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Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 28 januari 2015 12:45 
Onderwerp: Reactie mr. J.M. (John) Wisseborn met onze reactie daarop Sommatie aan directeur 
Mr. J.M. Wisseborn (persoonlijk) om hierop vandaag 28 januari 2015 vóór uiterlijk 14.00 uur te 
hebben beslist dat de aangekondigde ontruiming van de woningen 't Achterom 9-9a in Sint-
Oedenrode morgen niet doorgaat 
Aan: Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders <info@jwgd.nl>, "J.M. Wisseborn" <jmw@jwgd.nl>, 
Kamercommissie Binnenlandse Zaken <cie.biza@tweedekamer.nl> 
Cc: "GJJ.Beukeveld@ziggo.nl" <gjj.beukeveld@ziggo.nl>, "A,M,L Van Rooij" <ekc.avanrooij@gmail.com>, 
"wede51gp@kpnmail.nl" <wede51gp@kpnmail.nl>, "a.gelder@wilnu.nu" <a.gelder@wilnu.nu>, Rob Brockhus 
<rob.brockhus@gmail.com>, Hans van den Broek <hans.v.d.broek@planet.nl>, Erik Braeken <erik.braeken@telenet.be>, THE 
EUROPEAN GREENS BELGIE <de.groenen.belgie@gmail.com>, Arend Loomeijer <arendloomeijer@gmail.com>, EKC 
<a.vanrooij1@chello.nl>, bianca <bianca.van.dijk.fitters@gmail.com>, Marjo v d Heuvel <marjovdheuvel@gmail.com>, No 
Cancer Foundation <nocancerfoundation@gmail.com>, "j.fitters1" <J.Fitters1@kpnplanet.nl>, "Anton F. P. van Putten" 
<anton37.putten@wxs.nl>, Henk Niggebrugge <henkn@hetechtenieuws.org>, Jan Boeykens 
<werkgroepmorkhoven@gmail.com>, Wim Muller <mullers@hotelzurems.de>, "info@degroenen.nl" <info@degroenen.nl>, 
Ronald van Uden <ronald.van.uden@gmail.com>, Rob Brekel <r.brekel@wilnu.nu>, Gerard Kucharek 
<kucharek0@gmail.com>, bosgroep wieteke van Dort <wieteke@wietekevandort.nl>, "R.KAHLMAN" <r.kahlman@quicknet.nl>, 
Arie van Velsen <mijnpleidooi@gmail.com>, bosgroep miep <miep@miepbos.nl>, "Gentechvrij (Miep Bos)" 
<miep@gentechvrij.nl>, Lijst Smolders Tilburg <smol.013@hetnet.nl>, "f.bovenkerk" <F.Bovenkerk@uu.nl>, GroenLinks 
<groenlinks@tweedekamer.nl>, julius vischjager <julius601@hotmail.com>, "kabinet.schauvliege@vlaanderen.be" 
<kabinet.schauvliege@vlaanderen.be>, Jan Pasterkamp <info@jpasterkamp.nl>, Jager Jikke <info@jikkejager.nl>, Jikke Jager 
<jjj17@live.nl>, Linda Van Vliet <linda_vanvliet@hotmail.nl>, "kareldewerd@kpnmail.nl" <kareldewerd@kpnmail.nl>, 
b.vojik@tweedekamer.nl, "(" <l.vtongeren@tweedekamer.nl>, wolbrin Veen <ine.veen@quicknet.nl>, pinodjem meramun 
<jeanthomassen@hotmail.com>, marcel vervloesem <marcelvervloesem@hotmail.com>, Ruud Rietveld 
<ruudrietveldvertelt@hotmail.com>, "sp@sp.nl" <sp@sp.nl>, tribune@sp.nl, "Raak van A.A.G.M." <r.vraak@tweedekamer.nl>, 
Emile Roemer <e.roemer@tweedekamer.nl>, "Agema, M." <m.agema@tweedekamer.nl>, FractiePartijvoordeDieren 
<partijvoordedieren@tweedekamer.nl>, "kabinet.homans@vlaanderen.be" <kabinet.homans@vlaanderen.be>, ruud merks 
<r.merks@home.nl>, m.broekmeulen@onsbrabantnet.nl, Barend Hoogteijling <b.hoogteijling.sp@gmail.com>, 
tonniewouters.1@kpnmail.nl, info@telveghel.nl, veghel@sp.nl, schijndel@sp.nl, 2e Kamerfractie PvdD 
<m.thieme@tweedekamer.nl>, Elly Brocken <ellybrocken@gmail.com>, Jose Goossens <josegoossens2@gmail.com>, Theo 
Groenemans <t.groenemans@kpnmail.nl>, remcostefanheeren@hotmail.com, helga helders <helgahelders@gmail.com>, 
jelle@jelledejong.nl, rvdlooij@kpnmail.nl, .meulenbroeks2@chello.nl, t.advies@gmail.com, "info@niburu.co" <info@niburu.co>, 
"alexandra@niburu.co" <alexandra@niburu.co>, Steven Brown <jestelesto@hotmail.com>, Bea van kessel 
<b.v.kessel@kpnmail.nl>, michel vitaliti <vitaliti68@hotmail.nl>, Toon Royackers <toon.royackers@pandora.be>, 
katholieknieuwsblad <Redactie@katholieknieuwsblad.nl>, katohliek nieuwsblad <henk@katholieknieuwsblad.nl>, 
info@wouterbeke.be, kristien.smets@telenet.be, Parquet fédéral <federaal.parket@just.fgov.be>, "info@xandervanvessem.nl" 
<info@xandervanvessem.nl>, "info@premier.fed.be" <info@premier.fed.be>, "panorama@canvas.be" 
<panorama@canvas.be>, knack@knack.be, Demorgen BE <info@demorgen.be>, "griffie@const-court.be" <griffie@const-
court.be>, "redactie@volkskrant.nl" <redactie@volkskrant.nl>, "redactie@telegraaf.nl" <redactie@telegraaf.nl>, 
redactie@hln.be, "redactienbo@nieuwsblad.be" <redactienbo@nieuwsblad.be>, "redactie@ad.nl" <redactie@ad.nl>, 
REACTIE@panorama.nl, hetnieuws@vtm.be, Standaard Belgie <hoofdredactie@standaard.be>, redactie@humo.be, HPde tijd 
<redactie@hpdetijd.nl>, "redactie@haarlemsdagblad.nl" <redactie@haarlemsdagblad.nl>, "redactie@brabantsdagblad.nl" 
<redactie@brabantsdagblad.nl>, "info@mooirooi.nl" <info@mooirooi.nl>, Will Van gerwen <w.gerwen@chello.nl>, Will Van 
gerwen <willvangerwen@gmail.com>, "bnn@omroep.nl" <bnn@omroep.nl>, Omroep Brabant Info <info@omroepbrabant.nl>, 
info@genieten.be, "info@geenstijl.nl" <info@geenstijl.nl>, Mari.van.der.Velden@brabant-noord.politie.nl 

 
      
   
     Geachte mr. J.M. (John) Wisseborn 
 
 

Zonder ons sommatieverzoek te hebben gelezen om op grond van de daarin genoemde feiten morgen 
niet over te gaan tot ontruiming, reageert u bij e-mail van 28 januari 2015 (11:28) daarop dat de 
ontruiming morgen gewoon doorgaat. Daarmee heeft u ons het bewijs gegeven dat u samen met 
Annemarie Jorritsma (VVD) aan het hoofd staat van een chemische genocide plegende criminele 
organisatie op 17 miljoen Nederlanders, bijna 12 miljoen Belgen, meer dan 500 miljoen Europeanen 
en 7 miljard wereldbewoners. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u in de volgende link ingelast ons 
verzoekschrift d.d. 22 april 2002 aan Annemarie Jorritsma, voormalig minister van Economische 
Zaken, die na 12 jaar daarop nog niet heeft gereageerd.  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2002-verzoekschrift-aan-minister-annemarie-jorritsma-
van-economische-zaken.pdf    
 
Het is deze 7 miljard wereldbewoners vergiftigende terroristische misdaad die Pim Fortuyn heeft 
vermoord. Lees daarvoor de boeken " Moord namens de Kroon" en "Alarm U wordt vergiftigd" die de 
bekende Nederlander Ine Veen over Pim Fortuyn en Ad van Rooij heeft geschreven. Gedeelten uit die 
twee boeken kunt u lezen in de volgende twee links.    

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/tab-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-
aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf    
       
Het is dan ook niet Volkert van der Graaf die Pim Fortuyn heeft vermoord maar een tweede schutter 
met een ander kaliber kogel in opdracht van deze partijpolitieke misdaad (VVD, PvdA), huidig Kabinet 
Rutte II. Voor bewijs lees de volgende links: 
 

http://www.hbvl.be/cnt/aid859350/pim-fortuyn-werd-door-tweede-schutter-
vermoord  
 
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html  
 
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm  
 
http://www.sdnl.nl/aivd-fortuyn.htm  
 

Het is dezelfde criminele organisatie die Els Borst heeft laten vermoorden. Voor bewijs lees de 
volgende links: 

 
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/els-borst  
 
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7106:waa
rom-al-die-leugens-over-de-moord-op-els-
borst&catid=9:binnenland&Itemid=22   
 

Wij kunnen u vertellen dat tegen deze 7 miljard wereldbewoners plegende  chemische genocide onder 
aansturing van Annemarie Jorritsma (VVD) en mr. J.M. (John) Wisseborn vanaf vandaag een beroep 
(verzoekschrift) in behandeling is genomen door de Belgische  Raad van State, die echt niet zal 
toestaan dat Annemarie Jorritsma (VVD) en mr. J.M. (John) Wisseborn alle bijna 12 miljoen Belgen 
uitroeien met miljarden kilogrammen kankerverwekkend gif als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom 
VI). Als bewijs daarvoor vindt u ons beroepschrift d.d. 28 januari 2015 aan de Belgische Raad van 

State als "PDF-bijlage" bijgevoegd. Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud 

hier als herhaald en ingelast te beschouwen.  
 
Op grond van deze feiten sommeren wij chemische genocide pleger mr. J.M. (John) 
Wisseborn nogmaals om de ontruiming morgen van onze woningen op  't Achterom 9-9a  te Sint-
Oedenrode niet te laten doorgaan en dat vandaag op 28 januari 2015 voor 14.00 uur schriftelijk per 
kerende e-mail te hebben bevestigd.  
 
Met vriendelijke groeten,  
 

Ad Van Rooij: Europees erkend safety manager 
 

Is van oorsprong elektrotechnisch ingenieur en is vanaf 1978 werkzaam 
geweest in de service en productie van de CT scanners bij Philips 
Healtcare die vroegtijdig kanker bij patiënten kunnen opsporen. 
  
Is vanaf 1990 bij Philips Healtcare werkzaam geweest als safety manager 
en environmental manager en heeft binnen dat bedrijf de arbo en milieu 
managment systemen opgezet (OHSAS18001 en ISO14001). 
  
Heeft in 2006 meegedaan bij de landelijke verkiezingen voor lijst 14. 
  
Heeft in 2010 meegedaan bij de verkiezingen in de gemeente Sint-
Oedenrode als lijstrekker voor de De Groenen. 

  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.hbvl.be/cnt/aid859350/pim-fortuyn-werd-door-tweede-schutter-vermoord
http://www.hbvl.be/cnt/aid859350/pim-fortuyn-werd-door-tweede-schutter-vermoord
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.sdnl.nl/aivd-fortuyn.htm
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/els-borst
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7106:waarom-al-die-leugens-over-de-moord-op-els-borst&catid=9:binnenland&Itemid=22
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7106:waarom-al-die-leugens-over-de-moord-op-els-borst&catid=9:binnenland&Itemid=22
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7106:waarom-al-die-leugens-over-de-moord-op-els-borst&catid=9:binnenland&Itemid=22
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-januari-2015-beroep-belgische-raad-van-state-inzake-remo-stort.pdf
http://www.lijst14.nl/kandidaten/rooijvan/rooijvan.html
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij
http://www.fotografie.nl/nieuws/63148/nieuwsfoto-dode-pim-fortuyn-naar-ootmarsum
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/els-borst
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Heeft in 2012 meegedaan aan de landelijke verkiezingen voor de SOPN, voor toelichting zie de 
volgende twee video's video1 / video2 
  
Is vanaf 1998 Directeur Ecologisch kennis Centrum B.V. dat adviezen geeft op het gebied van Arbo, 
Milieu en Ecologie in samenhang met het voeren van juridische geschillen. Voor meer info ARCHIEF. 
  
Voor zijn goede werk tegen de algehele vergiftiging met kankerverwekkende stoffen als "arseenzuur" 
en "chroom VI" via geïmpregneerd hout, groene stroom, spaanplaat, green bricks, vliegas cement, 
milieubeton e.d. onder de noemer van "duurzaamheid" heeft Wieteke van Dort bij de opening van 
zijn minicamping bij de paardenhouderij "Camping en Pensionstal Dommeldal" in 2007 een 
schilderij opgedragen aan Ad van Rooij. Openingstoespraak 
  
Erkenning Belgie. Weergeven Downloaden 
  
Erkenning Nederland. Weergeven Downloaden 
  
Erkenning Europa. Weergeven Downloaden 
  
Meer informatie over Ad van Rooij 
  
Ad van Rooij solliciteert naar de vacature Vice-president Raad van State  
  
Ine Veen heeft een boek over Ad Van Rooij geschreven “Alarm u wordt vergiftigd. 

  
  
Ine Veen:  
ISBN: 9789059117396 
Prijs: € 24,95 
ABN-Amro 41 11 70 643 
t.n.v: C. Veen 
te Heiloo 
o.v.v. GIF-boek 
kosten zijn incl. verzending. 
  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Van: Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders <Info@jwgd.nl> 
Datum: 28 januari 2015 11:28 
Onderwerp: RE: Sommatie aan directeur Mr. J.M. Wisseborn (persoonlijk) om hierop vandaag 28 
januari 2015 vóór uiterlijk 14.00 uur te hebben beslist dat de aangekondigde ontruiming van de 
woningen 't Achterom 9-9a in Sint-Oedenrode morgen niet doorgaat 
Aan: "A,M,L Van Rooij" <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Geachte heer Van Rooij, 
  
Ik verwijs naar uw onderstaande email. 
De inhoud daarvan is uiterst onduidelijk en onfatsoenlijk. 
Kwalificaties als “terroristische misdaad” zijn uiterst ongepast waar het betreft de uitvoering van een 
rechterlijke uitspraak door een openbaar ambtenaar. 
  
De inhoud van de email van mw.mr. Datema is mij bekend en u mag deze als namens mij 
geschreven beschouwen. 
 

     Anders dan u meent zijn inschrijvingen bij de GBA (BRP) geen beletsel voor de 
     tenuitvoerlegging van de uitspraak tot ontruiming. Deze zal dus als aangekondigd  
     doorgang vinden. 

  
Met vriendelijke groet, 
JONGEJAN WISSEBORN GERECHTSDEURWAARDERS 
  
mr. J.M. (John) Wisseborn 

http://www.sopn.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=1AN09RexqE0
http://www.youtube.com/watch?v=wr7a5RJaUho
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-telegraaf.htm
http://www.wietekevandort.nl/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.mstsnl.net/video/dommeldal-centrum-opening.wmv
http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWxkZXJiZXJnZ2lqemVsaW5nfGd4OjNiY2Y5ZTEwZjNiZDUwYmY
https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/BesluiterkenningAdvanRooijBelgie001.tif?attredirects=0
http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWxkZXJiZXJnZ2lqemVsaW5nfGd4OjUxN2I2YTJlNDk2ZDk0ODI
https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/BesluiterkenningAdvanRooijNederland.tif?attredirects=0
http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWxkZXJiZXJnZ2lqemVsaW5nfGd4OjM3MzA5Y2U5ZDM0MzVhMw
https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/BesluiterkenningAdvanRooijEuropa.tif?attredirects=0
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.ineveen.nl/
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
mailto:Info@jwgd.nl
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2002-verzoekschrift-aan-minister-annemarie-jorritsma-van-economische-zaken.pdf
http://mw.mr/
http://www.jwgd.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf
http://www.ineveen.nl/iv16.htm


4 
© 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------  
  
Van: A,M,L Van Rooij [mailto:ekc.avanrooij@gmail.com]  
Verzonden: Wednesday 28 January 2015 10:57 
Aan: Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders; mr. J.M. Wisseborn; Kamercommissie 
Binnenlandse Zaken 
CC: GJJ.Beukeveld@ziggo.nl; A,M,L Van 
Rooij; wede51gp@kpnmail.nl; a.gelder@wilnu.nu; rob.brockhus@gmail.com; hans.v.d.broek@planet.
nl; Erik Braeken; THE EUROPEAN GREENS BELGIE; Arend Loomeijer; EKC; bianca; Marjo v d 
Heuvel; No Cancer Foundation; j.fitters1; Anton F. P. van Putten; Henk Niggebrugge; Jan Boeykens; 
Wim Muller; info@degroenen.nl; Ronald van Uden; Rob Brekel; Gerard Kucharek; bosgroep wieteke 
van Dort; R.KAHLMAN; Arie van Velsen; bosgroep miep; Gentechvrij (Miep Bos); Lijst Smolders 
Tilburg; f.bovenkerk; GroenLinks; julius vischjager; kabinet.schauvliege@vlaanderen.be; Jan 
Pasterkamp; Jager Jikke; Jikke Jager; Linda Van 
Vliet; kareldewerd@kpnmail.nl; b.vojik@tweedekamer.nl; (; wolbrin Veen; pinodjem meramun; marcel 
vervloesem; Ruud Rietveld; sp@sp.nl; tribune@sp.nl; Raak van A.A.G.M.; Emile Roemer; Agema, M.; 
FractiePartijvoordeDieren; kabinet.homans@vlaanderen.be; ruud 
merks; m.broekmeulen@onsbrabantnet.nl; Barend 
Hoogteijling; tonniewouters.1@kpnmail.nl; info@telveghel.nl; veghel@sp.nl; schijndel@sp.nl; 2e 
Kamerfractie PvdD; Elly Brocken; Jose Goossens; Theo 
Groenemans; remcostefanheeren@hotmail.com; helga 
helders; jelle@jelledejong.nl; rvdlooij@kpnmail.nl; 
.meulenbroeks2@chello.nl; t.advies@gmail.com; info@niburu.co; alexandra@niburu.co; Steven 
Brown; Bea van kessel; michel vitaliti; al 
Onderwerp: Sommatie aan directeur Mr. J.M. Wisseborn (persoonlijk) om hierop vandaag 28 januari 
2015 vóór uiterlijk 14.00 uur te hebben beslist dat de aangekondigde ontruiming van de woningen 't 
Achterom 9-9a in Sint-Oedenrode morgen niet doorgaat 

 

 

 

 
Aan: Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders 
T.a.v. Mr. J.M. Wisseborn 
Postbus 357, 3840 AJ Harderwijk 
e-mail: info@jwgd.nl en jmw@jwgd.nl  

Kopie: Aan Tweede Kamer (cie.biza@tweedekamer.nl) 

Mr. J.M. Wisseborn 

Naam: Mr. J.M. Wisseborn 
Adres (zakelijk): Drielandendreef 38 (postbus 357, 1840 AJ) HARDERWIJK 
Telefoon: 088-5799056 
Fax: 088-5799099 
E-mail: jmw@jwgd.nl  
Wwebsite (zakelijk): www.jwgd.nl 
 
J(ohn) Wisseborn heeft na het doorlopen van het Heao in Arnhem rechten gestudeerd in Utrecht. Na het behalen 
van zijn bul is hij op een deurwaarderskantoor gaan werken alwaar hij in 1993 de opleiding tot (kandidaat-) 
gerechtsdeurwaarder heeft afgerond.  
In 1997 is hij benoemd tot gerechtsdeurwaarder; 
 
John Wisseborn is actief als docent bij de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder en diverse 
opleidingsinstuten In de periode 2001 t/m 2007 was hij bestuurslid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van 
Gerechtsdeurwaarders (portefeuille Vakbekwaamheid) en sedert 2009 is hij voorzitter van de KBvG; 

 

 
                      

mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:GJJ.Beukeveld@ziggo.nl
mailto:wede51gp@kpnmail.nl
mailto:a.gelder@wilnu.nu
mailto:rob.brockhus@gmail.com
mailto:hans.v.d.broek@planet.nl
mailto:hans.v.d.broek@planet.nl
mailto:info@degroenen.nl
mailto:kabinet.schauvliege@vlaanderen.be
mailto:kareldewerd@kpnmail.nl
mailto:b.vojik@tweedekamer.nl
mailto:sp@sp.nl
mailto:tribune@sp.nl
mailto:kabinet.homans@vlaanderen.be
mailto:m.broekmeulen@onsbrabantnet.nl
mailto:tonniewouters.1@kpnmail.nl
mailto:info@telveghel.nl
mailto:veghel@sp.nl
mailto:schijndel@sp.nl
mailto:remcostefanheeren@hotmail.com
mailto:jelle@jelledejong.nl
mailto:rvdlooij@kpnmail.nl
mailto:meulenbroeks2@chello.nl
mailto:t.advies@gmail.com
mailto:info@niburu.co
mailto:alexandra@niburu.co
http://www.brabantseadvocaten.nl/docenten.php?docent_id=0
mailto:info@jwgd.nl
mailto:jmw@jwgd.nl
mailto:cie.biza@tweedekamer.nl
http://www.brabantseadvocaten.nl/docenten.php?docent_id=0
mailto:jmw@jwgd.nl
http://www.kbvg.nl/
http://www.jwgd.nl/index.php
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Zonhoven 28 januari 2015  
Ons kenmerk: AvR/28012014/Som 
                                                                   

 
Betreft:  

- Sommatie aan directeur Mr. J.M. Wisseborn (persoonlijk) om het in zijn opdracht en 
onder zijn verantwoordelijkheid op 16 oktober 2014 valselijk opgemaakte EXPLOOT VAN 
BETEKENING EN BEVEL MET AANZEGGING GERECHTELIJKE ONTRUIMING 
(dossiernummer: 14100927) op 28 januari 2015 vóór uiterlijk 14.00 uur met een HERSTEL 
EXPLOOT te hebben ingetrokken en alle aangerichte schade bij betrokken (rechts)personen 
te vergoeden en wel op grond van de in deze e-mail genoemde bijgevoegde feiten en ons 
per kerende e-mail schriftelijk te hebben bevestigd dat de ontruiming daarop morgen op 29 
januari 2015 niet doorgaat.  

 
 
Geachte heer J.M. Wisseborn, 
 
De volgende zeven 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);  

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); 

hebben bij u, zijnde mr. J.M. Wisseborn, als directeur van Jongejan Wisseborn 
Gerechtsdeurwaarders, bij e-mail d.d. 2 januari 2015 (14:31 uur) een inhoudelijk gemotiveerde klacht 
ingediend tegen uw toegevoegd kandidaat gerechtsdeurwaarder mr. Janou-Jolijn Breukers, werkzaam 
te kantore van Marcel Lisette Richard Polman, gerechtsdeurwaarder te Roermond, 
kantoorhoudende aldaar aan de Mariagardestraat 99, met de sommatie haar op 16 oktober 2014 
valselijk opgemaakte EXPLOOT VAN BETEKENING EN BEVEL MET AANZEGGING 
GERECHTELIJKE ONTRUIMING (dossiernummer: 14100927) vóór uiterlijk 6 januari 2015 met een 
HERSTEL EXPLOOT te hebben ingetrokken en alle aangerichte schade bij betrokken 
(rechts)personen te vergoeden en wel op grond van de feiten, zoals u die kunt lezen in de volgende 
hieronder ingelaste link met bijbehorende stukken A t/m P:  

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/gerechtsdeurwaarder-mr-janou-jolijn-breukers  
  
Stuk A (5 blz.) 
Stuk B (6 blz.) 
Stuk C (6 blz.) 
Stuk D (6 blz.) 

Stuk E (7 blz.) 
Stuk F (1 blz.) 
Stuk G (5 blz.) 
Stuk H (2 blz.) 

Stuk I (11 blz.) 
Stuk J (2 blz.) 
Stuk K (2 blz.) 
Stuk L (2 blz.) 

Stuk M (1 blz.) 
Stuk N (1 blz.) 
Stuk O (2 blz.) 
Stuk P (2 blz.) 

 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/gerechtsdeurwaarder-mr-janou-jolijn-breukers
http://nl.linkedin.com/pub/marcel-polman/33/609/2a7
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/gerechtsdeurwaarder-mr-janou-jolijn-breukers
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-oktober-2014-exploot-betekening-ontruiming-jongejan-wisseborn.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/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/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/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-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/2-september-2014-uittreksel-kvk-stichting-administratiekantoor-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
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Wij verzoeken u nogmaals kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast 
te beschouwen.  
 
Tot op heden (na maar liefst 25 dagen) heeft u als verantwoordelijk directeur van Jongejan Wisseborn 
Gerechtsdeurwaarders op deze klacht nog steeds niet feitelijk inhoudelijk gereageerd. Ook heeft een 
door u gemachtigde klachtenbehandelaar daarop nog steeds niet gereageerd.  
 
Wel hebben wij op persoonlijke titel van mr. M.H.R. Datema, maar niet als gemachtigde van Jongejan 
Wisseborn Gerechtsdeurwaarder, daarop de volgende ongelooflijk reactie ontvangen, waaraan u als 
verantwoordelijk directeur kennelijk niet uw vingers wenst te branden.  
 

 
Van: Mr. M.H.R. Datema <info@jwgd.nl> 
Verzonden: 7 januari 2015 08:38 
Aan: ekc.avanrooij@gmail.com 
Onderwerp: Inzake SNS BANK \ Dossier 14100927 
 
Geachte heer Van Rooij, 
 
Onder verwijzing naar uw email van 2 januari 2015 delen wij u het volgende mede. 
 
Zoals wij reeds eerder aangaven is het exploot rechtsgeldig betekend op basis van de 
informatie uit de BPR (basisregistratie personen). Nu u aangeeft dat mevrouw Johanna Elisabeth 
Maria van Nunen feitelijk niet meer woonachtig is op het adres zal de voorgenomen ontruiming zich 
niet tegen haar richten. Zij heeft alsdan vrijwillig voldaan aan veroordeling tot ontruiming. Wij geven 
haar in overweging haar nieuwe woonadres ook bij de gemeente (BPR) te laten registreren. 
 
Voor het overige staat het u vrij om een klacht in te dienen, de zaak conform artikel 438 van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan de Voorzieningenrechter voor te leggen of datgene te 
doen wat u nodig acht. 
 
Wij vertrouwen er op u voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
JONGEJAN WISSEBORN GERECHTSDEURWAARDERS 
 
Mw. Mr. M.H.R. Datema 
 
Tel. 088-5799000 
 

 
Het behoeft geen toelichting dat dit geen inhoudelijk gemotiveerde beslissing is op onze klacht zoals 
bovengenoemde 7 rechtspersonen bij e-mail d.d. 2 januari 2015 (14:31) die aan verantwoordelijk 
directeur mr. J.M. Wisseborn hebben verstuurd, maar een door mr. M.H.R. Datema persoonlijk 
verzonnen valselijk opgemaakt stuk tekst, waarmee zij mij (A.M.L. van Rooij) woorden in de mond legt 
die ik nooit heb uitgesproken en derhalve volledig voor haar rekening zijn. Dit des te meer zij 
persoonlijk dit heeft geschreven en niet als gemachtigde van directeur mr. J.M. Wisseborn, 
 
Enkel met de volgende zin in haar bovengenoemde e-mail : 
 

“ Zoals wij reeds eerder aangaven is het exploot rechtsgeldig betekend op basis van de 
informatie uit de BPR (basisregistratie personen).”     

 
heeft Mr. M.H.R. Datema al meerdere valsheden in geschrifte gepleegd, te weten:  
 
Gepleegde valsheid in geschrifte:  
 
Het exploot is niet rechtsgeldig betekend: voor bewijs lees nogmaals uw valselijk opgemaakte 
EXPLOOT VAN BETEKENING EN BEVEL MET AANZEGGING GERECHTELIJKE ONTRUIMING 
(dossiernummer: 14100927) met de onlosmakelijk daaraan verbonden beschikking d.d. 7 oktober 

mailto:info@jwgd.nl
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
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2014, met als zaaknummer / rekestnummer: C/01/281994/ BP RK 14-804, van de rechtbank Oost-
Brabant (Stuk A).  
 
De naam J.E.M. van Nunen komt geheel niet in de beschikking d.d. 7 oktober 2014 van de rechtbank 
Oost-Brabant voor. Ondanks die wetenschap wordt door Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders 
in hun valselijk opgemaakte EXPLOOT VAN BETEKENING EN BEVEL MET AANZEGGING 
GERECHTELIJKE ONTRUIMING (dossiernummer: 14100927) de naam J.E.M. van Nunen wel 
opgenomen, als wonende op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode.  De redenering 
daarbij is dat zij die woning heeft gehuurd. Het moet niet gekker worden met deze “terroristische 
misdaad” organisatie onder aansturing van directeur mr. J.M. Wisseborn.  
 
Het is bij directeur mr. J.M. Wisseborn heel erg goed bekend dat J.E.M. van Nunen geen huurder is 
van de woning ’t Achterom 9A,  5491 XD Sint-Oedenrode maar dat eigenaar 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 is bij directeur mr. J.M. Wisseborn heel erg goed bekend dat een voor de wet en kerk getrouwd 
echtpaar maar ėėn hoofdverblijfplaats kan hebben, daar anders sociale en fiscale fraude wordt 
gepleegd.  
 
Het is bij directeur mr. J.M. Wisseborn heel erg goed bekend dat de gemeente Sint-Oedenrode met 
het plegen van adresfraude (valse GBA-gegevens in computer zetten) buiten de rechter om geen voor 
de wet en de kerk getrouwd echtpaar van woning en land kan scheiden.  
 
Het is bij directeur mr. J.M. Wisseborn  heel erg goed bekend dat A.M.L. van Rooij samen met J.E.M. 
van Rooij met een rechtsgeldig geregistreerd huurcontract hun hoofdverblijfplaats hebben op het 
adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) (Stuk B) en dat de rechtbanken in België en 
Nederland dat ook hebben uitgesproken (Stuk C)( Stuk D)( Stuk E)(Stuk G)(Stuk I).  
 
Het is bij directeur mr. J.M. Wisseborn heel erg goed bekend dat de gemeente Sint-Oedenrode A.M.L. 
van Rooij vanaf 15 januari 2013 (twee jaar te laat) ambtshalve heeft uitgeschreven uit de GBA van 
Sint-Oedenrode (Stuk G) en dat om die reden A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Nunen 
vanaf 14 januari 2013 (twee jaar te laat) beiden als gezin staan ingeschreven in het bevolkingsregister 
van de gemeente Zonhoven en in het Belgische Rijksregister (Stuk F). Het is bij directeur mr. J.M. 
Wisseborn  heel erg goed bekend dat de gemeente Sint-Oedenrode toen niet alleen A.M.L. van Rooij 
vanaf 15 januari 2013 (twee jaar te laat) ambtshalve had moeten uitschrijven maar ook zijn echtgenote 
J.E.M. van Nunen. De gemeente Sint-Oedenrode heeft dat niet gedaan om samen met mr. J.M. 
Wisseborn grensoverschrijdende “terroristische misdaad”  te kunnen plegen.   
 
Het is bij directeur mr. J.M. Wisseborn heel erg goed bekend dat nu is gebleken dat J.E.M. van Nunen 
nog steeds staat ingeschreven in de GBA van Sint-Oedenrode de gemeente Sint-Oedenrode haar 
eerst ambtshalve zal moeten uitschrijven naar haar hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven en in de GBA van Sint-Oedenrode zal moeten opnemen dat A.M.L. van Rooij samen met 
zijn echtgenote J.E.M. van Nunen vanaf 1 januari 2011 wonen op hun hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven.  
 
Het moge u duidelijk zijn dat de door directeur mr. J.M. Wisseborn gewenste ontruiming op 29 januari 
2015 niet kan doorgaan, zolang J.E.M van Nunen niet is uitgeschreven uit de GBA van Sint-
Oedenrode en dat zij in opdracht van directeur mr. J.M. Wisseborn met de harde hand van de politie 
ook niet in het gemeenteriool mag worden gedumpt, zolang ze niet over een Belgische identiteitskaart 
beschikt, wat het gevolg is van het feit dat de gemeente Sint-Oedenrode haar niet uit de GBA heeft 
uitgeschreven toen zij op 14 januari 2013 is ingeschreven in het volksregister van de gemeente 
Zonhoven en het Belgische Rijksregister.  
 
Het is bij directeur mr. J.M. Wisseborn heel erg goed bekend dat als de gemeente Sint-Oedenrode op 
29 januari 2015 (de dag waarop mr. J.M. Wisseborn  wil ontruimen) J.E.M. van Nunen ambtshalve 
uitschrijft uit de GBA van Sint-Oedenrode daartegen binnen zes weken bezwaar kan worden 
aangetekend, vervolgens daartegen nog in beroep kan worden gegaan bij de rechtbank Oost-Brabant 
en daarna nog in hoger beroep bij de Raad van State, wat ten minste een jaar duurt. Dit betekent dat 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-oktober-2014-exploot-betekening-ontruiming-jongejan-wisseborn.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/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/13-januari-2014-uitspraak-rechtbank-oost-brabant-in-zaakn.she-13-3985.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/13-januari-2014-uitspraak-rechtbank-oost-brabant-in-zaakn.she-13-3985.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-juli-2014-akte-samenstelling-gezin-aml-van-rooij-en-jem-van-nunen-gemeente-zonhoven.pdf
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enkel op dit feit de woningen ’t Achterom 9 en 9A  het komende jaar niet kunnen worden 
ontruimt.    
  
Het is bij directeur mr. J.M. Wisseborn heel erg goed bekend dat in de woningen op het adres ’t 
Achterom 9-9A de volgende bedrijven zitten gevestigd Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij 
Holding B.V. en de politieke Groepering De Groenen en dat de bedrijven Ecologisch Kennis Centrum 
B.V., Van Rooij Holding B.V. en Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. al acht jaar in 
betreffende woningen zaten, voordat de hypotheek is afgesloten bij de SNS Bank NV, waarvoor om 
die reden het huurbeding niet van toepassing is. Zolang deze bedrijven niet met een gerechtelijke 
beschikking uit die woningen moeten worden gezet kan er door directeur mr. J.M. Wisseborn niet tot 
ontruiming worden overgegaan, hoe graag hij dat ook zou willen ten gunste van de 
grensoverschrijdende “terroristische misdaad”. Dit betekent dat ook op dit feit de woningen ’t 
Achterom 9 en 9A  het komende jaar niet kunnen worden ontruimt.  
 
Het is deze GBA-fraude plegende gemeente Sint-Oedenrode die ervoor hebben gezorgd dat eigenaar 
A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen tot op de dag van vandaag nog 
steeds geen VEILINGEXPLOOT hebben mogen ontvangen op hun woonadres, tevens 
hoofdverblijfplaats, Hazendanswweg 36A, 3520 Zonhoven. Het is bij directeur mr. J.M. Wisseborn 
bekend dat zonder een voorafgaand  VEILINGEXPLOOT op het woonadres van de eigenaren nooit 
tot ontruiming van hun woningen kan worden overgegaan. Dit betekent dat ook op dit feit de 
woningen ’t Achterom 9 en 9A  het komende jaar niet kunnen worden ontruimt. 
 
Het is bij directeur mr. J.M. Wisseborn erg goed bekend dat de SNS-Bank NV een Nederlandse 
Staatsbank is en dat alle aandelen in handen zijn van de Nederlandse Staat en dat hij voor het plegen 
van bovengenoemde misdrijven wordt betaald door de Nederlandse Staat, onder verantwoordelijkheid 
van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën,  waarvoor het geld door de hardwerkende belasting 
betalende Nederlanders moet worden opgebracht. Mr. J.M. Wisseborn heeft zich hiermee dan ook 
schuldig gemaakt aan “Staatsterrorisme”, wat door dezelfde minister Jeroen Dijsselbloem, via zijn 
directeur-generaal Peter Veld van de Belastingdienst, met zijn hieronder ingelaste brief d.d. 21 
augustus 2014 aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven schriftelijk is bevestigd:  
  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-augustus-2014-brief-peter-veld-belastingdienst-aan-
aml-van-rooij-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf 

 
Wij richten aan directeur mr. J.M. Wisseborn dan ook het nadrukkelijke verzoek om deze brief d.d. 21 
augustus 2014  van directeur-generaal Peter Veld van de Belastingdienst hier als herhaald en ingelast 
te beschouwen.  
 
Het is bij directeur mr. J.M. Wisseborn heel erg goed bekend dat op grond van bovengenoemde feiten. 
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. Als bewijs 
daarvoor verwijzen wij u  naar de inhoud van 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 in de volgende 
hieronder ingelaste link: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2015-inroepen-nietigheid-executie-t-achterom-9-
9a-aan-e-loesberg-rechtbank-oost-brabant.pdf  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen.  Dit betekent dat ook op dit feit de woningen ’t Achterom 9 en 9A  het komende 
jaar niet kunnen worden ontruimt. 
 
Tegen deze door de gemeente Sint-Oedenrode bewust gepleegde GBA-Fraude hebben wij al op 5 juli 
2014 een bezwaarschrift ingediend bij burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, welke u 
hieronder vindt ingelast in de volgende link:   
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2002-verzoekschrift-aan-minister-annemarie-jorritsma-van-economische-zaken.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-augustus-2014-brief-peter-veld-belastingdienst-aan-aml-van-rooij-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-augustus-2014-brief-peter-veld-belastingdienst-aan-aml-van-rooij-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.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
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juli-2014-bezwaarschrift-aan-benw-van-sint-oedenrode-
inzake-strafklacht-belgie.pdf    

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen.  Alvorens tot ontruiming kan worden overgegaan zullen burgemeester en wethouders 
van Sint-Oedenrode eerst op dit bezwaarschrift d.d. 5 juli 2014 moeten hebben beslist, waartegen 
vervolgens nog in beroep kan worden gegaan bij de rechtbank Oost-Brabant en daarna nog in hoger 
beroep bij de Raad van State, wat ten minste een jaar duurt. Dit betekent dat ook op dit feit de 
woningen ’t Achterom 9 en 9A  het komende jaar niet kunnen worden ontruimt.    
 
Bij brief d.d. 29 december 3014 (kenmerk: AvR/29122014/Som) hebben wij verantwoordelijk minister 
Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gesommeerd tot het nemen van het 
besluit 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 (Stuk A).  
Naar aanleiding hiervan hebben wij van de Tweede Kamer der Staten Generaal daarop de volgende 
hieronder ingelaste reactiebrief ontvangen op onze hoofdverblijfplaats Hazendansweg 35A, 3620 
Zonhoven met daarin letterlijk de volgende inhoud (Stuk K):  
 

Tweede Kamer 
 DER STATEN-GENERAAL  
 
A.M.L. van Rooij  
Hazendansweg 36A 
3520 Zonhoven 
België 
 
Plaats en datum:                      Den Haag, 20 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:                          2015Z00067/2015D01709  
Onze brief van:                        29 december 2014 
 

Geachte heer van Rooij,  

Uw bovengenoemde e-mail is op 15 januari 2015 door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 
in een procedurevergadering behandeld.  

In die vergadering heeft de commissie besloten de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties een kopie te vragen van zijn antwoord op uw brief.  

Na ontvangst van de reactie van de minister zal de commissie u laten weten of zij nog nadere 
stappen wil ondernemen en zo ja, welke. 

Hoogachtend, 

De griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, 

Drs. M.J. van der Leeden  

 
 
Op grond van deze brief d.d. 20 januari 2015 van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is directeur 
mr. J.M. Wisseborn wettelijk verplicht om de ontruiming daarop op 29 januari 2015 niet te laten 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juli-2014-bezwaarschrift-aan-benw-van-sint-oedenrode-inzake-strafklacht-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juli-2014-bezwaarschrift-aan-benw-van-sint-oedenrode-inzake-strafklacht-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-december-2014-sommatie-herstel-gba-fraude-aan-minister-van-binnenlandse-zaken-nederland.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-januari-2015-brief-tweede-kamer-gba-fraude-minister-plasterk-binnenlandse-zaken.pdf
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doorgaan.  Mr. J.M. Wisseborn is wettelijk verplicht om daarop eerst het antwoord van 
verantwoordelijk minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal af te wachten en de eventueel daarop te nemen stappen van de 
Tweede Kamer der Staten Generaal: Dit betekent dat ook op dit feit de woningen ’t Achterom 9 
en 9A  op 29 januari 2015 niet kunnen worden ontruimt.       
 
Bij brief d.d. 19 januari 2015 (kenmerk: EKC/AvR/190115/B) hebben wij tegen deze 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, beroep 
aangetekend bij de rechtbank Oost-Brabant. Voor de inhoud van dat beroepschrift d.d. 19 januari 
2015 verwijzen wij u naar de volgende hieronder ingelaste link: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-januari-2015-beroep-weigering-om-te-beschikken-door-
de-staat-der-nederlanden-bij-rechtbank-oost-brabant.pdf  

 
De rechtbank Oost-Brabant heeft dit beroepschrift d.d. 19 januari 2015 in behandeling genomen onder 
zaaknummer SHE 15/203 ONBEK V35 en dat bij brief d.d. 20 januari 2015 aan ons schriftelijk 
bevestigd, welke u vindt bijgevoegd in de volgende link: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-januari-2015-brief-rechtbank-oost-brabant-inzake-beroep-
she-15-203-tegen-staat-der-nederlanden.pdf 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. Alvorens tot ontruiming kan worden overgegaan zal de rechtbank Oost-Brabant eerst 
uitspraak moeten hebben gedaan op dit beroepschrift tegen de STAAT DER NEDERLANDEN 
waartegen vervolgens nog in hoger beroep kan worden aangetekend bij de Raad van State. Dit 
betekent dat ook op dit feit de woningen ’t Achterom 9 en 9A  het komende jaar niet kunnen 
worden ontruimt.     
 
Tegen deze GBA fraude plegende “Staatsterroristische misdaad” vanuit de gemeente Sint-
Oedenrode hebben:  

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

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

- 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)  

- 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) 

- 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) ;  

- 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) 

een strafklacht ingediend met burgerlijke partijstelling bij onderzoeksrechter S. Gorré van de rechtbank 
Eerste Aanleg Limburg, afd. Hasselt in België, waarvan het in behandeling nemen bij gerechtelijke 
aangetekende brieven d.d. 2 januari 2015 op ons woonadres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven 
(België) is bevestigd, welke u in de volgende link vindt ingelast:  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-januari-2015-beroep-weigering-om-te-beschikken-door-de-staat-der-nederlanden-bij-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-januari-2015-beroep-weigering-om-te-beschikken-door-de-staat-der-nederlanden-bij-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-januari-2015-brief-rechtbank-oost-brabant-inzake-beroep-she-15-203-tegen-staat-der-nederlanden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-januari-2015-brief-rechtbank-oost-brabant-inzake-beroep-she-15-203-tegen-staat-der-nederlanden.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/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
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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 worden uitgenodigd op onze hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven. Alvorens tot ontruiming kan worden overgegaan zal de 
Raadskamer van de Rechtbank Eerste Aanleg Limburg, afdeling Hasselt eerst vonnis hebben moeten 
wijzen op onze strafklacht met burgerlijke partijstellen, waartegen vervolgens nog hoger beroep kan 
worden aangetekend bij het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van Inbeschuldigingstelling. Dit 
betekent dat ook op dit feit de woningen ’t Achterom 9 en 9A  het komende jaar niet kunnen 
worden ontruimt.    

Als gevolg van de al meer dan 4 jaar lang GBA-fraude plegende gemeente Sint-Oedenrode is er een 
horde aan corrupte advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders e.d. ontstaan, welke gezamenlijk 
een grote terroristische criminele organisatie hebben gevormd onder aansturing van burgemeester 
Perter Maas van Sint-Oedenrode. Benevens directeur mr. J.M. Wisseborn van Jongejan Wisseborn 
Gerechtsdeurwaarders betreffen dat:  

- Betty Bovens, Directeur NOTIS, De Koumen 80a, 6433 KE Hoensbroek;  
- System Center Heerlen B.V., met KvK-nummer: 17016185, gevestigd op De Koumen 80A te 

Hoensbroek; 
- C.A.T.J. Smeets- van der Linden, notarisklerk bij Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen, 

Akerstraat 138, 6417 BR Heerlen; 

- Mr. J.L.G. Fleuren, notaris bij Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen, Akerstraat 138, 6417 BR 

Heerlen; 

- Maatschap Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen, Akerstraat 138, 6417 BR Heerlen; 

- Mr. W.V.J.M. Bonne, gerechtsdeurwaarder bij Adactio Gerechtsdeurwaarders Incasso, Sint 

Franciscusweg 36, 6417 BD Heerlen; 

- Adactio Gerechtsdeurwaarders Incasso, Sint Franciscusweg 36, 6417 BD Heerlen; 

- Mr. Monique van ’t Hooft, notaris bij Van ’t Hooft & Van Rosmalen, Clarissenstraat 22, 52 AZ 

Boxtel;   

- Mr. Edwin van Luijn, notaris bij Van ’t Hooft & Van Rosmalen, Clarissenstraat 22, 52 AZ 

Boxtel;   

- Maatschap Van ’t Hooft & Van Rosmalen, Clarissenstraat 22, 52 AZ Boxtel;  

- Stichting Regioveiling Oost-Brabant, Zuiderparkweg 280, 5216 HE Den Bosch 

- Laura Spits, veilingcoördinator Stichting Regioveiling Oost-Brabant, Zuiderparkweg 280, 5216 

HE Den Bosch en werkzaam voor Huijbregts Notarissen & Adviseurs te Den Bosch, 

Zuiderparkweg 280, 5216 HE Den Bosch;  

- Huijbregts Notarissen & Adviseurs te Den Bosch, Zuiderparkweg 280, 5216 HE Den Bosch, 

- Mr. Frans Verlinden, voorzitter en notaris van Stichting Regioveiling Oost-Brabant, , 

Zuiderparkweg 280, 5216 HE Den Bosch en werkzaam voor  VDB Advocaten Notarissen, 

Eindhovenseweg 126, 5580 AD Waalre; 

- VDB Advocaten Notarissen, Eindhovenseweg 126, 5580 AD Waalre; 

Betreffende horde corrupte advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders liggen thans in 
strafrechtelijk onderzoek bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 
heeft bij brief d.d. 23 januari 2015 (kenmerk: K14/0570) op onze hoofdverblijfplaats Hazendansweg 
36A, 3520 Zonhoven (België)  schriftelijk bevestigd dat deze zaak voor de raadkamer van het 

Gerechtshof op 24 februari 2015 te 14.00 uur zal worden behandeld, welke wij als “pdf bijlage” 

hebben bijgevoegd. Alvorens tot ontruiming kan worden overgegaan ten behoeve van de veiling op 5 
februari 2015 zal eerst de beslissing van de Raadkamer van get Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 
daarop moeten worden afgewacht. Dit betekent dat ook op dit feit de woningen ’t Achterom 9 en 
9A  op 29 januari 2015 niet kunnen worden ontruimt.                  

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.vastgoedveilingoostbrabant.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-januari-2015-beklag-notarisklerk-catj-smeets-van-der-linden-ea-gerechtshof-den-bosch.pdf
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Conclusie:   

Op grond van bovengenoemde feiten kan de door directeur mr. J.M. Wisseborn aangekondigde 
ontruiming met de sterke hand van de politie, onder aansturing van het hoofd van de politie 
burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode, op 29 januari 2015 (morgen) niet doorgaan.  

Wij sommeren directeur Mr. J.M. Wisseborn (persoonlijk) dan ook om het in zijn opdracht en onder zijn 
verantwoordelijkheid op 16 oktober 2014 valselijk opgemaakte EXPLOOT VAN BETEKENING EN 
BEVEL MET AANZEGGING GERECHTELIJKE ONTRUIMING (dossiernummer: 14100927) op 28 
januari 2015 vóór uiterlijk 14.00 uur met een HERSTEL EXPLOOT te hebben ingetrokken en alle 
aangerichte schade bij betrokken (rechts)personen te vergoeden en wel op grond van de in deze e-
mail genoemde bijgevoegde feiten en ons per kerende e-mail schriftelijk te hebben bevestigd dat 
de ontruiming daarop morgen op 29 januari 2015 niet doorgaat.   

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); 

 


