt@vlaanderen.be, carine.cackebeke@vlaanderen.be, 
deborah.lammens@vlaanderen.be, rutger.dereu@vlaanderen.be, gunther.landuyt@vlaanderen.be, 
lode.soenen@vlaanderen.be, brett.pandolfi@vlaanderen.be, guido.jacob@vlaanderen.be, 
herman.vanhumbeeck@vlaanderen.be, johan.symoens@vlaanderen.be, 
hugo.geerts@vlaanderen.be, sibylle.verplaetse@vlaanderen.be, filiep.cardoen@vlaanderen.be, 
dirk.maes@vlaanderen.be, peter.timmermans@vlaanderen.be, els.desmedt@vlaanderen.be, 
michiel.boodts@vlaanderen.be, jan.pauwels@vlaanderen.be, brigitte.borgmans@vlaanderen.be, 
anton.maertens@vlaanderen.be, geert.strobbe@vlaanderen.be, NCF Whistleblowers 
nocancerfoundation@gmail.com 

 

  

 

  

 
Aan: De Vlaamse Regering 
Voor deze: 

- Geert Bourgeois, Minister-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van 
Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed;  

- Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw; 
 
Onderwerp:  

- Opmerkingen en bezwaren op de op 9 mei 2014 door de Vlaamse Regering 
goedgekeurde voorlopige vaststelling ontwerp en gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
Closing the Circle. 

 
Bekendmaking:  

- Dit bezwaarschrift wordt op internet gezet zodat iedereen het kan inzien en gebruiken. 
 

 
 

Zonhoven: 12 augustus 2014  
Ons kenmerk: EKC/120814/BZ-ClosingTheCircle 
 
 

mailto:nocancerfoundation@gmail.com
http://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/vlaamse-overheid/vlaamse-regering/geert-bourgeois-minister-president-van-de-vlaamse-regering-en-vlaams-minister-van-buitenlands-beleid
http://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/vlaamse-overheid/vlaamse-regering/joke-schauvliege-vlaams-minister-van-omgeving-natuur-en-landbouw
http://www.google.be/url?url=http://www.parochiesinbeweging.be/zoekportaal/xkloosters.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=MqbvU_pYgr_RBfbCgIAL&ved=0CBkQ9QEwAjgU&usg=AFQjCNHh0bjZYbnv8j6LE6x7IAUHodLa6w
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Geachte Minister- President  Geert Bourgeois en Minister Joke Schauvliege,   
 
De volgende rechtspersonen,  

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

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

3. Verbeek, Erik Chris Mathieu, wonende in Kroatië, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac; 
4. No Cancer Foundation vwz, met ondernemingsnummer: 0826.979.240, gevestigd in 

België, Paul Bellefroidlaan16, 3500 te Hasselt met als penningmeester Verbeek Erik, vanaf 
31 oktober 2006 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Seovacki Put 43, 34550 Pakrac (Kroatië); 

5. Camping en Pensionstal “Dommeldal” met vestigingsnummer: 000015269639 in 
Nederland, met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

6. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., met ondernemingsnummer: 16090111, 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); 

7. Van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17102683, 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);  

8. 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); 

(met als gemachtigde het Ecologisch Kennis Centrum B.V. voor deze haar directeur ing. A.M.L. van 
Rooij) hebben op 13 augustus 2014 via burgemeester en schepenen van Houthalen-Helchteren hun 
opmerkingen en bezwaren d.d. 12 augustus 2013 laten toekomen op de op 9 mei 2014 door de 
Vlaamse Regering goedgekeurde voorlopige vaststelling ontwerp en gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan “Closing the Circle”, ondertekend door de vorige Vlaamse regering, voor deze 
Minister-President Kris Peeters en Minister  Philippe Muyters;  
 
In ons bezwaarschrift d.d. 12 augustus 2014 hebben wij het volgende geschreven:  

Dit Besluit van de Vlaamse Regering (pdf - 0,1 MB) met bijbehorend Grafisch Plan  (pdf - 0,4 MB) en 
bijbehorende Stedenbouwkundige Voorschriften (pdf - 0,3 MB) met bovengenoemde onderbouwende 
bijlagen hebben wij kunnen raadplegen op internet. Dit betekent dat in het kader van “gelijke 
behandeling” (art. 10,11 en 191 van de Belgische Grondwet) ook dit bezwaarschrift op internet zal 
worden geplaatst met de daarin aanwezige links en deeplinks ter onderbouwing. 

Op grond van artikel art. 10,11 en 191 van de Belgische Grondwet is de Vlaamse regering 
Grondwettelijk verplicht om de inhoud van die links en deeplinks in dit bezwaarschrift volledig mee te 
nemen in hun voorlopige vaststelling van het Ontwerp-plan als ook in de definitieve vaststelling van 
het plan, waarom wij u hierbij dan ook expliciet verzoeken.  

Bijgevoegd vindt u overeenkomstig toezegging in de volgende link onze gehele bezwaarschrift, met 
bijbehorende stukken, producties, wettelijke onderbouwing en bewijsstukken in deeplinks: 
   

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-augustus-2014-bezwaarschrift-met-links-close-the-
circle-remostort-aan-vlaamse-regering.pdf 

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van deze link, als ook de deeplinks, en die als 
herhaald en ingelast te beschouwen.   
 
Wat ons daarin het meest ernstig voorkomt is het volgende stuk tekst uit ons bezwaarschrift: 
 
 

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00400/00426_00001/data/212_00426_00001_o_0BVR.pdf
http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00400/00426_00001/data/212_00426_00001_o_1gpk.pdf
http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00400/00426_00001/data/212_00426_00001_o_2sv.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gelijkheidsbeginsel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gelijkheidsbeginsel
http://www.senate.be/doc/const_nl.html
http://www.senate.be/doc/const_nl.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-augustus-2014-bezwaarschrift-met-links-close-the-circle-remostort-aan-vlaamse-regering.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-augustus-2014-bezwaarschrift-met-links-close-the-circle-remostort-aan-vlaamse-regering.pdf
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In deze interpellatie heeft Theo Kelchtermans zie foto) in 1984 over de 
Remo-stort ondermeer de volgende kritisch heldere opmerking gemaakt:  
 
In dit verband vernam ik graag: 

- welke klasse-1 storten - waaraan wij een dringende behoefte 
hebben - zullen gerealiseerd worden ?   

- waar ?  
- wanneer ze operationeel zullen zijn ? 

 
Immers, mijnheer de Minister, zonder deze instrumenten is het 
onmogelijk de maffia-praktijken in de afvalsector onder controle te 
krijgen en is eveneens een sanering van de bestaande 
verontreinigde sites onmogelijk. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
 
Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat verantwoordelijk Vlaams Minister van Leefmilieu Theo 
Kelchtermans al in 1988 wist dat er jaarlijks 150.000 ton tharsispyrietassen zijn gestort op de 
Remo-Stort afkomstig van Tessenderlo Chemie Ham en dat deze tharsispyrietassen niet alleen 
zeer hoge concentraties arsenicum (0,04%) maar ook zeer hoge concentraties levensgevaarlijk 
radioactief RA-226 bevat. Radium is een scheikundig element met symbool Ra en atoomnummer 
88. Radium is een bijna puur-wit aardalkalimetaal-, dat gemakkelijk oxideert bij blootstelling aan de 
lucht, steeds zwart van kleur. Alle isotopen van radium zijn hoogradioactief, met de meest 
stabiele isotoop  radium-226, met een halfwaardetijd van 1600 jaar en vervalt in radongas. 
Vanwege het zoeken instabiliteit, radium is lichtend, gloeiend een vage blauwe. 
 
Nu hiermee bekend is dat de Remo-stort vol zit met Radium-226, dat ontstaat uit het verval van 
uranium-238, welke met een halveringstijd van 1600 jaar de stabielste isotoop is, betekent dat wij 
hier te maken hebben met een levensgevaarlijke ioniserende Alpha straling met een zeer hoge 
besmettingsgraad, wat betekent: 

- dat als een werknemer slechts ėėn molecuul in zijn lichaam krijgt door inademen of 
inslikken betreffend Radium-226 geheel zijn leven dezelfde hoge straling blijft afgeven;  

- dat als een inwoner of passant in de omgeving slechts ėėn molecuul in zijn lichaam krijgt 
door inademen of inslikken betreffend Radium-226 geheel zijn leven dezelfde hoge 
straling blijft afgeven;  

- dat als vanuit het drinkwater, dat op slechts 2 km van de Remo-stort wordt gewonnen, met 
drinken door inwoners van o.a. Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder slechts ėėn 
molecuul in hun lichaam krijgen betreffend Radium-226 geheel hun leven dezelfde hoge 
straling blijft afgeven; 

 
Dit betekent ook, dat nu dit bekend is, het ontgraven de van de Remo-stort absoluut niet 
meer kan doorgaan. Dit vanwege het feit dat als eenmaal de verbrandingsovens te maken krijgen 
met het radioactieve Radium-226, waar de Remo-stort vol mee ligt, de verbrandingsovens voor 
duizenden jaren besmet zijn en niet meer mogen worden gebruikt en het feit dat (als gevolg van 
uitstoot via de lucht) op deze wijze de miljoenen omwonenden en passanten niet mogen worden 
blootgesteld aan het levensgevaarlijke Radium-226.  
 
Dit des te meer bekend moet zijn dat er grote hoeveelheden Uranium is gestort op de Remo-stort 
afkomstig van de Nederlandse Bijlmeramp. Lees daarvoor het hieronder ingelaste artikel “ Het 
Uranium van Houthalen” in het dagblad De Morgen. 
 

  
Op grond van de inhoud van bovengenoemde bezwaren kan de op 9 mei 2014 door de Vlaamse 
Regering goedgekeurde voorlopige vaststelling ontwerp en gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
Closing the Circle nooit in stand blijven. Wij richten aan de Vlaamse Regering dan ook het 
nadrukkelijke verzoek om hun besluit houdende de voorlopige vaststelling van het ontwerp van 
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplan Closing the Circle in Houthalen-Helchteren daarop zo 
spoedig mogelijk te vernietigen om niet de Vlaamse bewoners daarvoor op nog hogere kosten te 
jagen ten behoeve van hun eigen vergiftiging. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Theo_Kelchtermans
http://www.sdnl.nl/bijlmer.htm
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/close-the-circle


10 
© 

 
 
In afwachting op uw zo spoedig mogelijke beslissing per aangetekende post te versturen aan: 

- Ecologisch Kennis Centrum B.V., voor deze ing. A.M.L. van Rooij, wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven. 

verblijven wij; 
 
Hoogachtend, 
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
Voor deze, 
 
A.M.L. (Ad) van Rooij 
Europees erkende Hogere Veiligheidskundige 
E-mail: ekc.avanrooij@gmail.com  
Tel: 011758676 (vast), 0484749360 (mobiel)   
 
Cc:  

- No Cancer Foundation vzw (nocancerfoundation@gmail.com )  
 

   
Hoe extreem ver deze door voormalig Vlaams minister Theo Kelchtermans genoemde 
grensoverschrijdende maffia-praktijken in de afvalsector gaat kunt u lezen in ons hieronder ingelast 
beroepschrift d.d. 19 januari 2015 (kenmerk: EKC/AvR/190115/B) tegen de weigering om te 
beschikken (fictief besluit) door DE STAAT DER NEDERLANDEN, vertegenwoordigd door Ronald 
Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EA ’s-
Gravenhage, op onze bij aangetekende brief d.d. 29 december 2014 (kenmerk: AvR/29122014/Som) 
gedane twee sommaties tot het nemen van een besluit vóór uiterlijk 8 januari 2015.  
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

              
 
 
 
 

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

3520 te Zonhoven (België)  

 
Afgegeven met ontvangstbevestiging 
 
Rechtbank Oost-Brabant,  
Sector Bestuursrecht, 
Postbus 90125 
5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

 

Zonhoven: 19 januari 2015  
 
Ons kenmerk: EKC/AvR/190115/B  
 

 
Betreft: 

- Beroepschrift tegen de weigering om te beschikken (fictief besluit) door DE STAAT 
DER NEDERLANDEN, vertegenwoordigd door Ronald Plasterk, Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EA ’s-Gravenhage, 
op onze bij aangetekende brief d.d. 29 december 2014 (kenmerk: AvR/29122014/Som) 
gedane twee sommaties tot het nemen van een besluit vóór uiterlijk 8 januari 2015. 
 

Bevat 40 pagina’s met de stukken A t/m F (256 blz.) aan bijlagen, totaal: 296 blz. 

 
 

Geachte College,  
  
De volgende rechtspersonen:  

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

 

https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblowers/
mailto:nocancerfoundation@gmail.com
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-januari-2015-ontvangst-beroep-gba-tegen-staat-der-nederlanden-rechtbank-oost-brabant.pdf
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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); 

8. Van Rooij, Adrianus Antonius Hendrikus, wonende op het adres ’t Achterom 9, 5491XD , Sint-
Oedenrode (Nederland) die het Ecologisch Kennis Centrum B.V. gevestigd op het adres ’t 
Achterom 9A, 5491XD te Sint-Oedenrode (Nederland) daarvoor heeft gemachtigd (Stuk 1)  

tekenen hierbij beroep aan tegen de fictieve beschikking (weigering om te beschikken) van DE STAAT 
DER NEDERLANDEN, vertegenwoordigd door Ronald Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EA ’s-Gravenhage, op onze bij aangetekende brief d.d. 29 
december 2014 (kenmerk: AvR/29122014/Som) gedane volgende twee sommaties tot het nemen van 
een besluit vóór uiterlijk 8 januari 2015: 
 

 

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

 

  

Aantekenen 
 
Aan: DE STAAT DER NEDERLANDEN 
Vertegenwoordigd door Ronald Plasterk  

Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties,  
Postbus 20011, 2500 EA ’s-Gravenhage  
(info@minbzk.nl en cie.biza@tweedekamer.nl) 

 

 
 

Aantekenen 
 
Kopie aan: drs. G.M. (Gerdine) Keijzer-Baldé  

Directeur Basisadministratie Persoonsgegevens en 
Reisdocumenten, Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG (gerdinekeijzer@bprbzk.nl) 

       
  
                                                                                                               Zonhoven 29 december 2014  
Ons kenmerk: AvR/29122014/Som  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-december-2014-ontvangstbewijs-sommatie-ronald-plasterk-domiciliefraude-aml-van-rooij-ea.pdf
mailto:info@minbzk.nl
mailto:cie.biza@tweedekamer.nl
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-december-2014-ontvangstbewijs-sommatie-ronald-plasterk-domiciliefraude-aml-van-rooij-ea.pdf
mailto:gerdinekeijzer@bprbzk.nl
http://www.google.be/url?url=http://www.z24.nl/bijzaken/nederland-deelde-zelf-gegevens-18-miljoen-telefoongesprekken-met-nsa-431905&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=vg2fVPj0GMSvU-j8gNAD&ved=0CC0Q9QEwDA&usg=AFQjCNGrnyJDpSrYdCMyTTpFVsFBAYsv2A
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Betreft: 

 
1. Sommatie tot het nemen van een besluit vóór uiterlijk 8 januari 2015 om de door burgemeester 

en wethouders van Sint-Oedenrode al vanaf 1 januari 2011 in stand gehouden valselijke registratie 
in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (waarin staat opgenomen dat A.M.L. van 
Rooij zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nederland of elders verblijft en zijn echtgenote J.E.M. 
van Rooij van Nunen woont op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode) te herstellen en 
in overeenstemming te brengen met ons met Davy Drillieux (verhuurder) gesloten huurcontract, die 
overeenkomstig de Belgische Huurwet op 31 januari 2011 is geregistreerd door inspecteur P. Broux 
op het registratiekantoor van de gemeente Zonhoven, Vredelaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren 
waarin staat opgenomen dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen hun woning op het 
adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) vanaf 1 januari 2011 gebruiken als 
hoofdverblijfplaats en dat ook in de toekomst blijven doen, waartoe u wettelijk verplicht bent.  

 
2. Sommatie tot het nemen van een besluit vóór uiterlijk 8 januari 2015 dat de gemeente Sint-

Oedenrode alle schade (materieel en immaterieel) zal vergoeden die het gevolg is van het niet vanaf 
1 januari 2011 uitschrijven van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen uit de Gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode op hun 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), waartoe het gemeentebestuur van 
Sint-Oedenrode wettelijk verplicht was en nog steeds is, welke de gemeente Sint-Oedenrode daarbij 
heeft aangericht en nog zal aanrichten bij de volgende rechtspersonen: A.M.L. van Rooij, J.E.M. van 
Rooij van Nunen, Camping en Pensionstal “Dommeldal”, Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van 
Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., de Politieke Groepering De 
Groenen (afdeling Sint-Oedenrode), A.A.H. van Rooij, als ook alle cliënten van het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., de inmiddels in onze woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520, Zonhoven op 7 
december 2014 overleden J.M. van der Heijden (moeder van A.M.L. van Rooij), overige huurders van de 
woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) als ook alle klanten 
van Camping en pensionstal ‘Dommeldal’ die paarden hebben gestald en boxen hebben gehuurd, 
etc. 
 

Bevat 37 blz. met de Stukken 1 t/m 33 (120 blz.), totaal: 157 blz.  
 

 
Betreffend sommatieverzoek tot het nemen van een besluit d.d. 29 december 2014, met bijbehorende 
33 stukken aan feitelijke en wettelijke onderbouw, vindt u bijgevoegd (Stuk A), als ook de 
bewijstukken van ontvangst (Stuk B). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud 
hier als herhaald en ingelast te beschouwen. 
 
Ook kunt u dit sommatieverzoek tot het nemen van een besluit d.d. 29 december 2014 aan DE STAAT 
DER NEDERLANDEN, vertegenwoordigd door Ronald Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EA ’s-Gravenhage, lezen op de website van de Europese 
Belgische De Groenen (www.degroenen.eu) in de volgende link:  
 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/de-staat-der-nederlanden  
 
Met die inhoud is feitelijk komen vast te staan dat wij al ruim 4 jaar lang te maken hebben met een 
grensoverschrijdende domiciliefraude plegende misdaad van een zodanig ernstige omvang die nog 
niet eerder binnen de Europese Unie heeft plaatsgevonden, welke is veroorzaakt door burgemeester 
en wethouders van Sint-Oedenrode (Nederland) in onderlinge samenspanning met burgemeester en 
Schepenen van Zonhoven (België). De Staat der Nederlanden is daarvoor primair verantwoordelijk en 
aansprakelijk omdat die de wettelijke plicht heeft om hun inwoners te beschermen en niet mag 
toestaan dat haar inwoners om partijpolitieke redenen met moordaanslagen het land worden 
uitgejaagd en dat al bijna 5 jaar lang uit de media wordt gehouden, wat in ons geval is gebeurd.  
 
In ons geval is er dan ook sprake van “Staatsterrorisme” van de meest ernstige soort, welke door de 
Kabinetten Rutte I en II (VVD/PVDA) al maar liefst bijna 5 jaar lang bewust in stand wordt gehouden 
en vanuit Nederland over de gehele wereld wordt uitgebreid. Hoe extreem ernstig dit domiciliefraude 
plegende “Staatsterrorisme” jegens bovengenoemde rechtspersonen is en waarvoor de Staat der 
Nederlanden primair volledig verantwoordelijk en aansprakelijk is, kunt u lezen in onze hieronder 
ingelaste herhaalde sommatie tot het nemen van een besluit d.d. 16 januari 2015 aan burgemeester 
en schepenen van Zonhoven (België).  
 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-december-2014-sommatie-herstel-gba-fraude-aan-minister-van-binnenlandse-zaken-nederland.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-december-2014-ontvangstbewijs-sommatie-ronald-plasterk-domiciliefraude-aml-van-rooij-ea.pdf
http://www.degroenen.eu/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/de-staat-der-nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Terrorisme
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2002-verzoekschrift-aan-minister-annemarie-jorritsma-van-economische-zaken.pdf
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Van: A.M.L. van Rooij en  
J.E.M. van Rooij  van Nunen 
Vanaf 1 januari 2011, wonende op hun 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 
3520 Zonhoven (België) 
en andere (rechts)personen.  
 
 

 
Per e-mail verstuurd op 16 januari 2015   
 
Burgemeester en Schepenen van Zonhoven, zijnde: 

1. Burgemeester Johny De Raeve (Open Vld); 
2. Schepen Kristien Smets (CD&V); 
3. Schepen Henri Schraepen (Open Vld); 
4. Schepen Bram De Raeve (Open Vld);  
5. Schepen Jules Achten (Open Vld);  
6. Schepen Christine Bernaert (Open Vld);  
7. Schepen Eric Vos (VOLUIT Zonhoven)  
8. Schepen Ria Hendrikx (Open Vld); 
9. Gemeentesecretaris Bart Telen; 

Kerkplein 1, 3520 Zonhoven. 

 

Zonhoven, 16 januari 2015 
Ons kenmerk: AvR/24122014/Som  
 

 

Herhaalde sommatie tot nemen van een besluit op uiterlijk 20 januari 2015 
 
Om de schade niet nog meer te laten groeien en onomkeerbaar extreem groot te laten worden, 
welke uiteindelijk door de voorzitters en bestuursleden van de lokale  politieke partijen OpenVLD, 
CD&V en VOLUIT Zonhoven in Zonhoven zullen moeten worden betaald, sommeren wij hierbij 
wederom burgemeester Johny De Raeve, de schepenen Kristien Smets, Henri Schraepen, Bram 
De Raeve, Jules Achten, Christine Bernaert, Eric Vos, Ria Hendrikx en gemeentesecretaris Bart 
Telen om bij besluit: 

- op 20 januari 2015 A.M.L. van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10.603-37)  en zijn 
echtgenote J.E.M. van Nunen (Rijksregisternummer: 55.09.20.510-11) met terugwerkende 
kracht vanaf 1 januari 2011 te hebben ingeschreven in het bevolkingsregister van 
Zonhoven en in overeenstemming te brengen met ons  met Davy Drillieux (verhuurder) 
gesloten huurcontract, die overeenkomstig de Belgische Huurwet op 31 januari 2011 is 
geregistreerd door inspecteur P. Broux, op het registratiekantoor van de gemeente 
Zonhoven, Vredelaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren;  

- op 20 januari 2015 aan A.M.L. van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10.603-37) en zijn 
echtgenote J.E.M. van Nunen (Rijksregisternummer: 55.09.20.510-11) een op hun 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven een Belgische identiteitskaart te 
hebben verstrekt, welke vanaf 1 januari 2011 rechtsgeldig is.  
 

Bestaat uit 9 + 25 blz. met de Stukken 1 t/m 30 (103 blz.), totaal 137 blz.      

 
Geachte burgemeester Johny De Raeve, de schepenen Kristien Smets, Henri Schraepen, Bram De 
Raeve, Jules Achten, Christine Bernaert, Eric Vos, Ria Hendrikx en gemeentesecretaris Bart Telen, 
 
De volgende acht rechtspersonen: 

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

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

3. Camping en Pensionstal “Dommeldal” 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);  
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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); 

8. Van Rooij, Adrianus Antonius Hendrikus, wonende op het adres ’t Achterom 9, 5491XD , Sint-
Oedenrode (Nederland) die het Ecologisch Kennis Centrum B.V. gevestigd op het adres ’t 
Achterom 9A, 5491XD te Sint-Oedenrode (Nederland) daarvoor heeft gemachtigd (Stuk 1)  

 
hebben bij brief d.d. 24 december 2014 aan het voltallige schepencollege van Zonhoven de volgende 
twee sommaties laten uitgaan:  
 

1. Sommatie tot het nemen van een besluit vóór uiterlijk 1 januari 2015 om de door 
burgemeester en schepenen al vanaf 1 januari 2011 in stand gehouden valselijke registratie in 
het volksregister van de gemeente Zonhoven en Belgische Rijksregister (waarin staat 
opgenomen dat onze woning vanaf 1 januari 2011 tot 15 oktober 2012 en vanaf  29 augustus 
2013 tot op heden onbewoond is) te herstellen en in overeenstemming te brengen met ons  
met Davy Drillieux (verhuurder) gesloten huurcontract, die overeenkomstig de Belgische 
Huurwet op 31 januari 2011 is geregistreerd door inspecteur P. Broux, op het 
registratiekantoor van de gemeente Zonhoven, Vredelaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren 
waarin staat opgenomen dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen hun woning op 
het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) vanaf 1 januari 2011 gebruiken als 
hoofdverblijfplaats en dat ook in de toekomst blijven doen, waartoe u wettelijk verplicht bent.  
 

2. Sommatie tot het nemen van een besluit vóór uiterlijk 1 januari 2015 dat de gemeente 
Zonhoven alle schade (materieel en immaterieel) zal vergoeden die het gevolg is van het niet 
vanaf 1 januari 2011 inschrijven van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen in het 
volksregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister op hun 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), waartoe het 
gemeentebestuur wettelijk verplicht was en nog steeds is, welke de gemeente  Zonhoven 
daarbij heeft aangericht en nog zal aanrichten bij de volgende rechtspersonen: A.M.L. van 
Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, Camping en Pensionstal “Dommeldal”, Het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij 
Holding B.V., de Politieke Groepering De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode), A.A.H. van Rooij, 
als ook alle cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., de inmiddels in onze woning op het 
adres Hazendansweg 36A, 3520, Zonhoven op 7 december 2014 overleden J.M. van der 
Heijden (moeder van A.M.L. van Rooij), overige huurders van de woningen op het adres ’t 
Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) als ook alle klanten van Camping en 
pensionstal ‘Dommeldal’ die paarden hebben gestald en boxen hebben gehuurd, etc.  

 
Tot op heden hebben wij daarop van het schepencollege van Zonhoven nog steeds geen besluit 
mogen ontvangen. De gedachte bij burgemeester Johny De Raeve, die daarover al ruim 4 jaar lang 
goede afstemming onderhoudt met burgemeester Peter Maas in Sint-Oedenrode (Nederland) is:  
 

Wij brengen deze zaak pas na 5 februari 2015 op de agenda van het schepencollege van 
Zonhoven. Het voordeel voor Zonhoven is dan dat de miljoenen eigendommen van 
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen in Sint-Oedenrode (Nederland) ten 
gunste van de gemeente Sint-Oedenrode voor een appel en een ei executoriaal zijn 
uitverkocht en hierboven genoemde bedrijven als ook de partijpolitieke partij De 
Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, dan zijn geliquideerd. Wij zijn dan overal van af en 
houden dat voor eeuwig in de doofpot is daarbij de gedachte van het schepencollege van 
Zonhoven onder voorzitterschap van burgemeester Johny De Raeve.  

 
Deze redenering van het schepencollege van Zonhoven lijkt ons niet zo verstandig, wat wij hieronder 
feitelijk juridisch zullen toelichten.  
 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-november-2014-machtiging-aah-van-rooij-aanzegging-ontruiming.pdf
http://www.vastgoedveilingoostbrabant.nl/object.asp?id=30191
http://www.vastgoedveilingoostbrabant.nl/object.asp?id=30191
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Allereerst vindt u in de volgende link nogmaals ons sommatieverzoek tot het nemen van een besluit 
d.d. 24 december 2014 aan het schepencollege van Zonhoven met bijbehorende 26 stukken 
hieronder ingelast:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-december-2014-sommatie-aan-burgemeester-en-
schepenen-van-zonhoven-inzake-domiciliefraude-aml-van-rooij-ea.pdf  

 

Stuk 1 (1 blz.) 
Stuk 2 (6 blz.) 
Stuk 3 (1 blz.) 
Stuk 4 (1 blz.) 
Stuk 5 (5 blz.) 
Stuk 6 (2 blz.) 
Stuk 7 (2 blz.) 

Stuk 8 (1 blz.) 
Stuk 9 (1 blz.) 
Stuk 10 (1 blz.) 
Stuk 11 (1 blz.) 
Stuk 12 (5 blz.) 
Stuk 13 (3 blz.) 
Stuk 14 (11 blz.) 

Stuk 15 (2 blz.) 
Stuk 16 (1 blz.) 
Stuk 17 (2 blz.) 
Stuk 18 (2 blz.)  
Stuk 19 (11 blz.) 
Stuk 20 (6 blz.) 
Stuk 21 (6 blz.) 

Stuk 22 (7 blz.) 
Stuk 23 (2 blz.) 
Stuk 24 (1 blz.) 
Stuk 25 (1 blz.) 
Stuk 26 (4 blz.) 
 

 
Ook kunt u dat lezen op de website van de Europese Belgische De Groenen (www.degroenen.eu) in 
de volgende link:  
 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/aan-burgemeester-en-schepenen-van-
zonhoven  

 
Wij verzoeken u nogmaals kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast 
te beschouwen.  
 
Het juridisch kader.  
 
Het juridisch kader is: 

1. dat A.M.L. van Rooij via het huwelijk voor de wet en de kerk vanaf 5 juli 1979 onlosmakelijk zit 
verbonden aan zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, waarmee hij in gemeenschap 
van goederen is getrouwd. Het kan nooit zo zijn dat een vanaf 1 januari 2011 domiciliefraude 
plegende schepencollege van Zonhoven, zonder voorafgaand gerechtelijk vonnis, dat kan 
veranderen. Het schepencollege van Zonhoven mag vanwege scheiding der machten niet op 
de plaats van de rechter overnemen.  
 

2. dat A.M.L. van Rooij samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen vanaf 1 januari 
2011 wonen op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven met een 
geregistreerde huurovereenkomst overeenkomstig de Belgische Woningwet (Stuk 2). Deze 
huurovereenkomst van A.M.L. van Rooij met Davy Drillieux (verhuurder), welke op 31 januari 
2011 is geregistreerd door inspecteur P. Broux, loopt pas op 1 januari 2020 af. Dit betekent 
dat de gemeente Zonhoven nog ten minste 5 jaar lang met A.M.L. van Rooij en zijn 
echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen zitten opgezadeld. De door burgemeester Johny De 
Raeve in samenspanning met zijn collega burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode 
(Nederland) gewenste executoriale uitverkoop van de miljoenen eigendommen van A.M.L. 
van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen voor een appel en een ei ten gunste van de 
gemeente Sint-Oedenrode en de liquidatie van hun bedrijven en de politieke partij De 
Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, brengen daarin geen verandering. 

Dit betekent dat de gemeente Zonhoven daarmee de Belgische Staat met een gigantisch grote 
schade heeft opgezadeld, welke heden als gevolg van dit hierover al 4 jaar lang zwijgende 
schepencollege van Zonhoven met de dag groeit. U zult zich afvragen:  
 

Wie betaalt deze schade en hoe groot is die?  
 
Daarover zullen wij u enig juridisch onderleg geven,  
 
Schade wordt altijd verhaald op de veroorzakende rechtspersonen. De rechtspersonen die voor deze 
vanaf 1 januari 2011 voortdurende gepleegde domiciliefraude jegens A.M.L. van Rooij en J.E.M. van 
Rooij van Nunen verantwoordelijk en aansprakelijk zijn betreffen:  

1. Burgemeester en schepenen van Zonhoven; 
2. De gemeente Zonhoven als publiekrechtelijke rechtspersoon; 
3. De lokale partijbesturen die de burgemeester en de schepenen hebben geleverd; 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-december-2014-sommatie-aan-burgemeester-en-schepenen-van-zonhoven-inzake-domiciliefraude-aml-van-rooij-ea.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-december-2014-sommatie-aan-burgemeester-en-schepenen-van-zonhoven-inzake-domiciliefraude-aml-van-rooij-ea.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-november-2014-machtiging-aah-van-rooij-aanzegging-ontruiming.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-oktober-2011-verzoek-belgisch-paspoort.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-juli-2014-akte-samenstelling-gezin-aml-van-rooij-en-jem-van-nunen-gemeente-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-januari-2014-uitspraak-rechtbank-oost-brabant-in-zaakn.she-13-3985.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-februari-2013-brief-van-de-sociale-verzekeringsbank-aan-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-november-2014-herinnering-bestuurlijke-premie-cjib-aan-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-juli-2013-verlopen-paspoort-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-januari-2014-vals-opgemaakt-bewijs-van-bewoning-door-yolanda-wouters-gemeente-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-januari-2014-verlopen-paspoort-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-mei-2014-brief-dirk-van-coppenolle-stelen-1320-euro-gemeente-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-oktober-2014-exploot-betekening-ontruiming-jongejan-wisseborn.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-november-2014-veilingexploot-aml-van-rooij-domicilie-van-t-hooft-van-rosmalen-notarissen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-november-2014-arrest-van-hof-van-cassatie-van-belgie-nr-p14-1570n-aan-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-camping-en-pensionstal-dommeldal.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-stichting-administratiekantoor-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-ecologsisch-kennis-centrum-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-november-2014-arrest-van-hof-van-cassatie-van-belgie-nr-p14-1570n-aan-ecologisch-kennis-centrum.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-oktober-2014-beslissing-rechtbank-zeeland-west-brabant-aan-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-oktober-2014-beslissing-rechtbank-zeeland-west-brabant-aan-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-juni-2014-arrest-hof-van-beroep-te-antwerpen-van-rooij-tegen-sns-bank.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-november-2014-incasso-ggn-gerechtsdeurwaarders-nederlandse-vereniniging-voor-veiligheidskunde.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-november-2014-retour-fout-geadresseerd-veilingexploot-aan-van-t-hooft-van-rosmalen-notarissen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-december-2014-rouwkaart-jm-van-rooij-van-der-heijden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-december-2014-overlijdensakte-met-bijbehorende-stukken-jm-van-rooij-van-der-heijden.pdf
http://www.degroenen.eu/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/aan-burgemeester-en-schepenen-van-zonhoven
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/aan-burgemeester-en-schepenen-van-zonhoven
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
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In dit geval kunnen de Belgische Staat, de Staat der Nederlanden, A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij 
van Nunen, zijn gezin, Camping en Pensionstal “Dommeldal”, Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., 
alle cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., de Politieke Groepering De Groenen (met haar 
hoofdzetel in Utrecht) en alle overige direct en indirect betrokken geraakte (rechts)personen in België 
en Nederland al hun schade kwijt aan de gemeente Zonhoven als publiekrechtelijke rechtspersoon, 
die het schepencollege van Zonhoven met deze bewust gepleegde domiciliefraude vanaf 1 januari 
2011 heeft veroorzaakt. De verzekering Ethias van de gemeente Zonhoven zal al die schade 
moeten vergoeden.  
 
Omdat hier sprake is van al ruim 4 jaar lang bewust aangerichte schade als gevolg van bewust 
gepleegde domiciliefraude zal verzekeraar Ehias al die uit te betalen schade verhalen op de 
veroorzakende rechtspersonen. Omdat burgemeester en schepenen van Zonhoven vanuit de lokale  
politieke partijen OpenVLD, CD&V en VOLUIT Zonhoven besturen, betekent dat verzekeraar Ehias al 
die schade zal verhalen op de voorzitters en de bestuursleden van deze drie lokale politieke partijen.  
 
Voor OpenVLD zijn dat: 
 

Bart Heleven (Voorz.) 
Willy Welkenhuysen  
Theo Penders  
Frederick Vandeput 
Sofie ’s Jongers 
Jules Achten 
Paul Asnong   
Christine Bernaert   
Zohra Bouabdelli 

Petra Claesen 
Bram De Raeve 
Johny De Raeve 
Ann Evers 
Eddy Gielen 
Willy Hendrikx 
Magda Hulsmans – Moons 
Marleen Jacobs 
Kris Knuts 

Tina Metten 
Dominique Robert 
Céderique Schellis 
Johan Schraepen 
Ellen Sterkmans 
Marilou Vanden Poel-Welkenhuysen 
Julien Vanderheyden 
Fernand Vlecken   
 

 
Hiervan hebben wij ondervoorzitter Willy Welkenhuysen persoonlijk telefonisch op de hoogte gebracht,  
die dit zou voorleggen aan het voltallige bestuur van de OpenVLD. Om die reden laten wij hem 
hiervan een kopie toekomen. 
 
Voor CD&V zijn dat:  
 

Raf Baerts (voorz.)  
Willy Gerits 
Kristien Smets  
Hulsmans Jef 

Gert-Jan Hendrix 
Lieve Vandeput 
Steven Reynders 
Marleen Thijs  

Marina Vanempten 
Gunther Gerits 
Inge Goeyvaerts 
Rene Quetin 

 
Hiervan hebben wij Kristien Smets persoonlijk telefonisch op de hoogte gebracht, die dit zou 
voorleggen aan het voltallige bestuur van de CD&V. Om die reden laten wij Voorzitter Raf Baerts 
hiervan een kopie toekomen. 
 
Voor VOLUIT Zonhoven zijn dat:   
 
Wie in het bestuur zitten van VOLUIT Zonhoven, en wie de voorzitter is, staat niet op internet.  
Om die reden hebben wij daarover telefonisch contact gehad met bestuurslid Jan Drijkoningen die dit 
zal voorleggen aan het voltallige bestuur van VOLUIT Zonhoven.  
 
Hoe groot is deze schade?   
 
Om u enig inzicht te geven hoe extreem groot die schade is, laten wij u daarover hieronder enige 
toelichting toekomen: 
 

1. Camping en Pensionstal “Dommeldal” (www.dommeldal.eu) heeft vanaf 1 januari 2011 (ruim 4 
jaar) geen enkele inkomsten meer en in plaats daarvan te maken gekregen met honderden 
vorderingen en tientallen gerechtsdeurwaardersexploten en executoriale beslagleggingen, 
gebaseerd op valse beschikkingen, vonnissen of arresten die het gevolg zijn van deze door de 
gemeente Zonhoven gepleegde domiciliefraude. De aangerichte schade bij A.M.L. van Rooij 

http://zonhoven.openvld.be/?type=mensen&id=4
http://www.zonhoven.cdenv.be/mensen
http://www.zonhoven.cdenv.be/willy-gerits
http://www.zonhoven.cdenv.be/willy-gerits
http://www.zonhoven.cdenv.be/kristien-smets
http://www.zonhoven.cdenv.be/kristien-smets
http://www.zonhoven.cdenv.be/jef-hulsmans
http://www.zonhoven.cdenv.be/jef-hulsmans
http://www.zonhoven.cdenv.be/steven-reynders
http://www.zonhoven.cdenv.be/steven-reynders
http://www.zonhoven.cdenv.be/marleen-thijs
http://www.zonhoven.cdenv.be/marleen-thijs
http://www.zonhoven.cdenv.be/rene-quetin
http://www.zonhoven.cdenv.be/rene-quetin
http://www.dommeldal.eu/
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en J.E.M. van Rooij van Nunen als gevolg daarvan beloopt miljoenen euro’s, welke door een 
daarvoor erkende deskundige zal worden berekend. 

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

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

 
3. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. heeft vanaf 1 januari 2011 (ruim 4 jaar) haar cliënten niet 

meer kunnen bijstaan in de vele lopende gerechtelijke procedures, wat voor al die cliënten 
naar verwachting meer dan 100 miljoen euro schade heeft veroorzaakt. Al die schade kan 
door cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. worden verhaald op de gemeente 
Zonhoven.  

 
4. Van Rooij Holding B.V. heeft vanaf 1 januari 2011 (ruim 4 jaar) geen enkele inkomsten meer 

en in plaats daarvan te maken gekregen met honderden vorderingen en tientallen 
gerechtsdeurwaardersexploten en executoriale beslagleggingen, gebaseerd op valse 
beschikkingen, vonnissen of arresten die het gevolg zijn van deze door de gemeente 
Zonhoven gepleegde domiciliefraude. De aangerichte schade bij  Van Rooij Holding B.V. 
beloopt miljoenen euro’s, welke door een daarvoor erkende deskundige zal worden berekend.. 

 
5. A.M.L van Rooij en J.E.M. van Rooij hebben vanaf 1 januari 2011 te maken met dubbele 

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

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

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

 
7. A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij rijden vanaf 1 januari 2011 in België rond in een auto 

met Nederlands kenteken. Dit door hen gepleegde strafbare feit is het gevolg van deze door 
burgemeester en schepenen van Zonhoven al meer dan 4 jaar bewust gepleegde 
domiciliefraude.  

 
8. A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen,  Camping en Pensionstal “Dommeldal”, het 

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

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

geweest in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister  
(nummer: 53.03.10.603-37) maar is daar door de gemeente Zonhoven vanaf 29 augustus 
2013 weer uitgeschreven. Als gevolg daarvan staat in de Gemeentelijke Basisadministratie 
personengegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode (Nederland) geregistreerd dat 
A.M.L. van Rooij woont op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven en 
staat in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven geregistreerd dat A.M.L. van Rooij 
daar niet woont. Dit heeft als resultaat dat A.M.L. van Rooij, door toedoen van dit 
domiciliefraude plegende schepencollege van Zonhoven, vanaf 29 augustus 2013 in geen 
enkele gemeente in Europa of de rest van de wereld nog staat geregistreerd en daarmee ook 
niet over een in Europa wettelijk vereiste identiteitskaart beschikt. Daar komt nog bij dat vanaf 
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11 juli 2013 het Nederlandse paspoort van A.M.L. van Rooij is verlopen (Stuk 8), waardoor 
A.M.L. van Rooij niet meer de grens van België over mag en al ruim 1,5 jaar lang zit gevangen 
in België in zijn woning op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven 
(België). Voor deze al 1,5 jaar lang voortdurende gevangenschap van A.M.L. van Rooij zijn 
burgemeester en Schepenen van Zonhoven persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk.   

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

A.M.L. van Rooij, is vanaf 14 januari 2013 (veel te laat) tot 29 augustus 2013 ingeschreven 
geweest in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister  
(nummer: 55.09.20.510-11) maar is door de gemeente Sint-Oedenrode (Nederland) nooit 
uitgeschreven, wat betekent dat zij vanaf 14 januari 2013 tot 29 augustus 2013 dubbel is 
ingeschreven geweest in zowel de gemeente Zonhoven (België) en de gemeente Sint-
Oedenrode (Nederland). Als gevolg daarvan staat J.E.M. van Nunen tot op de dag van 
vandaag (16 januari 2015) nog ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie 
personengegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode (Nederland), terwijl zij al vanaf 1 
januari 2011 samen met haar echtgenoot A.M.L. van Rooij woont op haar hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België). Dit betekent dat door toedoen van 
burgemeester en schepenen van Zonhoven J.E.M. van Nunen vanaf 29 augustus 2013 enkel 
staat ingeschreven in de GBA van de gemeente Sint-Oedenrode, waar ze vanaf 1 januari 
2011 niet meer woont en haar echtgenoot A.M.L. van Rooij vanaf 29 augustus 2013 in geen 
enkele gemeente binnen Europa of de rest van de wereld staat ingeschreven. Daarmee heeft 
het schepencollege van Zonhoven zonder tussenkomst van een rechter A.M.L. van Rooij en 
J.E.M. van Nunen vanaf 23 augustus 2013 (al1,5 jaar lang) duurzaam gescheiden onder de 
omstandigheid dat zij vanaf 5 juli 1979 nog steeds duurzaam voor de wet en de kerk in 
gemeenschap van goederen met elkaar zijn getrouwd. Volgens ons is een dergelijk meest 
ernstig gepleegd misdrijf nog niet eerder in de geschiedenis voorgekomen. Daar komt nog bij 
dat vanaf 19 januari 2014 ook het paspoort van J.E.M. van Nunen is verlopen (Stuk 10), 
waardoor ook J.E.M. van Nunen niet meer de grens van België over mag en al ruim 1 jaar 
lang zit gevangen in België in haar woning op haar hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 
3520 Zonhoven (België). Voor deze al 1 jaar lang voortdurende gevangenschap van J.E.M. 
van Nunen zijn burgemeester en schepenen van Zonhoven persoonlijk verantwoordelijk en 
aansprakelijk.   
 

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

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

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

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

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

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

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-juli-2013-verlopen-paspoort-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-januari-2014-verlopen-paspoort-jem-van-nunen.pdf
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13. A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Nunen hebben vanwege het niet beschikken 

van een identiteitskaart op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven en 
verlopen paspoort:  

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

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

Het uitblijven van een besluit op uiterlijk 1 januari 2015 waarom wij hebben gesommeerd heeft tot 
gevolg gehad dat vanwege de op 5 februari 2015 aangekondigde executieveiling van onze 
eigendommen in Nederland op het adres ’t Achterom 9-9a, 5491 XD Sint-Oedenrode wij recent onze 
paarden ver onder de prijs hebben moeten verkopen, de huurders van de pensionstallen moeten laten 
vertrekken, de huurders van onze woningen ’t Achterom 9 en 9a hebben moeten verplichten tot het 
zoeken van een andere woning. Dit alles is heden gebeurd en zou niet zijn gebeurd als het 
schepencollege op uiterlijk 1 januari 2015 een besluit had genomen op ons sommatieverzoek van 24 
december 2014. Enkel deze schade wordt al geschat op meer dan 100.000 EURO, los van de 
benodigde zware emotionele schade, die zouden zijn voorkomen als het schepencollege op uiterlijk 1 
januari 2015 het gesommeerde besluit had genomen.  
 
Aanvullend daarop vindt u bijgevoegd zes aangetekende gerechtsbrieven van de onderzoeksrechter 
S. Gorré van de rechtbank Eerste Aanleg Limburg, afd. Hasselt, aan: 

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)(Stuk 15)(website: 
www.dommeldal.eu)  

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) (Stuk 18) 

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) (Stuk 17) ;  

6. Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland), met als 
gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) (voor machtiging lees de 
bewijsstukken: Stuk 27 Stuk 28 Stuk 29) 

 in de volgende link (Stuk 30):  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-januari-2015-zes-gerechtsbrieven-rechter-s-gorre-
rechtbank-hasselt-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf  
   

Hier is met aangetekende gerechtelijke brieven van de onderzoeksrechter S. Gorré van de rechtbank 
Eerste Aanleg in Limburg, afd. Hasselt, wettelijk bewezen dat A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote 
J.E.M. van Nunen in België wonen op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven. 
Het is daar ook strafrechtelijk in onderzoek bij de Raadkamer bij de rechtbank van Eerste Aanleg 
Limburg, afd. Hasselt, waarvoor wij binnenkort voor worden uitgenodigd op onze hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven. 
 
Herhaalde sommatie tot nemen van een besluit op uiterlijk 20 januari 2015 
 
Om met inachtneming met bovengenoemde feiten de schade niet nog meer te laten groeien en 
onomkeerbaar extreem groot te laten worden, welke uiteindelijk door de voorzitters en bestuursleden 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-camping-en-pensionstal-dommeldal.pdf
http://www.dommeldal.eu/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-ecologsisch-kennis-centrum-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-januari-2010-machtiging-de-groenen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-januari-2010-instemming-ad-van-rooij-kandidaat-de-groenen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2010-brief-p-maas-campagne-verkiezingen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-januari-2015-zes-gerechtsbrieven-rechter-s-gorre-rechtbank-hasselt-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-januari-2015-zes-gerechtsbrieven-rechter-s-gorre-rechtbank-hasselt-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-januari-2015-zes-gerechtsbrieven-rechter-s-gorre-rechtbank-hasselt-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
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van de lokale  politieke partijen OpenVLD, CD&V en VOLUIT Zonhoven in Zonhoven zullen moeten 
worden betaald, sommeren wij hierbij wederom burgemeester Johny De Raeve, de schepenen 
Kristien Smets, Henri Schraepen, Bram De Raeve, Jules Achten, Christine Bernaert, Eric Vos, Ria 
Hendrikx en gemeentesecretaris Bart Telen om bij besluit: 

- op 20 januari 2015 A.M.L. van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10.603-37)  en zijn 
echtgenote J.E.M. van Rooij (Rijksregisternummer: 55.09.20.510-11) met terugwerkende 
kracht vanaf 1 januari 2011 te hebben ingeschreven in het bevolkingsregister van Zonhoven 
en in overeenstemming te brengen met ons met Davy Drillieux (verhuurder) gesloten 
huurcontract, die overeenkomstig de Belgische Huurwet op 31 januari 2011 is geregistreerd 
door inspecteur P. Broux, op het registratiekantoor van de gemeente Zonhoven, Vredelaan 
20, 3530 Houthalen-Helchteren; 

- op 20 januari 2015 aan A.M.L. van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10.603-37) en zijn 
echtgenote J.E.M. van Rooij (Rijksregisternummer: 55.09.20.510-11) een op hun 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven een Belgische identiteitskaart te 
hebben verstrekt, welke vanaf 1 januari 2011 rechtsgeldig is.  

 
In geval aan deze hernieuwde sommatie tot het nemen van een besluit op 20 januari 2015 geen 
gevolg wordt gegeven dan is hier onmiskenbaar sprake van bewuste bestuurlijke misdaad van 
ongekende omvang. In dat geval zal  direct daarna hierover een klacht worden ingediend bij 
verantwoordelijk Vlaams Viceminister-president Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke 
Kansen en Armoedebestrijding Liesbeth Homans met het verzoek naar deze bestuurlijke misdaad 
van het schepencollege van Zonhoven een onderzoek in te stellen. Ter onderbouwing van die klacht 
zal een kopie van deze herhaalde sommatie tot het nemen van een besluit worden overlegd. Een 
kopie hiervan hebben wij heden verstuurd aan Vlaams minister Liesbeth Homans, zodat zij op de 
hoogte is van de op komst zijnde klacht.     
 
In afwachting van het hierboven verzochte besluit op uiterlijk 20 januari 2015, 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); 

8. Van Rooij, Adrianus Antonius Hendrikus, wonende op het adres ’t Achterom 9, 5491XD , Sint-
Oedenrode (Nederland) die het Ecologisch Kennis Centrum B.V. gevestigd op het adres ’t 
Achterom 9A, 5491XD te Sint-Oedenrode (Nederland) daarvoor heeft gemachtigd (Stuk 1)  

 
PS: Als voorzitter van de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd in de woning 
op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode, heeft ondergetekende A.M.L. (Ad) van Rooij 
een kopie van deze sommatie laten toekomen aan het landelijk bestuur van De Groenen in Utrecht 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Liesbeth_Homans
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-november-2014-machtiging-aah-van-rooij-aanzegging-ontruiming.pdf
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(www.degroenen.nl) en bij de Europese De Groenen, afdeling België (www.degroenen.eu), op internet 
laten plaatsen. 

 
Bijbehorende Stukken   

Stuk 1 (1 blz.) 
Stuk 2 (6 blz.) 
Stuk 3 (1 blz.) 
Stuk 4 (1 blz.) 
Stuk 5 (5 blz.) 
Stuk 6 (2 blz.) 
Stuk 7 (2 blz.) 
Stuk 8 (1 blz.) 
 

Stuk 9 (1 blz.) 
Stuk 10 (1 blz.) 
Stuk 11 (1 blz.) 
Stuk 12 (5 blz.) 
Stuk 13 (3 blz.) 
Stuk 14 (11 blz.) 
Stuk 15 (2 blz.) 
Stuk 16 (1 blz.) 
 

Stuk 17 (2 blz.) 
Stuk 18 (2 blz.)  
Stuk 19 (11 blz.) 
Stuk 20 (6 blz.) 
Stuk 21 (6 blz.) 
Stuk 22 (7 blz.) 
Stuk 23 (2 blz.) 
Stuk 24 (1 blz.) 
 

Stuk 25 (1 blz.) 
Stuk 26 (4 blz.) 
Stuk 27 (1 blz.) 
Stuk 28 (2 blz.) 
Stuk 29 (2 blz.) 
Stuk 30 (12 blz.) 

 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 

Datum: 16 januari 2015 22:29 
Onderwerp: Herhaalde sommatie tot nemen van een besluit op uiterlijk 20 januari 2015 aan burgemeester en 
schepenen van Zonhoven 
Aan: "burgemeester@zonhoven.be" <burgemeester@zonhoven.be>, kristien.smets@zonhoven.be, 
"henri.schraepen@zonhoven.be" <henri.schraepen@zonhoven.be>, "bram.deraeve@zonhoven.be" 
<bram.deraeve@zonhoven.be>, "jules.achten@zonhoven.be" <jules.achten@zonhoven.be>, 
"christine.bernaert@zonhoven.be" <christine.bernaert@zonhoven.be>, "eric.vos@zonhoven.be" 
<eric.vos@zonhoven.be>, "ria.hendrikx@zonhoven.be" <ria.hendrikx@zonhoven.be>, secretaris@zonhoven.be 
 

   
 
Voor de diepere oorzaak van dit al bijna 5 jaar lang gepleegde domiciliefraude 
“Staatsterrorisme” jegens ons verwijzen wij naar het hieronder ingelaste artikel 
“Aan die 13 MIO kilo Arsenicum en die 30 MIO kilo Chroom VI kan het niet 
gelegen hebben” van 19 januari 2004 van Pamela Hemelrijk (zie foto)    
 
 

 

Aan die 13 MIO kilo Arsenicum en die 30 MIO 
kilo Chroom VI kan het niet gelegen hebben 

Red: Vorige week kondigde Staatssecretaris Van Geel van Milieu aan dat hij 
een totaalverbod voor geïmpregneerd hout gaat bepleiten bij de Europese 
Commissie. Hieronder een stukje geschiedenis: een column van Pamela 
Hemelrijk van oktober 2003… 

In het jaar 2000 sloeg de Wereld Gezondheids Organisatie groot alarm: de helft van de bevolking van 
Bangladesh werd met kanker bedreigd. Oorzaak: de miljoenen waterputten die het welzijnswerk daar 
in de afgelopen jaren had geslagen. Daardoor werd nu het grondwater op grote schaal als drinkwater 
gebruikt. En Bengalees grondwater bevat van nature arsenicum. “Bangladesh heeft te kampen met 
de grootste massavergiftiging uit de geschiedenis”, schreef de epidemioloog Allan Smith van de 
Amerikaanse Berkeley Universiteit in zijn onderzoeksrapport. “Ernstiger dan de rampen in Bhopal en 
Tsjernobyl”. 

Hoe het het Bengalese volk sindsdien is vergaan, daarover kon zelfs de Novib (die 
medeverantwoordelijk is voor het slaan van die fatale waterputten) geen opheldering verschaffen. 
Verder dan het hier en daar aanbrengen van rode waarschuwingsstickers op hun eigen waterputten 
zijn ze nog niet gekomen. 

Misschien wordt het tijd dat de WHO zich eens buigt over de situatie in Nederland. Want ook het 
Nederlandse grondwater bevat thans arsenicum. En de Nederlandse lucht. En niet te vergeten 
miljoenen Nederlandse schuttingen, schuurtjes, tuinmeubelen, picknicktafels, pergola’s en 

http://www.degroenen.nl/
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-oktober-2014-exploot-betekening-ontruiming-jongejan-wisseborn.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-november-2014-veilingexploot-aml-van-rooij-domicilie-van-t-hooft-van-rosmalen-notarissen.pdf
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-november-2014-incasso-ggn-gerechtsdeurwaarders-nederlandse-vereniniging-voor-veiligheidskunde.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-november-2014-retour-fout-geadresseerd-veilingexploot-aan-van-t-hooft-van-rosmalen-notarissen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-december-2014-rouwkaart-jm-van-rooij-van-der-heijden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-december-2014-overlijdensakte-met-bijbehorende-stukken-jm-van-rooij-van-der-heijden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-januari-2010-machtiging-de-groenen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-januari-2010-instemming-ad-van-rooij-kandidaat-de-groenen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2010-brief-p-maas-campagne-verkiezingen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-januari-2015-zes-gerechtsbrieven-rechter-s-gorre-rechtbank-hasselt-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Terrorisme
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kinderspeeltoestellen. Het rattenverdelgingsmiddel is erin gepompt door de Nederlandse 
petrochemische industrie, met steun van de Nederlandse overheid Dit alles uit naam van “een beter 
milieu”. De winst die die dit milieudelict oplevert delen ze samen, de staat der Nederlanden en de 
petrochemische industrie. Maar daarover later. 

Het begon allemaal met de Strijd voor Het Behoud van het Tropisch Regenwoud. Het Nederlandse 
volk werd derhalve aangespoord om geen tropisch hardhout meer te gebruiken. Er was immers een 
milieuvriendelijk alternatief voorhanden in de vorm van verduurzaamd hout? Dus verleende het 
ministerie van VROM in 1992 milieuvergunningen aan een stuk of 35 Nederlandse hout-
impregneerbedrijven. De milieubeweging stond er helemaal achter, en de subsidiekraan werd wijd 
open gezet: wie dat geïmpregneerde hout gebruikte kon tot 75 procent van zijn kosten vergoed 
krijgen uit de schatkist. 

Het middel dat die impregneerbedrijven (tot op de huidige dag!) gebruiken om hout te verduurzamen 
draagt de onschuldige naam Super Wolmanzout CO. Helaas vertelde VROM er indertijd niet bij wat 
de bestanddelen waren: koper II oxyde, arseenzuur en chroomtrioxyde (ook wel bekend als chroom 
VI zuur). Vooral de laatste twee zijn extreem gevaarlijke kankerverwekkende stoffen die de 
vruchtbaarheid aantasten en genetische afwijkingen in het nageslacht kunnen veroorzaken. Er 
bestaat zelfs geen veilige ondergrens voor; oftewel: één molecuul is in principe al uit den boze. Die 
stoffen prijken dan ook op de “Lijst van zwarte stoffen voor het milieubeleid”, die de Kamer in 1986, in 
het kader van het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990, zelf heeft opgesteld: 
“Deze lijst geeft een overzicht van stoffen die geacht worden een bijzondere bedreiging te vormen 
voor bodem, water en lucht”, aldus de letterlijke tekst van het IMP. 

“Het in het milieu brengen van deze stoffen dient, gezien hun eigenschappen, vermeden te worden. 
Voor deze stoffen wordt een maximale brongerichte aanpak voorgestaan.” Voor in water oplosbaar 
chroom en arseen betekent zo’n “brongerichte aanpak” dat ze tot in der eeuwigheid opgeslagen 
moeten worden in metersdik beton, net als nucleair afval. Zware metalen als chroom VI en arseen 
zijn namelijk niet te verbranden; ze komen gewoon de schoorsteen weer uit, of blijven achter in giftig 
vliegas. 

 
De eerste Nederlander die lont rook was de elektrotechnicus en arbo-deskundige ing. Ad van Rooij 
uit het Brabantse dorp St. Oedenrode. Pal naast zijn huis bevond zich een houtzagerij genaamd 
Van Aarle BV, die 1988 een Hinderwetvergunning aanvroeg. Het bedrijf zei dat het om een 
gewone uitbreiding ging, maar van Rooij nam het zekere voor het onzekere en toog naar het 
gemeentehuis om de plannen in te zien. Op de tekeningen bleken een impregneerketel en een 
chemicaliënbunker te staan. Waar die dingen voor dienden? Nou, expliceerde de gemeente, het 
bedrijf ging hout verduurzamen met Wolmanzouten, maar dat was volkomen onschuldig. Wederom 
nam Van Rooij het zekere voor het onzekere: hij informeerde bij de Milieu Inspectie naar de 
samenstelling van Super Wolmanzout CO. En kwam er zo achter dat er binnenkort, op een 
steenworp van zijn voordeur, met grote hoeveelheden rattengif gewerkt ging worden. Volgens een 
stoomfixatie-procédé nog wel, waarbij grote hoeveelheden arsenicumdampen door het luchtruim 
worden verspreid. Chemicaliën die gevaarlijker zijn dan asbest en dioxine. Van de zwarte-
lijstcategorie nota bene, die volgens ons eigen IMP koste wat kost uit het milieu moesten worden 
geweerd! 

“Voor kennisgeving aangenomen”  

Toen gebeurde er iets heel geks. Niemand bleek in dit onthutsende nieuws geïnteresseerd. De 
gemeente niet. Het ministerie van VROM niet. Het parlement niet. De milieubeweging niet. En de 
pers niet. Of nauwelijks. Ondanks de protesten, bezwaarschriften, noodkreten en brandbrieven van 
ir.v an Rooij verleende de gemeente Sint Oedenrode op 19 november 1991 een hinderwetvergunning 
aan houtzagerij Van Aarle. Dat mag alleen als de aanvrager kan aantonen dat het arseen en het 
chroom VI niet in aanraking komen met de buitenlucht en het oppervlaktewater. Ir. Van Rooij verzocht 
de gemeente derhalve om inzage in het onderzoeksrapport waaruit bleek dat dit het geval was. De 
gemeente antwoordde hem laconiek dat een dergelijk rapport niet bestond. Ten overvloede, mogen 
we wel zeggen, want kort daarna dreven de eerste wolken arsenicumdamp langs de ingenieur zijn 
erf. Zijn protesten werden door de gemeente eerst beantwoord met nietszeggende brieven, toen met 
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geïrriteerde brieven, en vervolgens met een diep stilzwijgen. Tenslotte stuurde burgemeester P. 
Schriek hem een vertrouwensarts van de GGD op zijn dak, om te onderzoeken of hij wellicht 
geestelijk gestoord was. De burgervader maakte zich kennelijk meer zorgen over het psychisch 
welzijn van ir. Van Rooij dan over de levensgevaarlijke arsenicumdampen die zijn gemeente 
teisterden. 

Dus zocht de ingenieur het hogerop, en wendde zich tot Hans Alders, de toenmalige minister van 
VROM. Nou zou je toch verwachten dat een milieuminister geschokt is als blijkt dat ambtenaren die 
onder zijn verantwoordelijkheid vallen hun eigen milieuwetten met voeten treden. En dat nog wel met 
levensgevaarlijke zwarte-lijststoffen! Maar nee: na enig gecorrespondeer werd Van Rooij bij brief van 
12 maart 1992 door Alders definitief afgepoeierd, en wel in de volgende bewoordingen: “Geachte 
heer van Rooij, U toont al jaren een hoge mate van betrokkenheid bij het milieu. Ik waardeer het zeer 
wanneer burgers blijk geven van hun bezorgdheid voor een beter milieu. U legt echter een zeer groot 
tijdsbeslag op mijn medewerkers. Ik ben van mening dat dit tijdsbeslag een thans niet meer te 
verantwoorden omvang is gaan aannemen. U noopt mij daarom u mee te delen dat uw brieven 
voortaan voor kennisgeving zullen worden aangenomen. Een inhoudelijke beantwoording zal niet 
meer plaatsvinden. Hoogachtend, de Minister van VROM.” 

Bij de pers kreeg Van Rooij ook geen poot aan de grond. Nou ja, héél af en toe. Op 7 april 1993 
verscheen er in het Algemeen Dagblad een stuk getiteld “Kruistocht tegen sluipmoordenaar – 
Geïmpregneerd hout rampzalig voor mens en milieu”. Maar ook dat werd door de goegemeente voor 
kennisgeving aangenomen, en er gebeurde wederom niets. De ingenieur schopte het daarna nog tot 
een optreden in 2 Vandaag, en een reportage in de RVU. Ook dat is blijkbaar “voor kennisgeving 
aangenomen”, want er ontstond niet de geringste deining. Zonderling, als men nagaat dat de gifgrond 
in Lekkerkerk en de dioxineverontreiniging van de Volgermeerpolder indertijd maandenlang 
voorpaginanieuws zijn geweest, en geleid hebben tot grootscheepse en miljoenen kostende 
bodemsaneringen. Waarom toen wel, en nu niet? Was dat misschien omdat toen de schuld bij het 
bedrijfsleven kon worden gedeponeerd, terwijl in dit milieudelict de hoofdverdachte de overheid zelf 
is? Je zou het bijna gaan denken, want ook Alders’opvolgers Margreet de Boer en Jan Pronk legden 
de brieven van ir. van Rooij terzijde, evenals Erica Terpstra (toenmalig staatssecretaris van WVS), 
Ernst Hirsch Ballin (toenmalig minister van Justitie) en Wim Kok (toenmalig premier). Het staat 
allemaal zwart op wit, zodat deze ex-bewindslieden nooit meer kunnen beweren dat ze niet 
gewaarschuwd zijn. 

Van het kastje naar de muur  

Eén persoon schrok zich wél wezenloos van de ontdekking van ir. Van Rooij: dat was Carl Tissen, 
directeur van een houtimpregneerbedrijf in Luyksgestel. Het feit dat tevoren een van zijn 
kleinkinderen aan zware genetische afwijkingen was overleden zal daaraan niet vreemd zijn geweest. 
Eind 1994 besloot hij over te schakelen op een ander – minder schadelijk – impregneermiddel, en 
vroeg daarvan de chemische samenstelling op bij de autoriteiten. Hij kreeg een lijst retour waarop de 
helft van de bestanddelen was weggelakt! Dus meldde zijn voornemen aan VROM. Het ministerie 
stuurde zijn brief door aan de Regionale Milieu Inspectie. Die antwoordde hem dat VROM geen 
enkele aansprakelijkheid aanvaardde, en dat alle verantwoordelijkheid bij de producent lag. Tissen 
was perplex: “Hoe kunt u mij aansprakelijk stellen”, schreef hij aan milieuminister de Boer, “als ik niet 
eens mag weten welke chemicaliën er in dat alternatieve middel zitten?” Weer geen antwoord. Alleen 
de mededeling dat Tissen, krachtens de civielrechtelijke produktaansprakelijkheid, zou moeten 
opdraaien voor alle door zijn bedrijf veroorzaakte milieuschade. Hopende u hiermee voldoende te 
hebben ingelicht, hoogachtend, Margaretha de Boer. 

We schrijven inmiddels augustus 1996. Omdat de autoriteiten hem al twee jaar van het kasje naar de 
muur stuurden, had Tissen nog steeds niet durven overschakelen op een milieuvriendelijk alternatief. 
Hij diende een klacht in bij de Vaste Kamercommissie Milieubeheer. “Daar het jaarlijks in het milieu 
brengen van 16.000 kilo arseenzuur en 19.000 kilo chroom VI een bijzonder ernstige overtreding is 
van de Wet Milieubeheer”, schreef hij aan de commissie, “was de Inspectie wettelijk verplicht mij 
onmiddellijk een verbod op te leggen. De Inspectie heeft dit nagelaten, en mij zelfs gedwarsboomd bij 
het overschakelen op een milieuvriendelijk alternatief. Als gevolg daarvan heb ik sinds december 
1994 nóg eens 24.000 kilo arseen en 29.000 kilo chroom VI, zijnde zwartelijststoffen, in het milieu 
gebracht. Zonder dat mij een strobreed in de weg is gelegd. Wilt u zo vriendelijk zijn een onderzoek in 
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te stellen naar deze gang van zaken?” Het wordt eentonig: “In de commissievergadering van 28 
augustus 1996 is besloten Uw brief voor kennisgeving aan te nemen“, antwoordde de griffier. “Dit 
houdt in dat de commissie meent geen actie te moeten ondernemen. De leden adviseren u contact 
op te nemen met de Nationale Ombudsman.” Die energie heeft Tissen niet meer op kunnen brengen. 
Hij had zijn bekomst van corresponderen met de autoriteiten. 

Ing. Van Rooij gaf het echter niet op. Hij heeft er 
intussen een slordige 1000 procedures opzitten, van 
de Raad van State tot het Europees Hof. Talloze 
malen werd hij in het gelijk gesteld, maar de 
autoriteiten legden die uitspraken gewoon naast zich 
neer. Sterker nog: de overheid bestempelt het giftige 
hout, als het eenmaal is afgedankt, als “zuivere 
biomassa”, die gebruikt mag worden als brandstof 
voor “groene” elektriciteitscentrales. Deze 
gedoogpraktijk is onlangs door minister Brinkhorst 
van EZ gesanctioneerd in een wetswijziging, die op 1 
juli j.l. van kracht is geworden. Dezelfde overheid die 
een totaal rookverbod wil invoeren in alle openbare 
ruimtes, laat de grote sigaren van de kolencentrales 
ongestoord hun kankerverwekkende stoffen de lucht 
inblazen. Over passief meeroken gesproken. 
“Daarmee worden de omwonenden, die die lucht wel 
moeten inademen, vogelvrij verklaard”, scheef de 
SP-fractie dezer dagen in een brandbrief aan 
Provinciale Staten. “En om de ramp compleet te 
maken, wordt van de giftige vliegassen die 
overblijven cement, beton, asfalt en baksteen 
gemaakt. Die giftige bakstenen worden nota bene 
verkocht onder de naam “green bricks”.  

 
Nederlands cement bevat thans een chroomtrioxidegehalte dat vijf maal zo hoog is als het maximum 
dat de Europese richtlijnen bindend voorschrijven. En aangezien het opstoken van giftig sloophout 
elders verboden is, ligt het voor de hand dat ook buitenlandse producenten hun giftig sloophout aan 
NUON en Essent ter verwerking gaan aanbieden. Zo zou Nederland wel eens de gifbelt van Europa 
kunnen worden. 

Begin dit jaar kreeg ir. Van Rooij, na vijftien jaar vruchteloos knokken, eindelijk gelijk van de 
Europese Commissie: die deed het geïmpregneerde hout op 26 januari per bindende richtlijn in de 
ban. Sinsdien mag het niet meer voor huishoudelijk gebruik worden toegepast, en zelfs niet meer met 
blote handen aangeraakt, want het kankerverwekkende rattengif gaat dwars door de huid. Maar dat 
hout ligt nog steeds in alle Nederlandse doe-het-zelf-markten te koop. Volksstammen mensen 
hebben erop zitten lunchen. Volksstammen kinderen hebben erop gespeeld. Zelfs een waarschuwing 
dat het de gezondheid ernstige schade toebrengt, zoals op sigarettenpakjes, kan er niet af. Laat 
staan dat de overheid maatregelen neemt om al die giftige tuinhekjes, schuttingen en 
kinderspeeltoestellen te laten verwijderen. 

Waarom?  

Waarom, o waarom bevordert en subsidieert de Staat der Nederlanden nu al vijftien jaar willens en 
wetens het vergiftigen van haar eigen burgerij? Daar is ing. Van Rooij pas recentelijk achter 
gekomen. De overheid is namelijk in 1986 een joint venture aangegaan met de Nederlandse 
petrochemische industrie. “AVR Chemie BV”, heet dat bedrijf, en de doelstelling luidt: “het op 
verantwoorde wijze verwerken en verwijderen van chemische afvalstoffen”. De deelnemers in deze 
joint venture zijn: zeven petrochemische bedrijven (AKZO, DSM, Dupont de Nemours, Hoechst, 
Hoogovens, Shell, Unilever en Dow Chemical) alsmede: de Staat der Nederlanden, in casu het 
ministerie van VROM (10 %),en de gemeente Rotterdam (45 %). De overheid heeft, kortom, een 
meerderheidsbelang. Architect van deze constructie was indertijd milieuminister Winsemius. Hij is 

 

 

Blokschema: van hoog problematisch afval 

tot groene stroom 

(klik voor vergroting) 
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trouwens tegenwoordig als “environmental advisor” in dienst bij Dow Chemical. Beloning voor 
verleende diensten wellicht, net als het Shell-commissariaat van Kok? Vast staat dat de 
petrochemische industrie zich jaarlijks moet ontdoen van vele tonnen giftig afval, waaronder 
arseenzuur en chroom VI. 

En dat afval hoefde na 1986 niet meer in kostbare deponieën te worden opgeslagen; het mocht met 
winst worden verkocht aan de houtimpregneerindustrie. Het werd een melkkoe, in plaats van een 
kostenpost. En 55 procent van die winst verdween in de zakken van de Staat. De Staat verleende 
dus eigenlijk illegaal vergunningen aan zichzelf. De overheid deinsde er voorts niet voor terug om 
valsheid in geschrifte te plegen: de verspreiding van arseenzuur is namelijk bij bindende EG-
verordening verboden. Om die verordening te ontduiken veranderde staatssecretaris Simons van 
WVC indertijd in de toelatingsbeschikking van Super Wolmanzout het woord “arseenzuur” in het 
onschuldiger “arseenpentoxide”. Maar dankzij het Pikmeer II arrest van de Hoge Raad, dat de 
overheid immuun heeft gemaakt tegen strafvervolging, zal hij hiervoor nooit meer strafrechtelijk 
kunnen worden vervolgd. 

Volgens de criminoloog professor F. Bovenkerk kan het optreden van de Staat in deze worden 
aangemerkt als georganiseerde misdaad in de zin der wet. Hij schreef daarover reeds in 1993 een 
brandbrief aan de toenmalige hoofdofficier van justitie mr. Ficq, maar hij zit nog steeds op antwoord 
te wachten. 

Van Rooij voorspelt dat vele duizenden Nederlanders, als gevolg van deze vergiftiging, aan kanker 
zullen overlijden. Hoe zit het eigenlijk met de statistieken op dit punt? Navraag bij het Integraal 
Kankercentrum leert dat het aantal kankerpatiënten in Nederland in de jaren negentig is toegenomen 
met 21 % bij de vrouwen, en met 13 % bij de mannen. Deze stijging wordt door het IKC geheel en al 
toegeschreven aan vergrijzing, bevolkingsgroei, betere detectie (?), en het toegenomen aantal 
rokende vrouwen. Dus aan die 13 miljoen kilo arsenicum en die 30 miljoen kilo chroom VI kan het niet 
gelegen hebben. Gaat u maar rustig slapen. 

De reactie van de Stichting Natuur en Milieu  

Professor Lucas Reijnders van de Stichting Natuur en Milieu spreekt desgevraagd van een 
onacceptabele situatie, die nu al 20 jaar duurt. Volgens hem heeft SNM indertijd milieuminister 
Ginjaar gevraagd om een verbod op Wolmanzout, echter zonder resultaat. De bodemsanering die 
nodig zal zijn om de vergiftiging te lijf te gaan zal een slordige 4 miljard euro kosten, volgens hem. Hij 
noemt het “te gek voor woorden dat de boel niet wordt gesaneerd”. Dat is nog eens mannentaal, zou 
je zeggen. Maar de stichting heeft vooralsnog niet bar veel ondernomen om deze milieuramp aan de 
kaak te stellen. 

Dat de Tweede Kamer zich in 1991 eindelijk uitsprak voor een verbod op Wolmanzout, dat was niet 
te danken aan de inspanningen van de SNM, maar aan een motie van het Groenlinks-kamerlid 
Wilbert Willems. De motie werd overigens door de regering niet uitgevoerd, en Wilbert Willems is 
inmiddels gedegradeerd naar een onverkiesbare plaats. “Maar meneer Reijnders, als de Stichting 
Natuur en Milieu zich al twintig jaar ongerust maakt over al dat arsenicum, waarom heeft de Stichting 
Natuur en Milieu er dan zo weinig tegen gedaan? Waarom bijvoorbeeld nooit een kort geding 
aangespannen tegen het ministerie van VROM, dat aantoonbaar zijn eigen milieuwetgeving 
overtrad?” “Natuur en Milieu mikt niet primair op lobbyen in Den Haag”, is het enige antwoord. “Wij 
concentreren ons bij voorkeur op Brussel”. Het is overigens niet verbazend dat de milieubeweging 
niet uitmunt door kritiek op Den Haag: daar komen immers de subsidiestromen vandaan waar de 
milieubeweging op drijft. Het totaalbudget van de SNM bedroeg in 2002 circa 5,5 miljoen euro; circa 
3,5 miljoen daarvan werd gefourneerd door het ministerie van VROM. De overige 2 miljoen euro 
kwam van de Postcodeloterij. Probeer zo maar eens onafhankelijk te blijven, als milieu-organisatie. 

Reactie van VROM  

“De heer van Rooy heeft met ons al jarenlang correspondentie gevoerd over de problematiek van 
verduurzaamd hout. Daarbij heeft VROM steeds aangegeven dat het probleem van verduurzaamd 
hout al in de jaren 80 door VROM is onderkend. Echter, het ontbrak aan normering t.a.v. 
verschillende stoffen en juridische titels om de gewraakte stoffen te verbieden. Deze mogelijkheid is 
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pas begin jaren 90 ontstaan via beoordelingen door het CTB. Vanaf dat moment heeft het ministerie 
van VROM zich beijverd voor het verbieden van zowel gecreosoteerd hout als van met 
Wolmanzouten geïmpregneerd hout. Het verbod op gecreosoteerd hout is enkele jaren geleden 
geëffectueerd, het verbod op het gebruik van Wolmanzouten stuit telkenmale op tegenstand van de 
Europese Commissie.De Europese Commissie betwijfelt de schadelijkheid en bestrijdt het opwerpen 
van handelsbelemmeringen. Wel is de Europese Commissie Nederland tegemoet gekomen met het 
verbod op het gebruik van arseenhoudende stoffen, echter dit alleen voor een beperkt aantal 
toepassingen. De inzet van VROM t.a.v. de arseenrichtlijn van de EU is daarbij nog immer: een breed 
verbod op Wolmanzouten. Deze lijn zullen we bij de Europese Commissie verdedigen. In deze 
reactie ben ik bewust niet ingegaan op een aantal onjuistheden in het artikel, maar de slotpassage 
inzake AVR Chemie wil ik niet onbesproken laten. De in deze passage gedane suggestie van een 
overheid die ten behoeve van AVR Chemie valsheid in geschrifte pleegt is volstrekt absurd en werp ik 
ver van mij.” 

Volstrekt absurd? Hierbij het officiële document waaruit blijkt dat staatsecretaris Simons van WVC in 
april 1992 valsheid in geschrifte heeft gepleegd, door in de toelatingsbeschikking voor Wolmanzout 
het bestanddeel “arseenzuur” te wijzigen in “arseenpentoxide”. Hetgeen in strijd is met de waarheid. 

Toch VROM nog maar even gebeld: “Als er sprake is van een aantal onjuistheden in 
dit verhaal, wil VROM dan toelichten op welke “onjuistheden” hier wordt gedoeld? 
Zodat die “onjuistheden” eventueel kunnen worden gecorrigeerd? En waarom is 
deze reactie niet ondertekend? Wie is eigenlijk die “ik”, die in de laatste alinea 
opduikt?” “Die “ik” is VROM”, aldus de woordvoerster. “En wat die onjuistheden 
betreft: dit is ons officiële commentaar, en daar willen we het bij laten.  

Goedenmiddag.” 
 

 
Op de foto’s hieronder kunt u zien hoe dit voor Pamela Hemelrijk is afgelopen.   
 

  
 
Voor de sluipmoordende genocide plegende gevolgen daarvan lees het hieronder ingelaste artikel “GIFTIG 
GEVECHT om bewerkt hout” van Ron van Couwenhoven in de Telegraaf van 28 augustus 2004  
 

http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-telegraaf.htm#KOLOM2
http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-telegraaf.htm#KOLOM2
http://www.mstsnl.net/video/pamela.wmv
http://www.google.be/url?url=http://www.meervrijheid.nl/?pagina%3D2115&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=d6O6VJixB4SrafetgYAK&ved=0CB0Q9QEwAQ&usg=AFQjCNFqZx5S8a8z3wFrIM7d4tVCShNejg
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Al zestien jaar lang voert Ad van Rooij uit Sint- Oedenrode een verbeten gevecht tegen het 
gebruik van het kankerverwekkende arseen bij het impregneren van hout. Op 8 juni van dit 
jaar werd het koninklijk besluit gepubliceerd waarin het verbod werd afgekondigd op de 
invoer en toepassing van met arseenverbindingen geïmpregneerd hout. Er leek een einde 
gekomen aan een bizar gevecht van een eenling tegen een kribbige overheid, die het al 
jaren beu was gebombardeerd te worden met de vinnige brieven en e-mail van de 
Brabantse milieudeskundige. 'Maar niets is minder waar', zegt Van Rooij. 'Dit hout wordt 
nog steeds in de handel gebracht voor gebruik in de tuin, in kinderspeeltoestellen en tal 
van andere toepassingen. Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieu kijkt werkeloos toe.' 
 
'Klokkenluider' strijdt al 16 jaar tegen overheid over gebruik kankerverwekkend arseen 
 
GIFTIG GEVECHT om bewerkt hout 
 
door RON COUWENHOVEN 

  

  

SINT-OEDENRODE, zaterdag 
Op 21 december 1994 ontving Margreet de 
Boer, toen minister van Milieu, een 
opmerkelijke brief van Carl Tissen uit 
Luyksgestel. Hij meldde: 'Als gevolg van 
mijn bedrijfsactiviteiten breng ik jaarlijks 
circa 16.000 kilogram arseenzuur en 19.000 
kilogram chroomtrioxide (chroom VI) 
diffuus in water, bodem en lucht.' 
         
Ook meldde hij de minister die dag dat dr. 
H.A.M.A. de Vries, regionaal inspecteur voor 
de hygiëne van het milieu voor Noord-Brabant 
en belast met opsporen van overtredingen van 
de Wet Milieubeheer, verplicht was hem 
onmiddellijk een verbod op te leggen om nog 
meer van deze zwaar kankerverwekkende 
stoffen in het milieu te brengen. Hij schreef de 
minister: 'Mijns inziens gaat het hier om een 
bijzonder ernstige overtreding en was hij 
verplicht mij onmiddellijk een verbod op te 
leggen om nog meer arseenzuur en 
chroomtrioxide in het milieu te brengen. Als 
gevolg daarvan heb ik vanaf 21 december 
1994 tot op heden nog zo'n 24.000 kilogram 
arseenzuur en zo'n 29.000 kilogram 
chroomtrioxide in het milieu kunnen brengen. 
Hiervoor kan ik niet aansprakelijk worden 
gesteld, maar is de heer De Vries 
aansprakelijk.' 
Milieucrimineel 
  
Tissen stelde zich dus aan de minister voor 

 
 

 
Zelfs kinderspeeltoestellen werden gebouwd 
van met arseen geïmpregneerd hout. 'In de 
afvalverwerking is men verplicht 
veiligheidshandschoenen en stofmaskers te 
dragen als men met dit hout werkt', zegt 
ingenieur Ad van Rooij. 'Vervaardiging en 
import van dit hout is nu verboden, maar het 
staat en ligt nog overal in het land en de oude 
voorraden worden nog gewoon verhandeld.' 

 
 
 
FOTO: RIAS IMMINK 

 

http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
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als een zware milieucrimineel en probeerde 
zich zo in te dekken tegen zware 
schadeclaims van de overheid, die overigens 
nooit kwamen. Hij hield zich met zijn bedrijf al 
sinds 1973 bezig met het impregneren van 
hout en op bevel van burgemeester mr. F.J.M 
Houben, later commissaris van de Koningin in 
Noord-Brabant, en zijn wethouders moest hij 
dat doen met 'uitsluitend wolmanzout op 
straffe van een boete ƒ1000 per overtreding'. 
        
Deze week vertelde Carl Tissen: 'Deze 
wolmanzouten bevatten het verboden 
arseen. Via stoomfixatie, een proces dat 
gebruikt wordt voor het impregneren van 
hout, kwamen de stoffen in de lucht en dus 
in het milieu. In 1993 kreeg ik argwaan en 
werd ik erg ongerust over de gevolgen 
voor de gezondheid van mijn personeel, de 
omwonenden van mijn bedrijf en mijn 
familie. Ik heb toen twee onderzoeken laten 
doen, die mij duidelijk maakten dat ik - 
nota bene op bevel van de plaatselijke 
overheid - zwaar giftige stoffen in het 
milieu bracht. Als eerlijk burger heb ik daar 
toen melding van gemaakt bij de overheid.' 
         
De Vaste Kamercommissie voor milieubeheer 
nam - net als de minister - de melding voor 
kennisgeving aan. De brieven, waarin Tissen 
zichzelf beschuldigt van zware delicten, 
bevinden zich in het omvangrijke dossier van 
ingenieur Ad van Rooij uit Sint- Oedenrode. 
Hij voert al sinds 1988, toen zijn buurman Van 
Aarle zijn klompenmakerij en houthandel met 
een impregneerinstallatie wilde uitbreiden, een 
bizar gevecht tegen de overheid. Van Rooij 
(51) is veiligheidskundige, directeur van de 
door hem opgerichte Stichting Ecologisch 
Kennis Centrum en drie dagen per week op 
parttimebasis veiligheidsmanager bij Philips 
Medical Systems Nederland BV. 
 
De Brabander kijkt niet verbaasd op over de 
wonderlijke affaire- Tissen en de totale 
passiviteit, die het ministerie van Milieu in 
deze zaak aan de dag legde. Carl Tissen 
moest pas stoppen met het door hem zelf 
gewraakte productieproces, toen hij 
burgemeester Van Poppel van Luyksgestel op 
de hoogte stelde van zijn bevindingen. En wel 
met onmiddellijke ingang. 
         
Ondernemer Tissen gaf zichzelf aan als 

 

 
Ook bij het impregneren van tuinhout worden 
volgens Van Rooij kankerverwekkende stoffen 
gebruikt. 
 

FOTO: RIAS IMMINK 

 

 
Hans Alders, in 1992 minister van Milieuzaken 
en nu commissaris van de Koningin in 
Groningen, loste het 'probleem- Van Rooij' 
simpel op. Hij deed de luis in de pels van de 
overheid gewoon in de ban. 
 
Alders besloot dat alle diensten de brieven 
van Van Rooij voortaan voor kennisgeving 
konden aannemen. Omdat de Brabander ook 
de Koningin met zijn brieven bestookte, werd 
drs. F.E.R. Rhodius, directeur van het kabinet 
van de Koningin ook van het besluit op de 
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milieucrimineel, en dient schadeclaim in 
 
'Ik kreeg de toezegging van volledige 
schadevergoeding, want ik had voor 800.000 
gulden geïnvesteerd in machines om aan het 
indertijd door de gemeente bevolen 
productieproces te voldoen. Maar uiteindelijk 
bleek de gemeente niet verzekerd', zegt 
Tissen. 'Ik procedeer nu voor de Hoge Raad 
voor een schadevergoeding, die inmiddels is 
opgelopen tot 6,5 miljoen euro. Op 19 
november wordt de zaak behandeld.' 
        
Gedwongen 
 
Tissen werd zo als enig bedrijf in Nederland 
gedwongen te stoppen met de gevaarlijke 
stoomfixaties van hout met behulp van 
wolmanzouten. Waarom reageerde het 
ministerie van Milieuzaken nooit op zijn 
ernstige waarschuwing?  
 
Ad van Rooij denkt het antwoord te weten. Hij 
zegt: 'Ik heb als een echte klokkenluider vanaf 
1988 aan de bel gehangen, maar nergens 
vond ik gehoor. Feit is dat de arseen- en 
chroom VI zouten afvalproducten zijn van 
voornamelijk Billiton uit Arnhem. Ook de 
zinksmelterij Budelco in Budel produceert 
dit hoogproblematisch afval. Zij zaten met 
dit levensgevaarlijke spul behoorlijk in hun 
maag en uiteindelijk werd er een mooie 
oplossing gevonden door het in hout te 
impregneren. Zo konden talloze tonnen van dit 
spul weggewerkt worden en was de Staat der 
Nederlanden van een erg ongemakkelijk 
probleem af.'  
 
De Brabander beet zich als een terriër vast in 
de affaire en raakte in de loop van zestien jaar 
de tel kwijt over het aantal processen en 
procedures dat hij voerde. Het waren er zeker 
meer dan duizend, waarvan alleen al de helft 
tegen zijn buurman Van Aarle. De gevolgen 
tarten elke beschrijving. Er kwamen 
telefonische bedreigingen, ramen werden 
kapot gegooid, de bejaarde moeder van Van 
Rooij werd twee keer aangevallen. Zo'n twintig 
keer deed hij aangifte bij de politie, maar nooit 
werden de daders aangepakt. Hij 
bombardeerde politici, ambtenaren en justitie 
met brieven en e-mails, waarvan de tendens 
steeds grimmiger werd. 
        

hoogte gesteld. Alders voegde een overzicht 
van liefst 55 allemaal diepgravende brieven 
bij, die Van Rooij en diverse instanties aan het 
onderwerp 'wolmanzouten' hadden gewijd.  
        
Ad van Rooij en zijn niet aflatende gevecht 
tegen het gebruik van arseenverbindingen bij 
het impregneren van hout was officieel in de 
ban gedaan door de hoogste autoriteit in 
Nederland. Probleem opgelost! 
        
Opmerkelijk 
 
Des te opmerkelijker is het dat nu op 17 mei - 
twaalf jaar later - door diezelfde overheid het 
gebruik van arseen als uiterst gevaarlijk werd 
erkend en compleet in de ban werd gedaan. 
De invoer en de toepassing van met 
arseenverbindingen behandeld hout werd in 
Nederland wettelijk verboden. Het mag niet 
meer worden toegepast in woningbouw, bij 
toepassingen waarbij gevaar van herhaald 
huidcontact bestaat, in zee en voor 
landbouwdoeleinden. 
         
Ondernemer Tissen gaf zichzelf aan als 
milieucrimineel, en dient schadeclaim in 
 
Het ministerie, dat indertijd van Van Rooij's 
brieven verschoond wenste te blijven, 
meldt nu ook op zijn eigen internetwebsite 
in het Dossier Kachels en Haarden: 'Advies 
is in elk geval de volgende brandstoffen 
niet te stoken, omdat er zeer 
milieubelastende stoffen bij vrijkomen.' En 
deze stoffen zijn: geïmpregneerd hout of 
verduurzaamd hout.  
 
Voor Ad van Rooij leek met het koninklijk 
besluit van mei het einde van zijn 
zestienjarige oorlog met de overheid 
voorbij. Maar niets is minder waar. 
         
Hij zegt: 'Op 9 juni werd de wet van kracht, 
maar nu - drie maanden later - is er door 
VROM nog niets gedaan aan de handhaving 
van de wet. Het hout wordt nog gewoon 
verhandeld en gebruikt. Ik heb 
staatssecretaris Pieter van Geel er al over 
geschreven, maar zoals gebruikelijk komt er 
geen inhoudelijk antwoord. Arseen is 
gevaarlijker voor de volksgezondheid dan 
asbest. Iedereen kan er zomaar mee in 
contact komen. Dit type hout wordt zelfs 
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Zijn strijd begon veel te lijken op de 
vruchteloze gevechten van Don Quichot 
tegen de windmolens. Al na vier jaar leidde 
dat tot een opmerkelijke actie van de 
toenmalige minister van VROM, Hans 
Alders, tegenwoordig commissaris van de 
Koningin in Groningen. 
         
Hij was net als zijn ambtenaren wanhopig 
geworden van de stapels brieven - 
ondersteund met deskundige rapporten - en 
schreef op 31 maart 1992 aan de Vaste 
Kamercommissie van Milieubeheer: 'Ik 
waardeer het in hoge mate als burgers een 
grote betrokkenheid vertonen bij de 
milieuproblemen, waarmee de Nederlandse 
samenleving wordt geconfronteerd. De wijze 
waarop de heer Van Rooij zijn betrokkenheid 
uit, legt echter een zeer groot tijdsbeslag op 
de medewerkers van het directoraat- generaal 
Milieubeheer, de hoofdinspectie Milieuhygiene 
en de regionale Inspectie Milieuhygiëne te 
Noord-Brabant. Ik ben van mening dat dit 
tijdsbeslag, veroorzaakt door één burger, een 
thans niet meer te verantwoorden omvang is 
gaan aannemen.'  

 
 

gebruikt voor kinderspeeltoestellen en 
picknicktafels. Iemand ving eens water op dat 
van de wanden zijn schuurtje afliep en liet het 
onderzoeken. Er zat twintigmaal zoveel 
arseen in het water als wettelijk was 
toegestaan. Bovendien hebben we te maken 
met afvalhout, dat vaak versnipperd wordt en 
tot spaanplaat verwerkt. Het is zo giftig, dat 
personeel bij de verwerking 
veiligheidshandschoenen en stofmaskers 
moet dragen. Ook vindt verbranding in 
energiecentrales plaats, waardoor weer 
uitstoot in het milieu plaatsvindt. Toch kijkt 
men nog steeds met de armen over elkaar 
toe.' 
        
Oude zaak 
 
Volgens ing. Cees Boon, voorzitter van de 
Vereniging Houtimpregneerinrichtingen in 
Nederland (VHN), die 25 van dit soort 
bedrijven vertegenwoordigt, is er niets aan de 
hand. Hij zegt: 'Dit is een oude zaak. Een 
gepasseerd station. Er was al een Europese 
richtlijn. Arseen wordt niet meer gebruikt bij 
stoomfixaties. Mensen als Van Rooij en 
Tissen hameren al jaren op hetzelfde 
aambeeld. De overheid vindt echter dat wij het 
heel goed doen. Wij zijn op het gebied van 
impregneringstechniek toonaangevend in 
Europa.'  
 
Opmerkelijk blijft natuurlijk wel dat het gebruik 
van met arseen geïmpregneerd hout nu bij 
wet is verboden. Ad van Rooij zegt: 'In 1998 
werd de hoeveelheid van dit soort hout in ons 
land op 8 miljoen kubieke meter geschat. Elk 
jaar komt daar 800 kuub bij en de 
houdbaarheid van het hout wordt voor twintig 
jaar gegarandeerd. Hoe gaat men dat 
allemaal afvoeren en wat gebeurt er met de 
enorme hoeveelheden arseen die nu niet 
meer in tuinhout en dergelijke verwerkt kan 
worden?' 
 
Deze vragen werden deze week door deze 
krant aan het ministerie van VROM 
voorgelegd, maar het antwoord laat nog 
steeds op zich wachten.   
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Zoals u hierboven heeft kunnen lezen ligt de primaire oorzaak in een meest criminele partijpolitiek die 
het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. (thans: Van Aarle Houtbedrijf B.V.) al vanaf 1987 gebruiken als 
dekmantelbedrijf om met miljarden euro’s winsten het hoog problematisch kankerverwekkend 
gevaarlijk afval van Billiton/Shell/Budelco onder de dekmantel van “Duurzaamheid” in tuinen en huizen 
te dumpen, in plaats van tegen hoge kosten eeuwig op te slaan wat wettelijk had gemoeten.  
 
Tweede Kamer verbiedt met een (148 stemmen voor 2 stemmen tegen) aangenomen motie van 
GroenLinks vanaf 1991 het gebruik van arseenhoudende wolmanzouten maar milieuminister 
Hans Alders (PvdA) legt deze motie naast zich neer 
 
Al in 1991 is over het gebruik van arseenhoudende wolmanzouten een motie ingediend door Tweede 
Kamerlid Wilbert Willems van GroenLinks. Deze motie is door de meerderheid van de Tweede Kamer 
(148 stemmen voor 2 stemmen tegen) aangenomen en in de kamerstukken van 24 oktober 1991 
gepubliceerd onder nummer. 24 (22300-XI). Deze door de Tweede-Kamer aangenomen motie is door 
voormalig verantwoordelijk minister Hans Alders (PvdA) van VROM niet uitgevoerd. Daarmee is de 
Nederlandse politieke partij PvdA verantwoordelijk en aansprakelijk voor sluipmoordende chemische 
genocide op 7 miljard wereldbewoners vanuit Nederland. Voor de chemische en wettelijke onderbouw 
lees alle artikelen daarover in Het Echte Nieuws (www.hetechtenieuws.org) in de volgende link.  
 

http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php 
 
Wat voor ons al maar liefst 24 jaar lang het gevolg is van deze door milieuminister Hans Alders (PvdA) 
in gang gezette wereldvernietigende misdaad kunt u lezen in het hieronder ingelaste artikel “Grootste 
milieuschandaal ooit ontmaskerd” van 19 december 2003 in Kleintje Muurkrant.    
 

 
 

Grootste milieuschandaal ooit ontmaskerd  

Met een recent bij de Raad van State aangespannen rechtszaak heb ik 's 
werelds grootste milieuschandaal ooit, in gang gezet door het kabinet Lubbers 
III (CDA/PvdA), feitelijk volledig ontmanteld.  

door Ad van Rooij  
 
De basis van dit enorme milieuschandaal vormt de "Intentieverklaring uitvoering milieubeleid 
basismetaalindustrie" ondertekend op 10 maart 1992 door: minister J.G.M. Alders namens het 
ministerie van VROM; minister dr. J.E. Andriessen namens het ministerie van EZ; minister J.R.H. 
Maij-Weggen namens het ministerie van V en W; de heer D. Sonneveld namens het Interprovinciaal 
Overleg; drs. P.Ph. Dordregter namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten; dr. ir. J. IJff en 
mr. C.Th. Smit namens de Unie van Waterschappen en ir. O.H.A. van Royen namens de stichting 
Basismetaalindustrie en Milieu.  
 
Bovengenoemde personen hebben hiermee op 10 maart 1992 een samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten waarin is beslist dat de 220.000 ton jarosiet die Billiton (Budelco/Shell) jaarlijks aan 
gevaarlijk afval opslaat in het jaar 2000 moet zijn teruggebracht naar 11.000 ton en dat 209.000 ton 
daarvan moet worden hergebruikt. In deze overeenkomst is aan bovengenoemde deelnemers en de 
deelnemers uit de Overleggroep en taakgroepen een geheimhoudingsplicht opgelegd.  
 
Overeenkomstig die intentieverklaring moest de metaalindustrie (Billiton/Budelco/Shell) van het 
Kabinet Lubbers III het concentraat aan zware metalen (arseen, chroom VI, koper) uit jarosiet halen 
waarvoor de industrie (Hickson Garantor) veel belangstelling had. Hickson Garantor BV verwerkt dit 
concentraat aan zware metalen (feitelijk extreem gevaarlijk afval) in haar bestrijdingsmiddel 
superwolmanzout-Co en verkoopt betreffend bestrijdingsmiddel aan onder andere de 
houtimpregneerbedrijven in Nederland, waaronder mijn buurman Gebr. van Aarle BV.  
 
 

http://www.hetechtenieuws.org/
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.stelling.nl/kleintje/386/Vanrooij.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/386/Vanrooij.htm
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Voor dit alles hebben de Ministers van VROM en EZ grote bedragen aan overheidssubsidie 
(gemeenschapsgeld) uitgegeven en doen dat nog steeds. Het gaat om enorme hoeveelheden 
arseen, chroom VI en koper uit jarosiet (zinkafval) die Billiton (Budelco/Shell) wereldwijd via 
dekmantelbedrijf Hickson Garantor BV wil gaan verkopen om het vervolgens via de 
houtimpregneerbedrijven, waaronder mijn buurman Gebr. van Aarle BV, bij de door minister J.G.M. 
Alders van VROM opzettelijk onjuist voorgelichte consumenten in de tuinen te dumpen. Hiervoor 
moest dus een wereldwijd grote markt worden gecreëerd. Ook daarvoor heeft voormalig minister van 
VROM J.G.M. Alders gezorgd.  
 
In juni 1992 heeft het Kabinet Lubbers III, onder voorzitterschap van voormalig minister Alders van 
VROM, het "Rio de Janeiro protocol" tot stand gebracht en ondertekend. Onder de dekmantel van 
behoud van de regenwouden heeft Alders verduurzaamd hout als geschikt alternatief aangeprezen. 
De door minister Alders gesubsidieerde milieuorganisaties waaronder Vereniging Milieudefensie, 
Stichting Natuur en Milieu en het Wereld Natuurfonds volgden minister Alders van VROM daarin 
blindelings, anders werd hun subsidie ingetrokken. Landelijke milieucampagnes, en de enorme 
publiciteit hierover hebben in Nederland geleid tot een werkelijke rage. Deze campagnes stimuleerde 
de aanschaf door de consument. Coniferen en beukenhagen werden veelal gerooid en nauwelijks 
nog gebruikt als erfafscheiding. Geïmpregneerd hout kwam daarvoor in de plaats. Tegels en klinkers 
in de tuin werden vervangen door tegels van geïmpregneerd hout. Zelfs kinderspeeltoestellen, 
picknicktafels, vlonders, beschoeiingen, huizen en zelfs gehele woonwijken werden gebouwd van 
geïmpregneerd hout. Dat hiermee onze regenwouden werden behouden heb ik nooit begrepen en is 
ook nooit aangetoond. Wel is het zo dat Billiton/Budelco/Shell op deze wijze haar 
levensgevaarlijk afval, met de hulp van het Kabinet Lubbers III, jaarlijks met miljoenen 
kilogrammen in het milieu hebben kunnen dumpen.  
 
Het gehele kabinet Lubbers III heeft op de hierboven beschreven wijze Billiton (Budelco/Shell) 
geholpen om via de dekmantelbedrijven Hickson Garantor BV en houtimpregneerbedrijven, 
waaronder de Gebr. van Aarle BV, jaarlijks miljoenen kilogrammen arseen, chroom VI en koper met 
het geïmpregneerde hout mee in water, bodem en lucht te dumpen. Dit alles in strijd met hun eigen 
beleid zoals dat door de Tweede Kamer der Staten Generaal is vastgelegd in het Indicatief 
Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990 waarin zowel arseen als chroom VI staan opgenomen 
als zwarte lijststof en waarvoor in Internationaal verband is besloten dat in het milieu brengen van 
deze stoffen, gezien hun gevaarlijke eigenschappen, via een maximaal brongerichte aanpak met de 
best bestaande techniek moet worden voorkomen. Onder milieuschadelijkheid wordt verstaan: 
stofeigenschappen zoals giftigheid - waaronder carcinogeniteit, mutageniteit en teratogeniteit of 
afbreekbaarheid -, en (bio)accumulatie, die een ernstig risico inhouden.  
 
Op grond hiervan had de Gebr. van Aarle BV betreffend arseen en chroom VI nooit in het hout 
mogen persen om er geïmpregneerd hout van te maken en nooit als geïmpregneerde houten 
producten aan de consumenten mogen verkopen. Ondanks de wetenschap bij alle leden van kabinet 
Lubbers III dat door hen daarmee alle nationale- en internationale wetten met voeten werden 
getreden, hebben zij toch besloten dit alles zwaar te subsidiëren. Via de Vereniging van 
Houtimpregneerinrichtingen in Nederland (VHN) heeft minister Alders van VROM grote bedragen 
subsidie gegeven aan de houtimpregneerbedrijven in Nederland, waaronder de Gebr. van Aarle BV, 
voor de invoering van een milieuzorgsysteem en heeft het ministerie van VROM via deze 
houtimpregneerbedrijven 25 tot 75 procent subsidie gegeven aan consumenten die dit 
geïmpregneerde hout met "Komo-keur" kochten. Dit alles met de wetenschap dat "Komo-gekeurd" 
geïmpregneerd hout juist het maximum aan arseen en chroom VI bevat.  
 
Bij besluit van 23 september 2003 hebben burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode zelf 
beslist dat de door hen aan de Gebr. van Aarle BV verleende milieuvergunning zich niet uitstrekt tot 
het door Gebr. van Aarle BV geproduceerde geïmpregneerde hout of houten producten daarvan die 
worden verkocht aan de consumenten. Dit omdat daarmee betreffend geïmpregneerde hout of 
geïmpregneerde houten producten daarvan, in de gebruiks- en afvalfase worden gebracht. Door 
verkoop van geïmpregneerd hout aan de consument heeft de Gebr. van Aarle BV vanaf 11 augustus 
1992 tot op heden maar liefst zo'n 62.150 kg arseen en 86.900 kg. chroom VI op een 
ongecontroleerde wijze in water, bodem en lucht gebracht zonder een daarvoor vereiste 
milieuvergunning. Elke dag dat de Gebr. van Aarle BV daarmee kan doorgaan komen er zo'n 15 
kilogram arseen en 21 kilogram chroom VI bij.  



33 
© 

 
Arseen (arseenzuur) is al vanaf 1986 een zwarte lijststof is voor water, bodem en lucht en chroom VI 
(chroomtrioxide) is al vanaf 1986 een zwarte lijststof is voor lucht. Dit betekent dat het in het milieu 
brengen ervan al vanaf 1986 via een maximaal brongerichte aanpak met de best bestaande techniek 
moet worden vermeden. Dit internationaal beleid heeft de Staat der Nederlanden met het door de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal goedgekeurde "Indicatieve Meerjarenprogramma Milieubeheer 
1986-1990" overgenomen. Overeenkomstig dit programma waren burgemeester en wethouders van 
Sint Oedenrode dan ook wettelijk verplicht om mijn bezwaarschrift gegrond te verklaren en met 
toepassing van bestuursdwang en dwangsom het bedrijf Gebr. van Aarle BV te dwingen de verkoop 
van met arseen en chroom VI geïmpregneerd hout, en houten producten daarvan, aan de consument 
met onmiddellijke ingang te verbieden. Dit omdat daarmee door de Gebr. van Aarle BV dagelijks zo'n 
15 kilogram arseen en 21 kilogram chroom VI op een ongecontroleerde wijze in water, bodem en 
lucht worden gebracht, zonder te beschikken over een daarvoor vereiste milieuvergunning.  
 
Als door de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bovengenoemd 
besluit van 23 september 2003 niet wordt geschorst dan laat hij daarmee jurisprudentie ontstaan dat 
elk bedrijf, en alle 16 miljoen inwoners in Nederland, eenmalig 62.150 kg arseen en 86.900 kg. 
chroom VI, gevolgd door 15 kg. arseen en 21 kg. chroom VI per dag, in water bodem en lucht mogen 
brengen zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning en zonder dat zij daarvoor bestuursrechtelijk, 
civielrechtelijk of strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. Indien dat daadwerkelijk gebeurt zijn wij met 
zijn allen direct dood. Staatsraad mr. Th.G. Drupsteen doet hierover vóór 16 december 2003 
uitspraak.  
 
(Ad van Rooij is hogere veiligheidskundige en betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te Sint 
Oedenrode. Een overstelpende hoeveelheid informatie over dit soort zaken kunt u vinden bij de 
Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl/ekc.htm) bij Polie (www.biomassa.polie.nl) en in iedere 
afleveringen van Kleintje Muurkrant, zie archief op (www.stelling.nl/kleintje)  

 
Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 386, 19 december 2003 
 

    
Het is deze misdaad, waar ook de moord op Pim Fortuyn mee samenhangt, die vanaf de oprichting in 
2009 de politieke partij De Groenen, afdelingen Sint-Oedenrode en Heusden, terroriseert.  
   
Op 3 maart 2010 heeft de politieke partij “De Groenen” voor het eerst meegedaan aan de 
gemeenteraadsverkiezingen in de gemeenten Sint-Oedenrode en Heusden (Nederland) met als 
lijsttrekkers A.M.L. (Ad) van Rooij (Sint-Oedenrode) en Bianca van Dijk (Heusden).  
In de verkiezingscampagne hebben “De Groenen” in Sint-Oedenrode en Heusden de volgende 
uitnodiging voor het debat op vrijdag 26 februari 2010 van 19.30 - 21.30 uur op camping en 
pensionstal Dommeldal, 't Achterom 9-9a, 5491 XD Sint-Oedenrode laten uitgaan naar de andere 
politieke partijen die meededen aan de verkiezingen:  
 

 
 

Uitnodiging voor het debat op vrijdag 26 februari 2010 van 
19.30 - 21.30 uur 

op camping en pensionstal Dommeldal, 't Achterom 9-9a, 
5491 XD Sint-Oedenrode. 

 
Zit achter een 80 jaar oude beuken haag, die in Elshout is gerooid 
en in Sint-Oedenrode is gepland, een ambtelijke miljoenenfraude 
binnen de gemeentes Heusden en Sint-Oedenrode waarvoor 
honderdduizenden euro's aan gemeenschapsgeld zijn misbruikt? 
 
Hierover gaat het debat dat De Groenen op 26 februari 2010 
hebben georganiseerd en waarbij alle lijsttrekkers van de 
verkiesbare partijen uit Heusden en Sint-Oedenrode en de lokale 
media zijn uitgenodigd. In dat debat kunnen De Groenen het 
volgende feitelijke bewijsmateriaal tonen. 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf
http://www.degroenen.nl/
http://www.degroenen.nl/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
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1. 
Op 31 maart 2008 heeft notaris mr. R. Welsmann te Drunen een notarisakte opgesteld, waarbij de 
percelen sectie K nummers: 1736 en 2426 te Elshout, samen groot 6,44 are, door P.G.W. van 
Sambeek, wonende aan Van Schagenstraat 14 te Elshout, als bouwgrond is verkocht aan  
J. Schellekens en M.D. Willemsen, wonende aan Van Schagenstraat 26 te Elshout.  
De heer J. Schellekens (nummer 9 op de lijst DMP-Heusden) biedt nu betreffende percelen te koop 
aan voor € 275.000,- hetgeen neerkomt op € 427,- m2. Dit terwijl het volgens het ter plaatse 
geldende bestemmingsplan agrarische grond betreft met een waarde van zo'n € 6,- per m2 waarop 
ingevolge artikel 4, lid 2 van het geldende bestemmingsplan het realiseren van nieuwe woningen is 
uitgesloten. Dit betekent dat iemand hieraan een onrechtmatige bevoordeling van zo'n € 271.000,- 
heeft gehad. Het gaat in het totaal om 7 van dergelijke percelen, waarmee het gaat om een totale 
onrechtmatige bevoordeling van maar liefst € 1.897.000,- 
 
2. 
Een groot deel van de 80 jarige oude beuken haag is door J.A.B. Brok ruim 1,5 jaar geleden in 
Elshout aan de scheidingstraat gerooid zonder vereiste vergunning of toestemming van 
burgemeester en wethouders van Heusden en door J.L.J.M. van Gorkum gepland aan de 
Ollandseweg 165 te Sint-Oedenrode zonder een daarvoor vereiste aanlegvergunning van 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode; 
 
3. 
Deels op de plaats van deze 80 jarige oude beuken haag heeft J.A.B. Brok een woning gebouwd:  

 op agrarische grond in strijd met het bestemmingsplan. De prijs van agrarische grond 
bedraagt zo'n € 6,- per m2. en dat van bouwgrond is € 427,- m2. Wie heeft er verdiend aan 
het verschil van € 421,- per m2;  

 65 cm over de perceelgrens op grond van een derde zonder voorgaande toestemming van 
die derde; 

In plaats van die gerooide beukenhaag is voor het overige deel een geïmpregneerde erfafscheiding 
geplaatst zonder een vereiste vergunning van burgemeester en wethouders van Heusden. De uiterst 
giftige kankerverwekkende stoffen komen met regenwater mee uit betreffende geïmpregneerd hout 
en verontreinigen de bodem ter plaatse. Door 65 cm over de perceelgrens te bouwen is de breedte 
van de in en uitweg naar de woningen Scheidingstraat 5 en 7 slechts 3 meter breed terwijl de breedte 
op grond van bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer en brandblusvoorzieningen 
ingevolge artikel 2.5.3 van de bouwverordening ten minste 4,5 meter moet zijn.  
 
De 7 kinderen van de familie Brok waarvan deze agrarische grond is geweest en die deze agrarische 
grond als bouwgrond hebben kunnen verkopen hebben hiervan groot financieel voordeel gehad.  
 
Betrokken ambtenaren binnen de gemeente Heusden die op betreffende agrarische grond 
bouwvergunningen hebben afgegeven in strijd met het bestemmingsplan en in strijd met de 
bouwverordening hebben hiervoor veel gemeenschapsgeld misbruikt, hetgeen met de dag meer 
wordt. Dat moet nu stoppen volgens De Groenen. Ook wil De Groenen rechtvaardige mensen niet 
beschadigen. Om die reden hebben wij onder meer hierover de volgende personen telefonisch 
benaderd: 

 de heer J. Schellekens en mevrouw M.D. Willemsen bleken niet op de hoogte te zijn dat het 
agrarische grond is. Zij hebben betreffende grond gekocht van P.G.W. van Sambeek met een 
onderliggende notarisakte dat het bouwgrond betreft. Zij waren ondanks alles blij dat De 
Groenen hen hierover heeft opgebeld en vroegen ook of wij hen hierover op de hoogte wilden 
houden;  

 de heer P.G.W. van Sambeek bleek ook niet op de hoogte te zijn dat het agrarische grond is. 
Hij heeft betreffende grond gekocht van de familie Brok als bouwgrond. Ook hij was ondanks 
alles blij dat De Groenen hem hierover heeft opgebeld en vroeg ook of wij hem hierover op 
de hoogte wilden houden; 

 
Gezien vorenstaande feiten hebben De Groenen verantwoordelijk wethouder W. Dijkstra daarover 
telefonisch benaderd. Hij was bijzonder blij dat wij hem daarover opbelden. Hij zegt als dingen niet 
kloppen en fout zitten dan laat ik dat als verantwoordelijk wethouder tot aan de bodem uitzoeken en 
corrigeren in overeenstemming met het bestemmingsplan en gaan wij er ook voor zorgen dat dit niet 
nog meer gemeenschapsgeld gaat kosten. Een dergelijke wethouder hadden wij ook wel bij De 
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Groenen willen hebben! Daarna hebben wij burgemeester H. Willems telefonisch benaderd. Gezien 
het eerdere voorval met de burgemeester dachten wij dat hij niet open zou staan voor een inhoudelijk 
gesprek hierover. Het tegenovergestelde bleek waar te zijn. Ook burgemeester Willems wilde precies 
weten hoe het zit en steunde de beloftes van wethouder W. Dijkstra volledig en zou hem daarover 
ook spreken. Zo'n burgemeester mag van De Groenen blijven. Hierna heeft wethouder M. Buijs ons 
nog teruggebeld en heeft het verhaal van De Groenen hierover aangehoord en heeft toegezegd de 
zaak te controleren en bij geconstateerde fouten het gesprek te willen aangaan over een oplossing. 
Hij geeft hierbij nadrukkelijk aan dat er altijd fouten gemaakt kunnen worden maar dat bij objectieve 
vaststelling van die fouten wethouder Buijs graag wil praten over een goede oplossing. Hierover 
hebben De Groenen ook notaris mr. R. Welsmann geïnformeerd en verteld dat de oorzaak 
bestuursrechtelijk is en dat bovengenoemde wethouders de zaak gaan onderzoeken. Hij was blij dat 
wij hem daarover hebben geïnformeerd. 
 
In Sint-Oedenrode is men nog niet zover als in Heusden. Daar worden de nummers 1,2 en 6 op de 
verkiezingslijst van De Groenen door burgemeester P.M. Maas het gemeentehuis uitgezet omdat de 
verantwoordelijke ambtenaren binnen de gemeente Sint-Oedenrode de vragen van De Groenen van 
burgemeester P.M. maas niet mogen beantwoorden. Ook heeft burgemeester P.M. Maas zelfstandig 
besloten dat De Groenen geen e-mail meer mogen versturen aan de gemeente Sint-Oedenrode. 
 
Eerder werd lijsttrekker Ad van Rooij van De Groenen door J.A.J. Vugts, voorzitter van de 
bezwarencommissie, erop gewezen dat hij niet meer mag kijken in welke richting hij wil. 
 
Wat er in Sint-Oedenrode rondom die 80 jaar oude beuken haag die afkomstig is vanuit de 
Scheidingstraat te Elshout allemaal aan de hand is, kunt u hieronder lezen: 
 
4. 
In het natuurgebied het Dommedal in Sint-Oedenrode (Olland) heeft J.L.J.M. van Gorkum op het 
adres Ollandseweg 165 ruim 1,5 jaar geleden de illegaal gerooide 80 jaar oude beuken haag mogen 
planten zonder een daarvoor vereiste aanlegvergunning van burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode. Achter deze 80 jaar oude beukenhaag heeft J.L.J.M. van Gorkum met oogluikende 
toestemming van burgemeester en wethouders een zanddepot met verontreinigde grond mogen 
oprichten zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning in strijd met het bestemmingsplan. 
 
5. 
Op grond van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 1997' rust op de woning Ollandseweg 
165 een woonbestemming waarop ingevolge artikel 18, lid 4 sub b en lid 5 sub b een burgerwoning 
mag worden gebouwd van maximaal 500 m3 met een vrijstaand bijgebouw van maximaal 70 m2.  
 
Ondanks deze wetenschap hebben burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode:  

 in strijd met het bestemmingsplan 'Buitengebied 1997' deels buiten het bouwvlak aan J.L.J.M. 
van Gorkum bouwvergunning verleend voor de bouw van een woonboerderij van ruim 2000 
m3 met daarin een grote woning, een 3-tal appartementen, 2 slaapzolders, 2 grote 
ontspanningsruimten en een 2-tal vide;  

 in strijd met het bestemmingsplan 'Buitengebied 1997' ver buiten het bouwvlak 
bouwvergunning verleend voor een opslag-stallingsruimte voor het stallen van paarden met 
een oppervlakte van 206 m2 en een inhoud van zo'n 800 m3; 

 toestemming gegeven om in strijd met het bestemmingsplan een minicamping voor 25 
plaatsen aan te leggen met logies en ontbijt met alle bijbehorende voorzieningen, als 
parkeerterrein, nieuwe inrit, terras, zandkuil, paddock, e.d. 

 
Dit alles zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning binnen de stankcirkel van een naastliggend 
agrarisch bedrijf waarop een milieuvergunning rust. Ook hier gaat het om een economische 
bevoordeling (op termijn) van J.L.J.M. van Gorkum en overige betrokkenen van miljoenen euro's. Met 
deze onrechtmatige economische bevoordeling van mijloenen euro's voor J.L.J.M. van Gorkum heeft 
burgemeester P.M. Maas persoonlijk kennelijk zoveel belang dat hij zonder gerechtelijke uitspraak 
executoriaal beslag heeft laten leggen op alle Rabobank rekeningen van het naastliggende 
agrarische bedrijf om daarmee dat naastliggende agrarische bedrijf te dwingen om zijn 
milieuvergunning in te trekken, waarmee J.L.J.M. van Gorkum niet meer binnen de stankcirkel van 
dat agrarische bedrijf ligt. 
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Met deze executoriale beslaglegging op de Rabobank rekeningen van het naastliggende agrarische 
bedrijf heeft burgemeester P.M. Maas bij dat agrarische bedrijf extreem grote materiele en 
immateriële schade aangericht, hetgeen met de dag groeit. De bewoners van betreffend agrarisch 
bedrijf kunnen namelijk niet meer per pinpas betalen of een kaartje kopen voor de trein. Betrokken 
ambtenaren binnen de gemeente Sint-Oedenrode hebben voor deze onrechtrechtmatige 
bevoordeling van J.L.J.M. van Gorkum met miljoenen euro's en het aanrichten van 
honderdduizenden euro's aan materiële schade en (vanwege die executoriale beslaglegging op de 
Rabobank rekeningen) ondraaglijke immateriële schade bij de bewoners van het naastliggende 
agrarische bedrijf veroorzaakt, hetgeen met de dag groeit. Hiervoor heeft de gemeente Sint-
Oedenrode reeds honderdduizenden euro’s aan gemeenschapsgeld misbruikt, hetgeen met de dag 
meer wordt. Dat moet nu stoppen volgens De Groenen. Ook wil De Groenen rechtvaardige mensen 
niet beschadigen.  
 
Om die reden hebben wij hierover verantwoordelijk wethouder H.W.M.A. van den Berk-van den Laar 
(CDA) aangesproken. Die wil hierover geen enkel gesprek met De Groenen aangaan.  
Ook burgemeester P.M. Maas (CDA) wil hierover met De Groenen geen enkel gesprek aangaan en 
heeft nagenoeg alle communicatielijnen hierover met De Groenen verbroken. De overige twee 
wethouders J.C.M. Hendriks -van Kemenade (HvR/PvdA) en RA. Dekkers (WD) en alle zittende 
raadsleden volgen hierin wethouder H.W.M.A. van den Berk-van den Laar en burgemeester  
P.M. Maas blindelings. 
 
6. 
Het afdekken van bovengenoemde wetsovertredingen ter bevoordeling van enkelen met miljoenen 
euro's en het aanrichten van grote schade aan anderen, met misbruik van zeer grote bedragen aan 
gemeenschapsgeld, veroorzaken burenruzies en familieruzies, waardoor het in je eigen woon- en 
leefomgeving niet meer veilig wonen is. Daarmee hebben De Groenen aangetoond dat met name de 
gemeente Sint-Oedenrode grote bedragen aan gemeenschapsgeld misbruikt om goedlopende 
agrarische bedrijven kapot te maken, gezinnen kapot te maken, burenruzie en familieruzies te 
creëren, waardoor het in eigen woon- en leefomgeving onveilig wordt. De Groenen vinden dat dit 
onmiddellijk dient te stoppen. Daarvoor mag absoluut geen gemeenschapsgeld worden gebruikt. 
 
Namens De Groenen Heusden en Sint-Oedenrode  
Bianca van Dijk                                                                   Ad van Rooij 
Lijsttrekker in Heusden.                                                      Lijsttrekker in Sint-Oedenrode  
(tel: 0416 - 380858)                                                             (tel: 0413-490385) 
 

 
Op deze uitnodiging voor het debat op vrijdag 26 februari 2010 is niemand van de andere partijen 
vanuit de gemeente Sint-Oedenrode en de gemeente Heusden komen opdagen. Direct na de 
verkiezingen kregen Ad van Rooij als lijsttrekker (en voorzitter) van de Groenen in Sint Oedenrode en 
Bianca van Dijk als lijsttrekker (en voorzitter) van De Groenen in Heusden een valse strafaangifte van 
de burgemeesters Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode en Henk Willems (PvdA) van Heusden van 
smaad aan hun broek, waarvan u het bewijs hieronder vindt ingelast:  
 

 

  
De Groenen: aangifte burgemeesters overdreven 
 
Publicatie: dinsdag 20 april 2010 - 15:00 | Auteur: Janssen Hans  
 
EINDHOVEN - Het bestuur van de landelijke partij De Groenen noemt de discussie om Ad van 
Rooij, voorzitter van het lokale partijbestuur uit Sint-Oedenrode, een 'storm in een glas water'. 
De aangifte van twee burgemeesters is volgens De Groenen overdreven.  
 
De Groenen suggereerde in een advertentie in het Heusdens weekblad De Scherper dat een 
wethouder sneller een vergunning krijgt dan een burger.  

http://www.omroepbrabant.nl/?news/135420482/De+Groenen+aangifte+burgemeesters+overdreven.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/135420482/De+Groenen+aangifte+burgemeesters+overdreven.aspx
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De burgemeesters van Sint-Oedenrode en Heusden deden aangifte van smaad. Beiden zijn het zat 
dat De Groenen ambtenaren en bestuurders van onbetrouwbaarheid beschuldigt. 
 
Paul Freriks, voorzitter van de landelijke partij van De Groenen, vindt dat Van Rooij terecht het 
groenbeleid aan de kaak stelt. 'Scepticisme ten opzichte van gemeentebestuurders en gemeentelijke 
politici zien we maatschappijbreed', aldus Freriks.  
 

 
Op 21 april 2010, een dag na die valse aangifte van smaad door burgemeester Peter Maas (CDA) 
van Sint-Oedenrode, kreeg A.M.L (Ad) van Rooij te maken met een Gestapo-achtige binnenval in 
opdracht van diezelfde burgemeester Peter Maas (CDA) met politie in de aanslag, waarop A.M.L. van 
Rooij naar België is gevlucht en daar politiek asiel heeft moeten aanvragen om door toedoen van 
Peter Maas (CDA) in Nederland niet te worden vermoord in navolging van Pim Fortuyn. Dit des te 
meer omdat eerdere pogingen tot doodslag uitgevoerd door de buurtbewoners Robert en Mies van 
den Biggelaar door de gemeente Sint-Oedenrode indirect met honderdduizenden euro’s zijn beloond 
en aangiften daartegen bij de politie door toedoen van burgemeester Peter Maas, als hoofd van de 
politie, nooit strafrechtelijk worden onderzocht.  
 
Als gevolg van deze partijpolitieke misdaad binnen de gemeenten Sint-Oedenrode en Heusden 
(Nederland) heeft A.M.L. van Rooij op 21 april 2010 uit angst om door zijn buren Mies en Robert van 
den Biggelaar vermoord te worden, daar twee eerdere pogingen daartoe wonderlijk niet tot de dood 
van A.M.L. van Rooij hebben geleid en welke in Nederland om partijpolitieke redenen nooit 
strafrechtelijk worden onderzocht, naar België moeten vluchten en in België ACHT MAANDEN 
ondergedoken moeten leven gescheiden van zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, die onder 
deze omstandigheden in opdracht van burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode te maken kreeg 
met de ene na de andere geld afnemende terreur met behulp van het opleggen van valse hoge 
dwangsommen en verzegeling van bedrijfsruimten. Ondanks deze wetenschap weigerde de 
veroorzakende gemeente Sint-Oedenrode A.M.L. van Rooij vanaf 22 april 2010 uit te schrijven uit de 
Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van Sint-Oedenrode, waartoe ze wettelijk 
verplicht waren.  
 

De namens de STAAT DER NEDERLANDEN voor deze 
grensoverschrijdende domiciliefraude verantwoordelijke minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is Ronald Plasterk (zie foto). 
Ronald Plasterk is lid van dezelfde PvdA als Hans Alders, die al vanaf 1991 
“Staatsterrorisme” jegens ons heeft gepleegd, als gevolg van het feit dat 
hij op valse gronden in 1991 de met (148 stemmen voor 2 stemmen tegen) 
door de Tweede Kamer aangenomen motie van GroenLinks, om vanaf 

1991 het gebruik van arseenhoudende wolmanzouten te verbieden, niet heeft uitgevoerd. Hiermee 
hebben wij een juridische titel dat alle milieu- en gezondheidsschade als gevolg daarvan vanaf 1991 
tot in de verre toekomst kan worden verhaald op de Nederlandse politieke partij PvdA. Daarmee heeft 
de gehele Nederlandse Tweede-Kamer der Staten-Generaal de mogelijkheid om vanuit een nieuwe 
door GroenLinks in te dienen motie zich van deze wereldvergiftiging te verschonen en alle schade te 
verhalen op het partijbestuur van de PvdA die over een rechtspersoonlijkheid beschikken. Daarmee is 
tevens een einde gekomen aan dit voor ons al maar liefst 28 jaar lang (vanaf 1987) voortdurende 
“Staatsterrorisme”Thans bestaat het PvdA-partijbestuur uit 11 leden met als voorzitter Hans 
Spekman. De foto’s van deze 11 bestuursleden vindt u hieronder bijgevoegd. 

 
 

 

http://www.sdnl.nl/groenen-gemeenteraadsverkiezingen.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-asielverzoek-van-ad-van-rooij-aan-joelle-milquet-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf
http://www.sdnl.nl/camping-dommeldal-open-brief.htm
http://www.sdnl.nl/camping-dommeldal-open-brief.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Terrorisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Terrorisme
http://www.google.be/url?url=http://ponsuke2.s98.xrea.com/sg31/img.php?s%3DPlasterk&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=K0O7VM_oBI3haPzwgLgD&ved=0CCkQ9QEwCQ&usg=AFQjCNFE1pZiStBNO9Lx16yP9DjsKi5OeA
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Het zijn deze opvolgende bestuursleden van de PvdA die tegen 
de wil van 148 Tweede Kamerleden in vanaf 1991 zijn 
doorgegaan met dit grensoverschrijdende “Staatsterrorisme”  
met sluipmoordende chemische genocide gevolgen voor 
7 miljard wereldbewoners, waarin door hun toedoen de 
Nederlandse banken (als ook de wereldbanken) hebben 
geïnvesteerd en daarmee feitelijk failliet zijn. Dit omdat de 
aangerichte milieu- en gezondheidsschade wereldwijd als gevolg 
daarvan met al het geld van al die banken niet meer is te betalen.  

 
Juist om die reden moet in opdracht van de SNS-Bank NV (Nederlandse Staatsbank) onder politieke 
aansturing van huidig Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) (zie foto) met het maar liefst 
bijna 5 jaar lang plegen van terroristische domiciliefraude onder politieke aansturing van Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk (PvdA) al het geld en alle eigendommen 
van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen worden gestolen, zijn bedrijven worden 
geliquideerd en de politieke partij De Groenen, afdelingen Sint-Oedenrode en Heusden, worden 
uitgeschakeld. Hier is dan ook sprake van “Staatsterrorisme” van de meest ernstige soort   
 

Zowel Jeroen Dijsselbloem als ook Ronald Plasterk zijn PvdA-partijgenoten van 
voormalig minister Hans Alders (PvdA) die dit alles vanaf 1991 heeft veroorzaakt op 
valse gronden tegen de wil van 148 Tweede Kamerleden in. Als beloning voor deze 
wereldvernietiging zijn aan Hans Alders (zie foto) thans maar liefst 22 nevenfuncties 
toebedeeld, waarmee hij na 1991 met behulp van het plegen van deze vorm van 
partijpolitiek “Staatsterrorisme” nagenoeg de gehele wereld heeft kunnen vergiftigen, 
wat enkele topcriminelen miljardair hebben gemaakt.   

 
Juist hieraan gaan alle EURO-landen kapot zolang minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) president van 

de Eurogroep blijft en de landen van de Europese Unie haar grenzen voor dit “Staatsterrorisme” 
vanuit Nederland niet onmiddellijk sluiten.  
  
Hier ligt dan ook de oorzaak dat DE STAAT DER NEDERLANDEN, Vertegenwoordigd door Ronald 
Plasterk (PvdA), Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, nog steeds niet heeft 
gereageerd  op onze bij aangetekende brief d.d. 29 december 2014 (kenmerk: AvR/29122014/Som) 
gedane volgende twee sommaties tot het nemen van een besluit:  
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Terrorisme
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2002-verzoekschrift-aan-minister-annemarie-jorritsma-van-economische-zaken.pdf
http://www.parlement.com/id/vg09llnkd0ze/j_g_m_hans_alders
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2002-verzoekschrift-aan-minister-annemarie-jorritsma-van-economische-zaken.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2002-verzoekschrift-aan-minister-annemarie-jorritsma-van-economische-zaken.pdf
http://www.google.be/url?url=http://www.eunews.it/2014/12/08/dijsselbloem-tutti-rispettino-le-regole-del-patto-di-stabilita-ne-va-della-fiducia-delleurozona/26690&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=KNS6VJDVG8nUaoOKgrgC&ved=0CDUQ9QEwEA&usg=AFQjCNHd2emTDDtV29Y5TeePMe8YxbmUgw
http://www.google.be/url?url=http://www.paulvermast.nl/college-laat-zich-in-slaap-wiegen-door-hans-alders/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=K9m6VNXxLIK1afX8gdgJ&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEq2OIPHNVg-rp7NHvAu0g6o7OR7w
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1. Sommatie tot het nemen van een besluit vóór uiterlijk 8 januari 2015 om de door 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode al vanaf 1 januari 2011 in stand gehouden 
valselijke registratie in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (waarin staat 
opgenomen dat A.M.L. van Rooij zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nederland of 
elders verblijft en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen woont op het adres ’t Achterom 
9A, 5491 XD Sint-Oedenrode) te herstellen en in overeenstemming te brengen met ons met 
Davy Drillieux (verhuurder) gesloten huurcontract, die overeenkomstig de Belgische Huurwet 
op 31 januari 2011 is geregistreerd door inspecteur P. Broux op het registratiekantoor van de 
gemeente Zonhoven, Vredelaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren waarin staat opgenomen dat 
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen hun woning op het adres Hazendansweg 
36A, 3520 Zonhoven (België) vanaf 1 januari 2011 gebruiken als hoofdverblijfplaats en dat 
ook in de toekomst blijven doen, waartoe u wettelijk verplicht bent.  

 
2. Sommatie tot het nemen van een besluit vóór uiterlijk 8 januari 2015 dat de gemeente 

Sint-Oedenrode alle schade (materieel en immaterieel) zal vergoeden die het gevolg is van 
het niet vanaf 1 januari 2011 uitschrijven van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen 
uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-
Oedenrode op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), waartoe 
het gemeentebestuur van Sint-Oedenrode wettelijk verplicht was en nog steeds is, welke de 
gemeente Sint-Oedenrode daarbij heeft aangericht en nog zal aanrichten bij de volgende 
rechtspersonen: A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, Camping en Pensionstal 
“Dommeldal”, Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., de Politieke Groepering De Groenen (afdeling 
Sint-Oedenrode), A.A.H. van Rooij, als ook alle cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., 
de inmiddels in onze woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520, Zonhoven op 7 december 
2014 overleden J.M. van der Heijden (moeder van A.M.L. van Rooij), overige huurders van de 
woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) als ook alle 
klanten van Camping en pensionstal ‘Dommeldal’ die paarden hebben gestald en boxen 
hebben gehuurd, etc. 

 
Dit ondanks voor de Staat der Nederlanden, namens deze drs. G.M. (Gerdine) Keijzer-Baldé, directeur 
Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten, Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, Postbus 2001, 2500 EA DEN HAAG, de aanpak van adresfraude in Nederland de 
hoogste prioriteit heeft. Als bewijs daarvoor lees het hieronder ingelaste nieuwsbericht d.d. 17 oktober 
2014 op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Koninkrijksrelaties. 
 

 

 
 

Uitnodiging bestuurlijke tafel: fraude aan de gemeentebalie 
 
Nieuwsbericht | 17-10-2014 
 
Op 17 november a.s. vindt er een bestuurlijke tafel (in de vorm van een diner) over fraude aan de gemeentebalie 
plaats. Het diner is bestemd voor burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en hoofden burgerzaken. 
Het diner wordt georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
 
De overheid ontwikkelt haar dienstverlening steeds meer tot een volledig online loket met toegang tot diverse 
overheidsvoorzieningen, zoals het digitaal gemeenteloket. Als men eenmaal bij de gemeente is ingeschreven 
kan men een DigiD account aanvragen waarmee toegang tot het digitale loket mogelijk is. 
 
Met de toenemende digitalisering is het persoonlijk contact met een ambtenaar burgerzaken cruciaal voor het 
vaststellen van de identiteit van de burger. De ambtenaar burgerzaken kijkt zorgvuldig naar de burger en zijn 
documenten en checkt zijn verhaal voordat de burger bijvoorbeeld wordt ingeschreven in de BRP. De 
frauderende burger vormt voor de ambtenaar burgerzaken een extra uitdaging. 
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Wat kunt u verwachten? 

 
Tijdens de bestuurlijke tafel gaan 5 sprekers met u in gesprek:  

 Henk Jan Meijer, burgemeester gemeente Zwolle, over hoe gemeenten controle en dienstverlening 

aan de burger kunnen combineren. 

 Gerdine Keijzer (zie foto), directeur Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en 

Reisdocumenten (BPR) gaat in op het belang van zorgvuldigheid en alertheid op fraudesignalen bij u 
aan de gemeentebalie. 

 Dennis Blansjaar, fraudecoördinator bij de Belastingdienst, over het belang van een correcte 

registratie in de BRP. 

 Dagmar Winkelhorst en Ron van Troost van het project ‘Naar betrouwbare persoonsgegevens’ over 

het kennisniveau van ambtenaren burgerzaken. 
 
Waar en wanneer? 
 
17 november 2014  
Grand Hotel Karel V,  
Geertebolwerk 1, 3511 XA in Utrecht 
 
Programma en aanmelden  

Voor het volledige programma en uw aanmelding kunt u terecht op de website van het Congres- en 
Studiecentrum VNG. Voor deelname aan het diner wordt een bijdrage gevraagd van €50,00 excl. btw. 
 

 
Lees daarover ook het hieronder ingelaste artikel “Landelijke aanpak fraude met adres” daarover in de 
Telegraaf van 21 december 2014 
 
 

 
 
zo 21 dec 2014, 12:06  

 
Landelijke aanpak fraude met adres  

DEN HAAG -   
Mensen die een vals adres gebruiken, lopen komend jaar meer kans om tegen de lamp te lopen. Dat is de 
bedoeling van een strengere aanpak van adresfraude. Per jaar moet hierdoor 42 miljoen euro in het laatje 
komen. 

Foto: ANP  
Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken zondag laten weten. Het gaat om het opsporen van mensen die 
door het opgeven van een onjuist adres ten onrechte bijstand, huurtoeslag of studiefinanciering kregen. Ook kan 
het gaan om mensen die de Belastingdienst of de politie achter zich aan hebben. 

Afgelopen jaar wees nauwere samenwerking tussen onder meer de Rijksoverheid, gemeenten en instanties in 
de sociale zekerheid uit dat een derde van de onderzochte adressen niet klopte. In 91 gemeenten werden 4600 
adressen extra onderzocht waar een luchtje aan zat . Deze aanpak wordt nu landelijk. De verwachting is dat 
daardoor jaarlijks 15.000 gevallen van fraude aan het licht komen. Met een gemiddelde opbrengst van 2800 euro 
levert dat 42 miljoen euro op. De aanpak kost 13 miljoen per jaar. 

 
Gelukkig heeft de huidige Tweede Kamer ingezien dat aan dit vanuit Jeroen Dijsselbloem (PvdA) in 
samenspanning met Ronald Plasterk (PvdA) en burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
jegens ons gepleegde Staatsterrorisme, welke vanaf 1991 door Hans Alders (PvdA) in gang is gezet,  
na 24 jaar moet beëindigen. De hieronder ingelaste brief d.d. 7 januari 2015 (kenmerk: 
2015Z00067/2015D00124) van de griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan A.M.L. van 
Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) maakt dat glashelder (Stuk C) 
 

http://www.congresenstudiecentrum.nl/producten/fraude-aan-de-gemeentebalie.aspx
http://www.congresenstudiecentrum.nl/producten/fraude-aan-de-gemeentebalie.aspx
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-januari-2015-brief-tweede-kamer-binnenlandse-zaken-gba-fraude-gemeente-sint-oedenrode.pdf
http://www.telegraaf.nl/
javascript:fotovenster('http://www.telegraaf.nl/binnenland/article23478183.ece/BINARY/d/Fraude2.jpeg','','ANP');
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Tweede Kamer 
 DER STATEN-GENERAAL  
 
 
 

 
 
A.M.L. van Rooij  
Hazendansweg 36A 
3520 Zonhoven 
België 
 
Plaats en datum:                      Den Haag, 7 januari 2015 
Betreft:                                     Afschrift brief aan ministerie van Binnenlandse Zaken en 
                                                 Koninkrijksrelaties m.b.t. sommatie aan Staat der Nederlanden tot het 
                                                 nemen van een besluit om vóór uiterlijk 8 januari 2015 valselijke  
                                                 registratie in GBA van gemeente Sint-Oedenrode te herstellen 
Ons kenmerk:                          2015Z00067/2015D00124  
Onze brief van:                        29 december 2014 
 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw bovengenoemde brief. 

Uw brief is doorgestuurd naar de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken. Deze 
commissie zal uw brief behandelen in een van haar eerstvolgende vergaderingen. De griffier van de 
commissie zal u binnenkort informeren over het besluit dat de commissie naar aanleiding van uw 
brief heeft genomen. Als u uw brief alleen ter kennisname naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, 
dan volstaat de Tweede Kamer met deze ontvangstbevestiging. 

Wij wijzen u graag op het volgende. Alle ingekomen stukken, waaronder de brieven van burgers en 
organisaties, worden opgenomen in een voor alle Kamerleden en hun medewerkers toegankelijk 
informatiesysteem. Wij gaan ervan uit dat u daar geen bezwaar tegen hebt, omdat u met uw brief 
de aandacht van het parlement hebt gevraagd. U mag ervan uitgaan dat de Kamerleden en 
medewerkers zorgvuldig met uw brief omgaan. Indien u echter bezwaar hebt tegen opname van uw 
brief, dan verzoeken wij u om ons dat per omgaande te laten weten onder vermelding van het 
bovenstaande kenmerk. Uw brief zal dan uit het informatiesysteem worden verwijderd. Dit 
betekent wel dat de Tweede Kamer uw brief niet verder zal behandelen. 

Brieven van maatschappelijke organisaties en bedrijven worden tevens ter inzage gelegd voor de 
parlementaire pers. Indien u bezwaar hebt tegen inzage van uw brief door de parlementaire pers, 
kunt u onder vermelding van het bovenstaande kenmerk een email sturen naar de stafdienst 
Voorlichting, persvoorlichtina@tweedekamer.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Tweede Kamer der Staten-Generaal  
Griffie plenair/Bureau Wetgeving 
 

 
Wij laten de Tweede Kamer der Staten-Generaal dan ook een kopie toekomen van dit beroepschrift 
met het verzoek het vertrouwen in het huidige kabinet Rutte II (VVD/PvdA) hierop direct op te zeggen 
en alle aangerichte schade te verhalen op de hoofdbesturen van de VVD en PvdA, daar die over een 
rechtspersoonlijkheid bezitten. 
 

mailto:persvoorlichtina@tweedekamer.nl
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Ook laten wij hiervan een kopie toekomen aan de Belgische Regering, de Europese Commissie en de 
Verenigde Naties met het verzoek om hierop Jeroen Dijsselbloem (PvdA) per direct uit zijn functie als 
president van de Eurogroep te ontzetten en alle grenzen met Nederland te sluiten, zodat daarmee een 

totale wereldvernietiging vanuit dit “Staatsterrorisme” kan worden voorkomen.  
 
Vanuit de gemeente Sint-Oedenrode en de gemeente Heusden heeft dit “Staatsterrorisme” de 
rechtbank Oost-Brabant al jarenlang volledig in haar machtsgreep, als ook de Nederlandse Raad van 
State, wat u kunt lezen in onze oproeping d.d. 5 januari 2015 aan voorzieningenrechter mr. E. 
Loesberg van de rechtbank Oost-Brabant om te constateren dat vanwege de daarin feitelijk 
onderbouwde meerdere vernietigbare rechtshandelingen de door voorzieningenrechter mr. E. 
Loesberg op 7 oktober 2014 uitgesproken beschikking onder zaaknummer /rekestnummer: 
C/01/281994 / BP RK 14-804 ‘van rechtswege’ nietig is (Stuk D). Wij verzoeken u kennis te nemen 
van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. De bij deze oproeping 
behorende producties 1 t/m 14 (247 blz.) zijn reeds bij uw rechtbank aanwezig en kunt u opvragen bij 
voorzieningenrechter mr. E. Loesberg binnen uw rechtbank. Deze oproeping aan 
voorzieningenrechter mr. E. Loesberg sluiten wij alsvolgt af: 
 

 
Ondanks het feit dat eigenaar A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen tot op 
heden nog steeds geen rechtsgeldig veiling exploot hebben ontvangen op hun woonadres en 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36a, 3520 Zonhoven (België) hebben wij van cliënten van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. in Nederland moeten vernemen dat in de krant heeft gestaan dat 
onze woningen op het adres ’t Achterom 9-9a, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland) op 5 februari 
2014 executoriaal worden verkocht in opdracht van de SNS Bank NV te Utrecht, wat feitelijk de Staat 
der Nederlanden is. Deze executieveiling op 5 februari 2015 is ook aangekondigd op internet bij 
www.veilingbiljet.nl op de volgende webpagina: http://www.veilingbiljet.nl/show_veiling.asp?id=30191 
waarin onder meer letterlijk het volgende staat gepubliceerd:  
 

 
 
Betreft: Executieveiling (hypotheek) Status: Veiling 

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

Object: Woonboerderij 

Regioveiling: Vastgoedveiling Oost-Brabant 5 februari 2015 

   

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2002-verzoekschrift-aan-minister-annemarie-jorritsma-van-economische-zaken.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2002-verzoekschrift-aan-minister-annemarie-jorritsma-van-economische-zaken.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2015-inroepen-nietigheid-executie-t-achterom-9-9a-aan-e-loesberg-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.veilingbiljet.nl/
http://www.veilingbiljet.nl/show_veiling.asp?id=30191
http://www.veilingbiljet.nl/regio_veiling.asp?id=1559
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Omschrijving: gesplitste woonboerderij (een burgerwoning en een bedrijfswoning), 
ondergrond, erf en verdere opstallen 

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

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

Soort eigendom: Vol eigendom 

Gebruik: Verhuurd zonder toestemming schuldeiser 

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

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

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

Overige informatie:  

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

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

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

javascript:bied(30191);
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Conclusie 
  
Op grond van bovengenoemde feiten roepen ondergetekende acht rechtspersonen 
voorzieningenrechter mr. E. Loesberg dan ook op om te constateren dat vanwege de hierboven  
feitelijk onderbouwde meerdere vernietigbare rechtshandelingen de door voorzieningenrechter  
mr. E. Loesberg op 7 oktober 2014 uitgesproken beschikking onder zaaknummer /rekestnummer: 
C/01/281994 / BP RK 14-804 ‘van rechtswege’ nietig is en ondergetekenden dat vóór uiterlijk 8 
januari 2014 schriftelijk te bevestigen op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36a, 3520 te 
Zonhoven (België).  
 
Hoogachtend  
 
A.M.L van Rooij                                                  J.E.M. van Rooij van Nunen 
Hazendansweg 36A                                           Hazendansweg 36A,  
3520 Zonhoven (België)                                     3520 Zonhoven (België)      
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V.                        Camping en Pensionstal “Dommeldal” 
Voor deze A.M.L. van Rooij                                Voor deze A.M.L. van Rooij  
 
Van Rooij Holding B.V.,                                       Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., 
Voor deze A.M.L. van Rooij                                  Voor deze A.M.L. van Rooij 
 
Politieke Groepering De Groenen,                        A.A.H. van Rooij met machtiging aan 
afdeling Sint-Oedenrode;                                      Ecologisch Kennis Centrum B.V.                                                      
Voor deze A.M.L. van Rooij                                  Voor deze A.M.L. van Rooij 

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

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

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

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

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

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

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

in opdracht van onderzoeksrechter S.GORRÉ van de rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling 
Hasselt van Griffier B. GHEUENS van die rechtbank hebben ontvangen (Stuk E). Wij verzoeken u 
kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.   
 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-januari-2015-zes-gerechtsbrieven-rechter-s-gorre-rechtbank-hasselt-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
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Met het versturen van deze zes aangetekende gerechtsbrieven d.d. 2 januari 2015 staat juridisch vast 
dat zowel A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen overeenkomstig hun 
geregistreerde huurcontract vanaf 1 januari 2011 wonen op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 
36A, 3520 Zonhoven (België) en dat het hieronder ingelaste van mw. A.H.J.M. (Jeanine) Bordes-
Hermans verkregen VEILING EXPLOOT valselijk is opgemaakt, als gevolg van door de rechtbank 
Oost-Brabant bewust uitgesproken valselijke verstekbeschikkingen (Stuk F). 

 
 

De heer A.M.L. van Rooij  

p/a Hazendansweg 36A  

3520 Zonhoven BELGIË 

 
Boxtel, 26 november 2014  

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

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

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

Adactio 
 

GERECHTSDEURWAARDERS | INCASSO  
KERKRADE-HEERLEN 

 
 

VEILING EXPLOOT 
64341 

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

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

kantoorhoudende te ARNHEM; 
 
te dezer domicilie kiezende te Heerlen aan het adres Akerstraat 138 ten kantore van de notarissen mrs. J.MJ.H. 
Hendriks en J.L.G. Fleuren; 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-november-2014-veilingexploot-aml-van-rooij-domicilie-van-t-hooft-van-rosmalen-notarissen.pdf
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AAN: 1. Adrianus Marius Lambertus van Rooij, geboren 10 maart 1953, zonder bekende woon- of 
verblijfplaats in Nederland of elders, doch te dezer zake domicilie gekozen hebbende te 5281 AZ Boxtel, 
Clarissenstraat 22 ten kantore van notaris mr. E. van Luijn, opvolger van oud notaris mr. J.K.A.M. 
Wösten 

 
aldaar mijn exploot doende en afschrift dezes latende aan:  

 
2. Johanna Elisabeth Maria van Nunen, geboren 20 September1955, wonende te 5491 XD SINT 

OEDENRODE, 't Achterom 9 a; 

 
- bij afzonderlijk exploot-  

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

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

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

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

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

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

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

Oedenrode; 3. terrein (akkerbouw), kadastraal bekend als gemeente Sint Oedenrode, sectie P, nummer 508, 

groot 34 a en 25 ca en plaatselijk bekend als 't Achterom te Sint Oedenrode; 4 terrein (akkerbouw), kadastraal 

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

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

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

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

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

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

Oedenrode; 

 

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

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

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

verkopen; 

voorts heb ik, deurwaarder, de gerequireerden voornoemd 

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

voldoen: 

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

- de kosten van dit exploot, kosten 

voor royement en de 

kosten van de veiling : € P.M. 

ONDER AANZEGGING: 

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

zaak/zaken zal laten plaatsvinden op. 

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

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

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

 
 
Hoe extreem ver burgemeester Peter Maas (CDA), de wethouders Jeanne Hendriks-van Kemenade 
(Hart van Rooi/PvdA), Ad van der Heijden (DGS- BVRRooi), Jan van Burgsteden (VVD) en interim 
gemeentesecretaris Fred Schriever (zie foto’s hieronder)  
 

 

 
met dit “Staatsterrorisme” zijn gegaan met de hulp van de rechtbank Oost-Brabant maken de 
volgende bijgevoegde bewijstukken (met toelichting) glashelder: 

 de in opdracht van de gemeente Sint-Oedenrode door een GGN gerechtsdeurwaarder op  
5 november 2013 (dossier: 882294 / 3010) betekende meest criminele aanzegging van  
€ 18.350,95 (waarvan al € 8.948,82 is gestolen) aan A.M.L. van Rooij op het adres  
’t Achterom 9-9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode in Nederland (Stuk 27 achter Stuk A). Dit met de 
voorkennis en wetenschap dat A.M.L. van Rooij vanaf 1 januari 2011 zijn hoofdverblijfplaats 
heeft op het adres Hazendansweg 36A, 3520, Zonhoven in België, door toedoen van de 
gemeente Sint-Oedenrode daar al vanaf 22 april 2010 niet meer woont, niet meer naar 
Nederland kan komen vanwege zijn afgenomen identiteit en om niet te worden vermoord door 
Robert en Mies van den Biggelaar, wonende in een illegale woning op het adres ’t Achterom 
5A, 5491 XD Sint-Oedenrode;  

 de in opdracht van de gemeente Sint-Oedenrode door een GGN gerechtsdeurwaarder op  
5 november 2013 (dossier: 882294 / 3010) betekende aanzegging van € 18.350,95 (waarvan 
al € 8.948,82 is gestolen) aan J.E.M. van Nunen op het adres ’t Achterom 9-9a, 5491 XD, 
Sint-Oedenrode (Stuk 28 achter Stuk A). Dit met de voorkennis en wetenschap dat J.E.M. 
van Nunen door toedoen van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Oedenrode 
vanaf 1 januari 2011 samen met haar echtgenote A.M.L. van Rooij haar hoofdverblijfplaats 
heeft op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven in België, niet meer naar Nederland 
kan komen vanwege haar afgenomen identiteit en de verkregen levensbedreigingen van Mies 
van den Biggelaar, wonende in een illegale woning op het adres ’t Achterom 5A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode;   

 de in opdracht van de gemeente Sint-Oedenrode door een GGN gerechtsdeurwaarder op  
19 november 2013 (dossier: 1667334/1311) betekende meest criminele aanzegging van  
€ 57.611,83 aan A.M.L. van Rooij op het adres ’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode 
(Stuk 29 achter Stuk A). Dit met de voorkennis en wetenschap dat A.M.L. van Rooij vanaf 1 
januari 2011 zijn hoofdverblijfplaats heeft op het adres Hazendansweg 36A, 3520, Zonhoven 
in België, door toedoen van de gemeente Sint-Oedenrode daar al vanaf 22 april 2010 niet 
meer woont, niet meer naar Nederland kan komen vanwege zijn afgenomen identiteit en om 
niet te worden vermoord door Robert en Mies van den Biggelaar, wonende in een illegale 
woning op het adres ’t Achterom 5A, 5491 XD Sint-Oedenrode.  
 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2002-verzoekschrift-aan-minister-annemarie-jorritsma-van-economische-zaken.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-november-2013-exploot-ggn-gerechtsdeurwaarders-aan-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-november-2013-exploot-ggn-gerechtsdeurwaarders-aan-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-november-2013-exploot-ggn-gerechtsdeurwaarders-aan-aml-van-rooij.pdf
http://www.sint-oedenrode.nl/
http://www.google.be/url?url=http://www.sanatoriumboszeist.nl/College besluit Februari 2004.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hXu4U_e9KOey0QXX44GIDQ&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGdUsVHbMaZM59RCkIgpJRyUcPa9Q
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 de in opdracht van de gemeente Sint-Oedenrode door een GGN gerechtsdeurwaarder op 19 
november 2013 (dossier: 1667334/1311) betekende aanzegging van € 57.611,83 aan J.E.M. 
van Nunen op het adres ’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode (Stuk 30 achter Stuk A). 
Dit met de voorkennis en wetenschap dat J.E.M. van Nunen door toedoen van burgemeester 
en wethouders van de gemeente Sint-Oedenrode vanaf 1 januari 2011 samen met haar 
echtgenote A.M.L. van Rooij haar hoofdverblijfplaats heeft op het adres Hazendansweg 36A, 
3520 Zonhoven in België, niet meer naar Nederland kan komen vanwege haar afgenomen 
identiteit en de verkregen levensbedreigingen van Mies van den Biggelaar, wonende in een 
illegale woning op het adres ’t Achterom 5A, 5491 XD Sint-Oedenrode.  

 de in opdracht van de gemeente Sint-Oedenrode door GGN gerechtsdeurwaarder op 11 
november 2013 (dossiernummer: 882294) verstuurde brief aan Van Rooij Holding B.V,, met 
als bestuurder A.M.L. van Rooij, gevestigd op het ’t Achterom 9a, 5491 XD Sint-Oedenrode. 
Daarmee hebben burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode beslag gelegd op het 
inkomen van Van Rooij Holding B.V. en hebben daarmee feitelijk de Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., Van Rooij Holding B.V. en het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. zonder tussenkomst van een rechter geliquideerd (Stuk 31 achter Stuk A).  

 de in opdracht van de gemeente Sint-Oedenrode door een GGN gerechtsdeurwaarder op 29 
november 2013 (dossier: 1667334/882294/2611) betekende meest criminele executoriale 
beslaglegging op alle onroerende goederen van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen op het 
adres ’t Achterom 9-9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode  (Stuk 32 achter Stuk A).Daarmee hebben 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode beslag gelegd op alle onroerende 
eigendommen van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen op het adres ’t Achterom 
9-9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode en daarmee tevens op de daarin gevestigde bedrijven:  

- Camping en Pensionstal “Dommeldal” 
- Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., 
- Van Rooij Holding B.V. 
- Ecologisch Kennis Centrum B.V. 

geliquideerd als ook de daarin gevestigde politieke partij De Groenen, afdeling Sint-
Oedenrode, met haar hoofdzetel in Utrecht.    

 de in opdracht van de gemeente Sint-Oedenrode door een GGN gerechtsdeurwaarder op 29 
november 2013 (dossier: 1667334/882294/2611) betekende meest criminele executoriale 
beslaglegging op alle onroerende goederen van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen aan 
J.E.M. van Nunen op het adres ’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode (Stuk 33 achter 
Stuk A).  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen.   
 
Met het versturen van deze zes aangetekende gerechtsbrieven d.d. 2 januari 2015 in opdracht van 
onderzoeksrechter S.GORRÉ van de rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Hasselt van 
Griffier B. GHEUENS van die rechtbank staat tevens juridisch vast dat in België het strafrechtelijk 
onderzoek met burgerlijke partijstelling is gestart en dat de Staat der Nederlanden, dan wel de 
gemeente Sint-Oedenrode alle schade zal moeten betalen. Om die reden hebben wij daarover contact 
opgenomen bij betreffende griffier van de rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Hasselt 
(België). Daarop werd geantwoord dat wij de uitnodiging daarvoor bij gerechtsbrieven op ons 
woonadres Hazendansweg 36A, 3520, Zonhoven (België) in opdracht van de Raadkamer, Rechtbank 
van Eerste Aanleg Limburg, Parklaan, nr. 25 bus 2 (België) op korte termijn tegemoet zien.  

Op grond van deze feiten kan de weigering om te beschikken (fictief besluit) door DE STAAT DER 
NEDERLANDEN, vertegenwoordigd door Ronald Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EA ’s-Gravenhage, op onze bij aangetekende brief d.d. 29 
december 2014 (kenmerk: AvR/29122014/Som) gedane twee sommaties tot het nemen van een 
besluit vóór uiterlijk 8 januari 2015 nooit in stand blijven.  

Daar voor de Staat der Nederlanden de schade met miljoenen euro’s groeit als de aangekondigde 
executie veiling op 5 februari 2015 doorgaat en de schadelijke gevolgen onomkeerbaar zijn, richten wij 
aan de rechtbank Oost-Brabant het nadrukkelijke verzoek om vóór uiterlijk 26 januari 2015 op dit 

beroepschrift het volgende te hebben beslist: 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-november-2013-exploot-ggn-gerechtsdeurwaarders-aan-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-november-2013-exploot-ggn-gerechtsdeurwaarders-aan-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-november-2013-exploot-ggn-gerechtsdeurwaarders-aan-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-november-2013-exploot-ggn-gerechtsdeurwaarders-aan-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-november-2013-exploot-ggn-gerechtsdeurwaarders-aan-jem-van-nunen.pdf
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I. dat DE STAAT DER NEDERLANDEN, vertegenwoordigd door Ronald Plasterk, Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vóór uiterlijk 1 februari 2015 een besluit 
moeten nemen op ons sommatieverzoek tot het nemen van een besluit d.d. 29 december 
2014 (Stuk A) met de oplegging van een dwangsom van € 100.000,- per dag, te betalen aan 
ondergetekende acht rechtspersonen, voor elke dag die wordt overtreden. 
 

II. dat de executie veiling op 5 februari 2015 moet worden ingetrokken vanwege het feit dat DE 
STAAT DER NEDERLANDEN, vertegenwoordigd door Ronald Plasterk, Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, eerst moeten hebben beslist op ons 
sommatieverzoek tot het nemen van een besluit d.d. 29 december 2014 (Stuk A) en door de 
rechtbank Oost-Brabant is beslist op een eventueel beroepschrift daarop. 

 
III. dat DE STAAT DER NEDERLANDEN wordt veroordeeld in de proceskosten en tot 

terugbetaling van het griffierecht,  

Vanwege het spoedeisende belang hebben wij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-
Brabant ook verzocht tot het treffen van voorlopige voorziening, met als onderbouw dit beroepschrift. 
 
De feiten zijn zo duidelijk dat wij hierover niet gehoord behoeven te worden. 
 
Met nadruk maken wij u hierbij kenbaar dat het verschuldigde griffierecht zal worden betaald 
Graag de Nota voor het griffierecht ook per e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com versturen, zodat wij 
meteen het griffierecht kunnen overmaken.   
  
Vanwege de spoedeisendheid verzoeken wij u dan ook niet te wachten totdat het griffierecht is 
betaald, daar u er zeker van kunt zijn dat die door ons wordt betaald.   
 
In afwachting van uw beslissing op dit beroepschrift tegen de weigering om te beschikken (fictief 
besluit) op ons sommatieverzoek tot het nemen van een besluit d.d. 29 december 2014 aan DE 
STAAT DER NEDERLANDEN, vertegenwoordigd door Ronald Plasterk, Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, vóór uiterlijk 26 januari 2015, verblijven wij; 
 
Hoogachtend  
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
Van Rooij Holding B.V.,                                       Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., 
Voor deze A.M.L. van Rooij                                  Voor deze A.M.L. van Rooij 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-december-2014-sommatie-herstel-gba-fraude-aan-minister-van-binnenlandse-zaken-nederland.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-december-2014-sommatie-herstel-gba-fraude-aan-minister-van-binnenlandse-zaken-nederland.pdf
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
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Politieke Groepering De Groenen,                        A.A.H. van Rooij met machtiging aan 
afdeling Sint-Oedenrode;                                      Ecologisch Kennis Centrum B.V.                                                      
Voor deze A.M.L. van Rooij                                  Voor deze A.M.L. van Rooij 
 
PS: Als voorzitter van de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd in de woning 
op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode, heeft ondergetekende A.M.L. (Ad) van Rooij 
een kopie van dit beroepschrift laten toekomen aan het landelijk bestuur van De Groenen in Utrecht 
(www.degroenen.nl) en bij de Europese De Groenen, afdeling België (www.degroenen.eu), op internet 
laten plaatsen. 
 
Bijbehorende Stukken  

Stuk A (190 blz.) 
Stuk B (4 blz.) 
 

Stuk C (1 blz.) 
Stuk D (46 blz.) 
 

Stuk E (12 blz.) 
Stuk F (3 blz.) 

 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Annemarie Jorritsma (VVD) is vanaf 2 december 2013 over een periode van 3 jaar President van de 
Europese vereniging van gemeenten en regio's, CEMR (Council of European Municipalities and 
Regions). Als bewijs daarvoor vindt u hieronder ingelast het artikel “Annemarie Jorritsma gekozen tot 
president van CEMR” d.d. 2 december 2013 op de website van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten. 
 

 
 

 

Annemarie Jorritsma gekozen tot 
president van CEMR 
Den Haag, 2 december 2013 

Annemarie Jorritsma, voorzitter van de VNG en burgemeester van Almere, is op 2 december in 
Praag gekozen tot president van de Europese vereniging van gemeenten en regio's, CEMR 
(Council of European Municipalities and Regions). CEMR verenigt de verenigingen van 
gemeenten en regio's in Europa en is dé lobbyorganisatie van het lokaal en regionaal bestuur 
bij de Europese Unie. Vanuit Nederland zijn zowel de VNG als het IPO lid van CEMR. 

De benoeming als voorzitter van CEMR is voor de periode van 3 jaar. Samen met twee co-
presidenten, Inigo Joaquin de la Serna Hernaiz (burgemeester van Santader en voorzitter van de 
Spaanse vereniging FEMP) en Giorgio Orsoni (burgemeester van Venetïe en voorzitter van de 
Italiaanse vereniging AICCRE), vormt Annemarie Jorritsma de politieke leiding van CEMR. 
Annemarie Jorritsma vervult de functie naast haar burgemeesterschap van Almere en naast haar 
taken als VNG-voorzitter. De functie is onbezoldigd. 

 

http://www.degroenen.nl/
http://www.degroenen.eu/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-december-2014-sommatie-herstel-gba-fraude-aan-minister-van-binnenlandse-zaken-nederland.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-december-2014-ontvangstbewijs-sommatie-ronald-plasterk-domiciliefraude-aml-van-rooij-ea.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-januari-2015-brief-tweede-kamer-binnenlandse-zaken-gba-fraude-gemeente-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2015-inroepen-nietigheid-executie-t-achterom-9-9a-aan-e-loesberg-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-januari-2015-zes-gerechtsbrieven-rechter-s-gorre-rechtbank-hasselt-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-november-2014-veilingexploot-aml-van-rooij-domicilie-van-t-hooft-van-rosmalen-notarissen.pdf
http://www.vng.nl/persberichten/13-12-02/annemarie-jorritsma-gekozen-tot-president-van-cemr
http://www.vng.nl/persberichten/13-12-02/annemarie-jorritsma-gekozen-tot-president-van-cemr
http://www.vng.nl/
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CEMR 

Lokaal en regionaal bestuur staan voor enorme opgaven vanwege de crisis en decentralisaties. 
CEMR is de organisatie die de lokale en regionale belangen onder de aandacht van de Europese 
Unie brengt en de kennis- en ervaringsuitwisseling tussen de 57 aangesloten verenigingen uit 41 
Europese landen faciliteert. Om hier leiding aan te geven is een enorme uitdaging, aldus Annemarie 
Jorritsma. 

CEMR is de oudste Europese vereniging van lokaal en regionaal bestuur en de enige organisatie die 
nationale verenigingen van lokaal en regionaal bestuur verenigt. Sinds de oprichting in 1951 pleit 
CEMR voor een verenigd, vreedzaam en democratisch Europa, gebaseerd op het principe van lokale 
autonomie, met respect voor het subsidiariteitsbeginsel en de participatie van burgers. CEMR kent 
twee kerntaken, het beïnvloeden van Europees beleid en regelgeving, en het bieden van een 
platform voor debat tussen lokale en regionale overheden. 

Inhoudelijk houdt CEMR zich bezig met: 
- Duurzaamheid en leefomgeving 
- Internationale aangelegenheden 
- Economische, sociale en territoriale cohesie 
- Werkgeverszaken 
- Interne marktaangelegenheden 
- Democratie, burgerschap en uitbreiding 

 
CEMR is tevens de Europese sectie van de wereldorganisatie voor steden en gemeenten, UCLG 
(United Cities and Local Governments). Vanuit haar hoedanigheid als president van CEMR is 
Annemarie Jorritsma tevens vice-president van UCLG. 

 
 
Hoe extreem ver deze grensoverschrijdende terroristische misdaad 
vanuit Nederland over geheel Europa (en vanuit Europa over de  
wereld) onder aansturing van Annemarie Jorritsma (zie foto) 
als President van de Europese vereniging van gemeenten en regio's, 
CEMR (Council of European Municipalities and Regions) gaat, waarbij  
onder de dekmantels van:  

- Duurzaamheid en leefomgeving 
- Internationale aangelegenheden 
- Economische, sociale en territoriale cohesie 
- Werkgeverszaken 
- Interne marktaangelegenheden 
- Democratie, burgerschap en uitbreiding 

sluipmoordende chemische genocide op 7 miljard wereldbewoners wordt gepleegd, maakt ons bij 
aangetekende brief d.d. 22 april 2002 (kenmerk: EZ/22042/vz) verstuurde dringende verzoek aan 
minister Annemarie Jorritsma van Economisch Zaken (Nederland) om op 24 april 2002 het 
kolenconvenant met minister Pronk (VROM), branche organisatie EnergieNed en de vijf producenten 
niet te ondertekenen glashelder.  
 
Betreffende brief d.d. 22 april 2002  (kenmerk: EZ/22042/vz) aan minister Annemarie Jorritsma van 
Economisch Zaken (VVD), als ook aan minister-president Wim Kok (PvdA) en minister Jan Pronk 
(PvdA) van VROM met bijbehorend 25-tal onderbouwende bewijsstukken vindt u bijgevoegd (Stuk H). 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. Van zowel Annemarie Jorritsma, Wim Kok en Jan Pronk hebben wij daarop na 13 jaar 
nooit enige reactie mogen ontvangen, waarmee onomstotelijk het bewijs is geleverd dat de Staat der 
Nederlanden verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de wereldwijde vergiftiging, waaronder België 
en ondermeer Group Machiels (Remo Stort), vanwege het Benelux-verdrag, wordt gebruikt als 
dekmantelbedrijf om vanuit België miljarden wereldbewoners te vergiftigen onder de dekmantel 
“Closing the Circle”. 
 

 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2002-verzoekschrift-aan-minister-annemarie-jorritsma-van-economische-zaken.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/closing-the-circle
http://www.google.be/url?url=http://www.telegraaf.nl/binnenland/22391426/__Jorritsma__Verkiezingen_spreiden__.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=YsbGVObbMcW4Ue-4g7AM&ved=0CCkQ9QEwCg&usg=AFQjCNF-6EONrelVWAOpSXJAqnPz6sDaQA
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Bijgevoegd vindt u het getuigschrift d.d. 4 december 1993 van de Katholieke Industriële Hogeschool 
Oost-Vlaanderen te Gent aan A.M.L. van Rooij van de cursus Veiligheidskunde Niveau I en 
bijbehorend Besluit d.d. 7 april 1998 (nr: ARBO/AIS/9800687) van de Staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (Nederland), waarin de cursus Veiligheidskunde Niveau I voor A.M.L. van 
Rooij een Europese erkenning heeft gekregen (Stuk I); 

De machtiging van bovengenoemde acht rechtspersonen aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 

vindt u bijgevoegd (Stuk J). 

Conclusie  
 
Op grond van bovengenoemde feiten kan het in geding zijnde besluit d.d. 19 december 2014, 
kenmerk AMV/00070576/1027, van Vlaamse minister Joke SCHAUVLIEGE van Omgeving, Natuur en 
Landbouw nooit in stand blijven. Dit des te meer op grond van die feiten bij het niet nietig verklaren 
van betreffend besluit de Belgische Staat zich onmiskenbaar schuldig maakt aan (sluipmoordende) 
chemische genocide op miljoenen Belgen en miljarden wereldbewoners, welke vanuit Nederland in 
gang is gezet. Wij richten aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State dan ook het 
nadrukkelijke verzoek om daarop: 
 

I. het ministerieel besluit d.d. 19 december 2014 met kenmerk AMV/00070576/1027 van 
Vlaamse minister Joke SCHAUVLIEGE nietig te verklaren;  
 

II. Vlaams minister Joke SCHAUVLIEGE te veroordelen in het terugbetalen van de betaalde 
griffiekosten als ook van de gemaakte proceskosten;  
 

In afwachting van de ontvangstbevestiging van dit “Verzoek tot Nietigverklaring” en het vervolgtraject 
daarop te versturen aan: 

- Ecologisch Kennis Centrum B.V., voor deze ing. A.M.L. van Rooij, wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven. 

verblijven wij; 
 
Hoogachtend, 
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
Voor deze, 
 

 
 
 
 

Ing. A.M.L. van Rooij 
Directeur 
 
Bijbehorende stukkenbundel: 
 

1. (Stuk A) Ons sommatieverzoek tot het nemen van een besluit d.d. 29 december 2014 met 
bijbehorende 33 stukken aan feitelijke onderbouw (kenmerk: AvR/29122014/Som) aan de 
Staat der Nederlanden, voor deze Ronald Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (190 blz.);     

2. (Stuk B) Ontvangstbewijs sommatieverzoek tot het nemen van een besluit d.d. 29 december 
(kenmerk: AvR/29122014/Som) aan de Staat der Nederlanden, voor deze Ronald Plasterk, 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (4 blz.);  

3. (Stuk C) Brief d.d. 7 januari 2015 (kenmerk: 2015Z00067/2015D00124) van de griffie van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven, België (1 blz.);  

4. (Stuk D) Oproeping d.d. 5 januari 2015 aan voorzieningenrechter mr. E. Loesberg van de 
rechtbank Oost-Brabant (Nederland) om te constateren dat vanwege de daarin feitelijk 
onderbouwde meerdere vernietigbare rechtshandelingen de door voorzieningenrechter mr. E. 
Loesberg op 7 oktober 2014 uitgesproken beschikking onder zaaknummer /rekestnummer: 
C/01/281994 / BP RK 14-804 ‘van rechtswege’ nietig is (46 blz.); 
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-december-2014-sommatie-herstel-gba-fraude-aan-minister-van-binnenlandse-zaken-nederland.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-december-2014-sommatie-herstel-gba-fraude-aan-minister-van-binnenlandse-zaken-nederland.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-december-2014-ontvangstbewijs-sommatie-ronald-plasterk-domiciliefraude-aml-van-rooij-ea.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-december-2014-ontvangstbewijs-sommatie-ronald-plasterk-domiciliefraude-aml-van-rooij-ea.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-januari-2015-brief-tweede-kamer-binnenlandse-zaken-gba-fraude-gemeente-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-januari-2015-brief-tweede-kamer-binnenlandse-zaken-gba-fraude-gemeente-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2015-inroepen-nietigheid-executie-t-achterom-9-9a-aan-e-loesberg-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2015-inroepen-nietigheid-executie-t-achterom-9-9a-aan-e-loesberg-rechtbank-oost-brabant.pdf


53 
© 

5. (Stuk E) Zes aangetekende brieven d.d. 2 januari 2015 (Dossier OIII: 14/808, Not.nr: 
HA21.99.291/14) met als titel KENNISGEVING BESCHIKKING die de rechtspersonen: Van 
Rooij, Adrianus Marius Lambertus, Van Nunen, Johanna Elisabeth Maria, Camping en 
Pensionstal “Dommeldal”, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V. en de 
Politieke Groepering De Groenen in opdracht van onderzoeksrechter S.GORRÉ van de 
rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Hasselt, van Griffier B. GHEUENS op hun 
woonadres tevens hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, Belgie hebben 
ontvangen (12 blz.);    

6. (Stuk F) Bij brief d.d. 26 november 2014 valselijk verkregen VEILINGEXPLOOT van mw. 
A.H.J.M. (Jeanine) Bordes-Hermans, werkzaam voor Van ’t Hooft & Van Roosmalen 
notarissen, Clarissenstraat 22, 5281 AB Boxtel, Nederland (3 blz.);     

7. (Stuk G) Ministerieel besluit d.d. 19 december 2014, kenmerk AMV/00070576/1027, van 
Vlaamse minister Joke SCHAUVLIEGE van Omgeving, Natuur en Landbouw (8 blz.);  

8. (Stuk H) Brief d.d. 22 april 2002 (kenmerk: EZ/22042/vz) aan minister Annemarie Jorritsma 
van Economisch Zaken (VVD), als ook aan minister-president Wim Kok (PvdA) en minister 
Jan Pronk (PvdA) van VROM met bijbehorend 25-tal onderbouwende bewijsstukken (63 blz.);  

9. (Stuk I) Getuigschrift d.d. 4 december 1993 van de Katholieke Industriële Hogeschool Oost-
Vlaanderen te Gent aan A.M.L. van Rooij van de cursus Veiligheidskunde Niveau I en 
bijbehorend Besluit d.d. 7 april 1998 (nr: ARBO/AIS/9800687) van de Staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Nederland), waarin de cursus Veiligheidskunde Niveau I 
voor A.M.L. van Rooij een Europese erkenning heeft gekregen (2 blz.);        

10. (Stuk J) Machtiging van bovengenoemde acht rechtspersonen aan het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. (1 blz.).  

 
 
PS: Als voorzitter van de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd in de woning 
op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode, heeft ondergetekende A.M.L. (Ad) van Rooij 
een kopie van dit beroepschrift laten toekomen aan het landelijk bestuur van De Groenen in Utrecht 
(www.degroenen.nl) en bij de Europese De Groenen, afdeling België (www.degroenen.eu), op 
internet laten plaatsen. 
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