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Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’  
Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België)  
 

  
Aantekenen en per e-mail 

 
Aan de Raad van State  
Afdeling bestuursrechtspraak  
t.a.v. voorzitter Mr. J.E.M. Polak 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag 

(e-mail: voorlichting@raadvanstate.nl)  
 
Kopie aan onder meer:  

- Annemie Turtelboom, Belgisch Minister van Justitie 
(min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, 
annemie.turtelboom@stad.antwerpen.be); 

- Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en 
Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen 
(milquet@ibz.fgov.be en joelle.milquet@ibz.fgov.be ); 

- Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
(info@laurette-onkelinx.be);  

- Elio Di Rupo, Eerste Minister van de Belgische 
Federale regering (info@premier.fed.be); 

- Herman van Rompuy, president van de Europese 
Unie (herman.van.rompuy@telenet.be, 
press.president@consilium.europa.eu)     

- Federaal procureur des konings Johan Delmulle 
(federaal.parket@just.fgov.be); 

- Yves Liégeois procureur-generaal parket Antwerpen 
(srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be)        

- Griffie Belgisch Grondwettelijk Hof (griffie@const-
court.be); 

- Prof. Dr. Jan Wouters, Voorzitter van de Vlaamse 
Vereniging voor de Verenigde Naties 
(jan.wouters@ggs.kuleuven.be); 

- Herman De Croo, Belgisch Minister van Staat 
(herman@decroo-desguin.be); 

- Philip Pirard, Korpschef politie HAZODI te Hasselt 
(korpschef@hazodi.be); 

- mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek, President  van de 
rechtbank Oost-Brabant 
(info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl);  

- mr. A.J.A.M. van Nieuwenhuizen, hoofofficier van 
justitie, arrondissementsparket Oost-Brabant (Oost-
Brabant@om.nl en dvomp.denbosch@om.nl); 

- mr. J.P.H. Donner, Vice-President van de Raad van 
State (voorlichting@raadvanstate.nl);       

 

 
 
Contactpersonen Raad van State:  

- Dhr. F. Keijzer  
 
Uw nummer:  

- 201302868/2/A1  

 
Ons kenmerk:  

- EKC/26032013/HB 
 
Verzetschrift tegen de uitspraak: 201302868/2/A1 

d.d. 26 september 2013 van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, waarin 
de aangevallen uitspraak AWB 12/3010 d.d. 14 
februari 2013 van de rechtbank Oost-Brabant wordt 
bevestigd.  

 
Tevens nadrukkelijk verzoek om dit 
verzetschrift  op een geschikte locatie in België 
te behandelen op grond van de feiten, zoals 
vernoemd in dit verzetschrift, nadat op de in 
België in onderzoek zijnde strafklacht met 
burgerlijke partijstelling tegen onder meer de 
gemeente Sint-Oedenrode, aldaar gekend  onder 
de nummers: referte FD66.99.2/11 (federaal 
parket te Brussel), referte: 1998/PGA/1130-
2011/AE23/27 (parket bij het hof van beroep te 
Antwerpen), referte: FD30.99.15-12 (federaal 
parket te Brussel) en Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 
(het parket te Hasselt) door de correctionele 
rechtbank van Hasselt vonnis is gewezen. 

 

(bevat 60 pagina’s met de producties A t/m L (40 blz.) en 1 t/m 33 (223 blz.), totaal: 323 blz. ) 

  
 
                                   Zonhoven 28 oktober 2013  
 
 
Geacht College, verantwoordelijk voorzitter Mr. J.E.M. Polak,  
 
Mede namens Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9a, 5491 
XD te Sint-Oedenrode met als rechtsvorm eenmanszaak (vestigingsnummer: 000015269639), welke 
wordt gedreven door A.M.L. van Rooij, als politiek vluchteling vanaf 21 april 2010 onafgebroken 
verblijvend in België en vanaf 21 december 2010 wonende op zijn domicilie adres Hazendansweg 
36A, 3520 te Zonhoven (België) tekenen wij hierbij verzet aan tegen de uitspraak : 201302868/2/A1 
van  26 september 2013 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (productie 33).  
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In betreffende uitspraak d.d. 26 september 2013 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State letterlijk het volgende beslist: 
 

Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht) op 
het hoger beroep van: 

 
De vennootschap onder firma Camping en Pensionstal “Dommeldal” v.o.f.,  
gevestigd te Sint-Oedenrode en A.M.L. van Rooij, wonende te Zonhoven (België)(hierna tezamen 
en in enkelvoud: Dommeldal), appellant. 

 
Tegen de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 11 februari 2013 in zaak nr 12/3010 in het 
geding tussen: 

 
onder meer Dommeldal 

 
en 

 
Het college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode. 

 
Procesverloop 
 
Bij besluit van 8 maart 2010 heeft het college aan J. van Gorkum toestemming verleend voor het 
aanleggen van een inrit aan de Ollandseweg 165 te Sint-Oedenrode (hierna: het perceel). 

 
Bij besluit van 31 juli 2012 heeft het het onder meer door Dommeldal daartegen gemaakte 
bezwaar ongegrond verklaard. 

 
Bij uitspraak van 11 februari 2013 heeft de rechtbank het onder meer door Dommeldal daartegen 
ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht. 

 
Tegen deze uitspraak heeft Dommeldal hoger beroep ingesteld. 

 
Het college heeft een verweerschrift ingediend. 

 
De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige. 

 
Overwegingen. 
 
1. Voor zover Dommeldal beoogt te betogen dat de Afdeling het hoger beroepschrift aan het 

Benelux-Gerechtshof moet overdragen, wordt overwogen dat de wet voor dat betoog geen 
grondslag biedt. 
 

2. De rechtbank heeft overwogen dat gesteld, noch gebleken is dat het perceel, dat met de inrit 
wordt ontsloten, in strijd met een bij onherroepelijk besluit van het college van 10 december 
2009 aan Van Gorkum verleende vrijstelling wordt gebruikt en in het in beroep aangevoerde 
geen grond gevonden voor het oordeel dat het college het besluit van 8 maart 2010 niet bij 
dat van 31 juli 2012 heeft mogen handhaven. 
 

3. Het betoog van Dommeldal dat de uitspraak van de rechtbank geen stand kan houden, nu de 
Afdeling nog geen uitspraak heeft gedaan op het door hem tegen het bestemmingsplan 
“Buitengebied Sint-Oedenrode” ingestelde beroep, faalt. De rechtbank heeft terecht 
doorslaggevend geacht dat het gebruik van het perceel dat met de inrit wordt ontsloten ten 
tijde van belang in overeenstemming was met de bij besluit van het college van 10 december 
2009 aan Van Gorkum verleende vrijstelling. 
 

4. Voor het overige heeft Dommeldal geen gronden aangevoerd tegen de aangevallen uitspraak. 
 

5. De conclusie is dat het hoger beroep kennelijk ongegrond is. De aangevallen uitspraak dient 
te worden bevestigd. Gelet hierop, bestaat grond het verzoek om schadevergoeding af te 
wijzen. 
 

6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 

Beslissing 
 
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: 
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I. Bevestigt de aangevallen uitspraak; 
 

II. Wijst het verzoek om schadevergoeding af. 
 

Aldus vastgesteld door mr. R.W.L. Loeb, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van 
mr. V. van Dorst, ambtenaar van staat. 

 
w.g. Loeb    w.g. Van Dorst 
lid van de enkelvoudige kamer  ambtenaar van staat 

 
Op grond van de volgende feiten kan deze uitspraak d.d. 26 september 2013 van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State nooit in stand blijven:  
 

1e feit waarop de uitspraak nooit in stand kan blijven:    
 
In de in geding zijnde uitspraak heeft mr. R.W.L. Loeb, lid van de enkelvoudige kamer, namens de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist dat het hoger beroep is ingediend door 
“De vennootschap onder firma Camping en Pensionstal “Dommeldal” v.o.f.,” en A.M.L. van Rooij.  
 
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft deze beslissing genomen met de 
voorkennis en wetenschap dat “De vennootschap onder firma Camping en Pensionstal “Dommeldal” 
v.o.f.,” vanaf 1 januari 2013 niet meer bestaat en dat Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ vanaf 1 
januari 2013 de rechtsvorm eenmanszaak (vestigingsnummer: 000015269639) heeft, welke wordt 
gedreven door A.M.L. van Rooij, als politiek vluchteling vanaf 21 april 2010 onafgebroken verblijvend 
in België en vanaf 21 december 2010 wonende op zijn domicilie adres Hazendansweg 36A, 3520 te 
Zonhoven (België). Mijn hoger beroepschrift d.d. 26 maart 2013 (kenmerk: EKC/26032013/HB) 
waarop de Afdeling bestuursrechtspraak heeft beslist heb ik letterlijk als volgt ingeleid:  
 

Geacht College,  
 

Mede namens Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9a, 
5491 XD te Sint-Oedenrode met als rechtsvorm eenmanszaak (vestigingsnummer: 000015269639), 
welke wordt gedreven door A.M.L. van Rooij, als politiek vluchteling vanaf 21 april 2010 
onafgebroken verblijvend in België en vanaf 21 december 2010 wonende op zijn domicilie adres 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België) tekenen wij hierbij hoger beroep aan tegen de bij 
brief d.d. 14 februari 2013 verzonden uitspraak AWB 12/3010 van de rechtbank Oost-Brabant (zie 
bijlage). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en 
ingelast te beschouwen. In betreffende uitspraak staat letterlijk het volgende geschreven:  

 
Door ondanks deze voorkennis in de uitspraak toch nog te beslissen dat het hoger beroep is 
ingediend door “De vennootschap onder firma Camping en Pensionstal “Dommeldal” v.o.f.,” maakt 
duidelijk dat er van een onafhankelijke uitspraak geen sprake kan zijn.   
 
In betreffende uitspraak staat in het procesverloop letterlijk het volgende vermeld: 
 

Tegen deze uitspraak heeft Dommeldal hoger beroep ingesteld. 

  
Daarbij staat niet de datum van 26 maart 2013 van ons beroepschrift vermeld, waaraan onlosmakelijk 
de verbinding zit dat niet “De vennootschap onder firma Camping en Pensionstal “Dommeldal” v.o.f.,” 
maar de eenmanszaak Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ van A.M.L. van Rooij het hoger beroep 
heeft ingediend.   
 

2e feit waarop de uitspraak nooit in stand kan blijven:    
 
In de in geding zijnde uitspraak heeft mr. R.W.L. Loeb, lid van de enkelvoudige kamer, namens de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State letterlijk het volgende beslist:   
 

Het betoog van Dommeldal dat de uitspraak van de rechtbank geen stand kan houden, nu de 
Afdeling nog geen uitspraak heeft gedaan op het door hem tegen het bestemmingsplan 
“Buitengebied Sint-Oedenrode” ingestelde beroep, faalt. De rechtbank heeft terecht 
doorslaggevend geacht dat het gebruik van het perceel dat met de inrit wordt ontsloten ten tijde 
van belang in overeenstemming was met de bij besluit van het college van 10 december 2009 aan 
Van Gorkum verleende vrijstelling. 
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Deze door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State genomen overweging kan op 
grond van de inhoud van mijn hieronder ingelaste bij burgemeester en wethouders ingediende 
inspraakreactie d.d. 27 september 2010 tegen het ter inzage gelegde Voorontwerpbestemmingsplan 
Buitengebied 2010, welke onderdeel uitmaakt van mijn beroepschrift tegen het bestemmingsplan 
“Buitengebied Sint-Oedenrode” bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, nooit in 
stand blijven. Dit omdat anders de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State daarmee 
heeft beslist onderdeel uit  te maken van een grote criminele organisatie onder dictatoriale aansturing 
van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode. In onze bij burgemeester en wethouders van 
Sint-Oedenrode ingediende inspraakreactie d.d. 27 september 2010 hebben wij letterlijk het volgende 
ingebracht:  
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

                    Afgegeven met ontvangstbewijs 
      
                               Burgemeester en wethouders van 
                                                                               Sint-Oedenrode,     
        Postbus 44 
        5490 AA Sint-Oedenrode. 
       
                   Sint Oedenrode, 27 september 2010 
 
Ons kenmerk: AvR/C&P/270910/isH3 
 
Betreft: A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen (cliënten)/  

- Inspraakreactie op het vanaf 19 augustus 2010 t/m 29 september 2010 ter inzage gelegde 
Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010 met bijbehorende notitie reikwijdte en 
detailniveau (NRD); 

 
Geacht college, 
 
Namens A.M.L. van Rooij, wonende op ’t Achterom 9 en J.E.M. van Rooij van Nunen wonende op  
het adres ’t Achterom 9a, met hun camping en pensionstal ‘Dommeldal’ gevestigd op het adres  
’t Achterom 9-9a, 5491 XD te Sint-Oedenrode, hierna te noemen cliënten, laten wij u de volgende 
inspraakreactie toekomen op het vanaf 19 augustus 2010 t/m 29 september 2010 ter inzage gelegde 
voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010 met bijbehorende notitie reikwijdte en  
detailniveau (NRD).              
 
Dit inspraakreactie deel (hoofdstuk 3) heeft betrekking op het voorontwerpbestemmingsplan 
Buitengebied 2010 op de burgerwoning, Ollandseweg 165. Daarop laten wij u de volgende  
7 inspraakreacties toekomen:  
 
1

e
 inspraakreactie.     

 
Als “1

e
 inspraakreactie” vindt u ingelast de uitnodiging voor het debat op vrijdag 26 februari 2010 van 

19.30 -21.30 uur van De Groenen aan burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouders en alle 
raadsleden van de gemeente Sint-Oedenrode, waarop niemand is gekomen. Daarin staat letterlijk het 
volgende geschreven:  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

          
DE GROENEN       DE GROENEN 
Heusden (lijst 8)                 Sint-Oedenrode(lijst 6)  
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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 locale media zijn 
uitgenodigd. In dat debat kunnen De Groenen het volgende feitelijke bewijsmateriaal tonen. 
 
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 grondbedraagt 
zo'n € 6,- per m2. en dat van bouwgrond is € 427,- m2. Wie heeft erverdiend aan het verschil 
van € 421,- per m2; 

- 65 cm over de perceelsgrens 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 perceelsgrens 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 onderneer 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;  
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- 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 
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 woon bestemming 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. 
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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. 
 
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 burenruzie's en familieruzie's, 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 familieruzie's 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 voor 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) 
    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            
 
2

e
 inspraakreactie.     

 
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 binnen het bouwvlak 
een burgerwoning mag worden gebouwd van maximaal 500 m3 met een vrijstaand bijgebouw van 
maximaal 70 m2. Ondanks deze wetenschap hebben burgemeester P.M. Maas 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;  
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- 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 het naastliggende 
agrarisch bedrijf op het adres ’t Achterom 9-9a van cliënten waarop een milieuvergunning rust.  
Dit alles om zich daarmee met miljoenen euro’s onrechtmatig te kunnen verrijken ten koste van 
cliënten. Met het opnemen van artikel 39.1 sub a en sub c (overgangsbepalingen en slotregels) wordt  
J.L.J.M. van Gorkum, die van burgemeester en wethouders daarvoor een met het bestemmingsplan 
Buitengebied 1997 strijdige bouwvergunning heeft verkregen beloond. Daarin staat letterlijk het 
volgende geschreven:  
 

39.1 Overgansrecht bouwwerken 
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of 
in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het 
plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 

1.  gedeeltelijk worden vernieuwd en veranderd;  
2.  na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, 

mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop 
het bouwwerk is teniet gegaan; 

c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met 
het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen.     

 
Op deze wijze worden bovengenoemde door J.L.J.M. van Gorkum van burgemeester P.M. Maas 
(CDA) en wethouders verkregen bouwvergunningen in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied 
1997 met behulp van het door dezelfde burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouders van  
Sint-Oedenrode voorbereide voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010 gelegaliseerd om 
daarmee buurman J.L.J.M. van Gorkum met miljoenen euro’s onrechtmatig te verrijken en het 
naastliggende agrarische bedrijf camping en pensionstal ‘’Dommeldal’, waarop vanaf 1989 een 
milieuvergunning rust voor 78 paarden en 59 vleesvarkens, met hun bestaande minicamping bij de 
paardehouderij met 24 plaatsen en bestaande logies en ontbijt te liquideren. Dit is misdaad en 
maffia ten top.          
 
3

e
 inspraakreactie.     

 
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 binnen het bouwvlak 
een burgerwoning mag worden gebouwd van maximaal 500 m3 met een vrijstaand bijgebouw van 
maximaal 70 m2. Ondanks deze wetenschap hebben burgemeester P.M. Maas 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 het naastliggende 
agrarisch bedrijf op het adres ’t Achterom 9-9a van cliënten waarop een milieuvergunning rust.  
Dit alles om zich daarmee met miljoenen euro’s onrechtmatig te kunnen verrijken ten koste van 
cliënten. Met het opnemen van artikel 38.1 (Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening) wordt  
J.L.J.M. van Gorkum, die van burgemeester en wethouders daarvoor een met het bestemmingsplan 
Buitengebied 1997 strijdige bouwvergunning heeft verkregen beloond. Daarin staat letterlijk het 
volgende geschreven:  
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38.1 Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening 
De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van stedenbouwkundige 
aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de Woningwet buiten toepassing, 
behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen: 
a. de richtlijnen voor het verlenen van vrijstelling van de stedenbouwkundige bepalingen; 
b. de bereikbaarheid van gebouwen voor werkverkeer; 
c. de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; 
d. het bouwen bij ondergrondse hoofdtransportleidingen; 
e. de parkeergelegenheid en laad en losmogelijkheden; 
f. de ruimte tussen bouwwerken;  

 
Op deze wijze worden bovengenoemde door J.L.J.M. van Gorkum van burgemeester P.M. Maas 
(CDA) en wethouders verkregen bouwvergunningen in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied 
1997 en de toestemming om in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied 1997 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. met behulp van het door dezelfde 
burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouders van Sint-Oedenrode voorbereide 
voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010 gelegaliseerd om daarmee buurman  
J.L.J.M. van Gorkum met miljoenen euro’s onrechtmatig te verrijken en het naastliggende agrarische 
bedrijf camping en pensionstal ‘’Dommeldal’, waarop vanaf 1989 een milieuvergunning rust voor                
78 paarden en 59 vleesvarkens, met hun bestaande minicamping bij de paardenhouderij met                     
24 plaatsen en bestaande logies en ontbijt te liquideren. Dit is misdaad en maffia ten top.          
 
Hoever burgemeester P.M. Maas en wethouders van Sint-Oedenrode daarbij zijn gegaan kunt u lezen 
in onze reactiebrief d.d. 21 september 2010 aan de rechtbank ’s-Hertogenbosch in de zaak met als 
procedurenummer: 10/2280 waarin letterlijk het volgende staat geschreven:  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Geachte griffier Paul Peeters, 
 
Namens A.M.L. van Rooij, wonende op ’t Achterom 9 en J.E.M. van Rooij van Nunen wonende op  
het adres ’t Achterom 9a, met hun camping en pensionstal ‘Dommeldal’ gevestigd op het adres  
’t Achterom 9-9a, 5491 XD te Sint-Oedenrode, hierna te noemen appellant, berichten wij u als volgt.  
 
Uw jarenlang meest crimineel en corrupt handelen tegenover appellanten om daarmee een uitspraak 
van een corrupte rechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch gerealiseerd te krijgen waarop  
burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouders van Sint-Oedenrode, met meesterlijk corrupte hulp 
van griffier Paul Peeters, maar liefst €  50.000,- kunnen stelen bij A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij 
van Nunen als niet onmiddellijk wordt overgegaan tot sluiting van het gehele agrarische bedrijf 
“Camping en pensionstal ‘Dommeldal’ - waarmee de allerlaatste inkomsten bij A.M.L. van Rooij 
worden afgenomen - heeft met uw “meesterlijk corrupte brief d.d. 20 september 2010” in 
procedurenummer: 10 / 2280 GEMWT V14 een hoogtepunt bereikt.  
 
In uw “meesterlijk corrupte brief d.d. 20 september 2010” in procedurenummer: 10/2280 schrijft u aan 
ondergetekende letterlijk het volgende (zie bijlage 1): 
 

Geachte heer, 
 

In bovenvermelde zaak is inmiddels een besluit van verweerder op het bezwaarschrift van 
verzoeker ontvangen.  

 
Artikel 8:81, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat indien een verzoek om een 
voorlopige voorziening is gedaan nadat bezwaar is gemaakt of administratief beroep is ingesteld 
en op dit bezwaar of beroep wordt beslist voordat de zitting heeft plaatsgevonden, de verzoeker 
in de gelegenheid wordt gesteld beroep bij de rechtbank in te stellen. Het reeds ingediende 
verzoek om een voorlopige voorziening wordt na ontvangst van dat beroep gelijkgesteld met een 
verzoek dat wordt gedaan hangende het beroep bij de rechtbank. 

 
U kunt beroep instellen bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, tegen vorenbedoeld besluit.  

 
Het beroepschrift moet worden gezonden naar: 

 
Rechtbank ’s-Hertogenbosch,  

http://www.platformherstelrechtsorde.nl/wp-content/uploads/2010/05/Handhavingsbesluit-dd-29-04-2010.pdf
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Sector bestuursrecht 
Postbus 90125 
5200 MA ’s-Hertogenbosch,  

 
Volledigheidshalve wijzen wij u op de beroepstermijn in dat besluit 

 
Hoogachtend 
Griffier 
Paul Peeters   

 
U schrijft dit met de voorkennis en wetenschap dat in deze zaak rechter A.H.N. Kruijer van de 
rechtbank ’s-Hertogenbosch bij uitspraak  AWB 10/2280 op 12 augustus 2010 lopende de 
bezwarenprocedure tegen het onderliggende besluit d.d. 27 april 2010 van burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode het volgende heeft beslist (zie bijlage 2):  
 

Beslissing.  
De voorzieningenrechter, 

 
- schorst de in verweerders handhavingsbesluit van 27 april 2010 vervatte lasten onder 

dwangsom; 
- bepaalt dat partijen worden opgeroepen om op een nader te bepalen datum en tijdstip ter 

zitting te verschijnen teneinde te beoordelen of toepassing moet worden gegeven aan artikel 
8:87, eerste lid, van de Awb, 

 
Aldus gedaan door mr. A.H.N. Kruijer als voorzieningenrechter in tegenwoordigheid van mr. 
J.F.M. Emons als griffier en in het openbaar uitgesproken op 11 augustus 2010.  

 
Uw “meesterlijk corrupt” samenspannend handelen met burgemeester P. Maas (CDA) en 
wethouders van Sint-Oedenrode heeft tot gevolg gehad dat in strijd met deze uitspraak                     
AWB 10/2280 d.d. 12 augustus 2010 van voorzieningenrechter mr. A.H.N. Kruijer burgemeester  
P.M. Maas (CDA) en wethouders van Sint-Oedenrode bij besluit d.d. 31 augustus 2010 hebben  
beslist op ons bezwaarschrift d.d. 13 mei 2010. Het onderliggende besluit d.d. 27 april 2010 van 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode blijft daarmee eeuwig geschorst, zodat niet meer 
tot het meest corrupt stelen van € 50.000,-  bij A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen kan 
worden overgegaan; 
 
Nu hiermee feitelijk is komen vast te staan dat u, Paul Peeters als verantwoordelijk griffier van de 
rechtbank ’s-Hertogenbosch, in samenspanning met burgemeester P. Maas (CDA) en wethouders van 
Sint-Oedenrode lopende de bezwarenprocedure geen uitvoering heeft gegeven aan de volgende 
beslissing van voorzieningenrechter mr. A.H.N. Kruijer:   
 

Beslissing.  
De voorzieningenrechter, 

- bepaalt dat partijen worden opgeroepen om op een nader te bepalen datum en tijdstip ter 
zitting te verschijnen teneinde te beoordelen of toepassing moet worden gegeven aan artikel 
8:87, eerste lid, van de Awb, 

 
en burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouders van Sint-Oedenrode in strijd met deze uitspraak 
van voorzieningenrechter mr. A.H.N. Kruijer bij besluit d.d. 31 augustus 2010 hebben beslist op ons 
bezwaarschrift d.d. 13 mei 2010 en daarmee de bezwarenprocedure is gepasseerd, blijft onderliggend 
besluit d.d. 27 april 2007 bij uitspraak AWB 10/2280 d.d. 12 augustus 2010 van voorzieningenrechter 
mr. A.H.N. Kruijer eeuwig geschorst, zodat niet meer tot het meest corrupt stelen van € 50.000,-  bij 
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen kan worden overgegaan; 
 
Met uw “meesterlijk corrupte brief d.d. 20 september 2010” wilt u deze eeuwig geschorste 
dwangsommen lopende de bezwarenprodure ontschorsen. Toen ondergetekende u hierover vandaag 
opbelde gooide u de hoorn op de haak. Hierop dient u als griffier van de rechtbank ’s-Hertogenbosch 
onmiddellijk uit uw functie te worden ontslagen. Dit des te meer u al veel meer van dit soort geld en 
eigendom stelende handelingen in samenspanning met burgemeester P.M. Maas (CDA) en 
wethouders van Sint-Oedenrode jegens A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen ten uitvoer 
hebt gebracht. Waarom en voor wie u dat doet en al die jaren hebt gedaan kunt u lezen in onze 
bijgevoegde brief (e-mail) d.d. 20 september 2010 (14.46 uur) aan Hare Majesteit Koningin Beatrix als 
Staatshoofd en als Voorzitter van de Raad van State.    

http://www.platformherstelrechtsorde.nl/wp-content/uploads/2010/05/Handhavingsbesluit-dd-29-04-2010.pdf
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/wp-content/uploads/2010/05/Handhavingsbesluit-dd-29-04-2010.pdf
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/wp-content/uploads/2010/05/Handhavingsbesluit-dd-29-04-2010.pdf
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/wp-content/uploads/2010/05/Handhavingsbesluit-dd-29-04-2010.pdf
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/wp-content/uploads/2010/05/Handhavingsbesluit-dd-29-04-2010.pdf
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Op grond van bovengenoemde feiten sommeren wij de “meesterlijk corrupte griffier Paul Peeters 
van de rechtbank ’s-Hertogenbsch” om:  

1. per direct zijn “meesterlijk corrupte brief d.d. 20 september 2010” in procedurenummer: 
10/2280 in te trekken; 

2. per direct schriftelijk te bevestigen dat geen verzoek om voorlopige voorziening zal worden 
behandeld lopende de beroepsprocedure omdat enkel en alleen beroep zal worden ingesteld 
bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch tegen het op 8 september 2010 verstuurde meest corrupte 
besluit d.d. 31 augustus 2010 van burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouders van         
Sint-Oedenrode. Dit omdat, met meesterlijk corrupte hulp van griffier Paul Peeters, 
onderliggend besluit d.d. 27 april 2010 van burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouders 
van Sint-Oedenrode met de bindende uitspraak AWB 10/2280 d.d. 12 augustus 2010 van 
voorzieningenrechter mr. A.H.N. Kruijer voor eeuwig blijft geschorst en niet meer tot het meest 
corrupt stelen van € 50.000,-  bij A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen kan worden 
overgegaan;  

 
Met behulp van een “persbericht” zal dit sommatieverzoek wereldkundig worden gemaakt, zodat 
iedereen weet hoe extreem corrupt griffier Paul Peeters van de rechtbank ’s-Hertogenbosch is.  
 
In afwachting van een “per directe” beslissing op bovengenoemd 2-tal sommatieverzoeken, verblijven 
wij; 
 
Hoogachtend 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze  
Ing. A.M.L. van Rooij 
t Achterom 9a  
5491 XD Sint Oedenrode 
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com  
 
Bijlagen 

1. Brief d.d. 20 september 2010, procedurenummer: 10 / 2280 GEMWT V14, van griffier                    
Paul Peeters van de rechtbank ’s-Hertogenbosch (1 pagina); 

2. Uitspraak AWB 10/2280 d.d. 12 augustus 2010 van voorzieningenrechter mr. A.H.N. Kruijer 
van de rechtbank ’s-Hertogenbosch (4 pagina’s); 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------        
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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 binnen het bouwvlak 
een burgerwoning mag worden gebouwd van maximaal 500 m3 met een vrijstaand bijgebouw van 
maximaal 70 m2. Ondanks deze wetenschap hebben burgemeester P.M. Maas 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 het naastliggende 
agrarisch bedrijf op het adres ’t Achterom 9-9a van cliënten waarop een milieuvergunning rust.  
Dit alles om zich daarmee met miljoenen euro’s onrechtmatig te kunnen verrijken ten koste van 
cliënten. Met het opnemen van artikel 1 (herbouw) en artikel 20.3.1. sub a, b en c (herbouw 
woonboerderij) wordt  J.L.J.M. van Gorkum, die van burgemeester en wethouders daarvoor een  
met het bestemmingsplan Buitengebied 1997 strijdige bouwvergunning heeft verkregen beloond. 
Daarin staat letterlijk het volgende geschreven:  

mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
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Onder artikel 1 (begrippen) hebben burgemeester en wethouders als definitie voor herbouw letterlijk 
het volgende opgenomen:  
 

1. Herbouw: 
Reconstructie, wederopbouw opnieuw bouwen; 

     
Onder artikel 20.3.1. sub a, b en c (herbouw woonboerderij, woonbestemming) hebben burgemeester 
en wethouders het volgende wettelijk voorgeschreven:  
 

20.3.1. Herbouw woonboerderij      
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen voor het bepaalde in lid 20.2.2. onder a 
voor het herbouwen van een (deel van de) woonboerderij, mits: 
a. herbouw plaatsvindt binnen het bestemmingsvlak; 
b. herbouw dient voor minimaal 50% plaats te vinden op de bestaande fundering; 
c. de herbouw op een andere locatie stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is; 

 
Met de bouw van de woonboerderij van ruim 2000 m3 (veel grotere omvang) met daarin een grote 
woning, een 3-tal appartementen, 2 slaapzolders, 2 grote ontspanningsruimten en een 2-tal vide op 
een geheel andere plaats, deels buiten het bouwvlak in strijd met het bestemmingsplan 'Buitengebied 
1997’ is buurman J.L.J.M. van Gorkum, Ollandseweg 165, reeds begonnen en al in een ver gevorderd 
stadium. Met deze voorkennis en de voorkennis dit later te kunnen legaliseren zijn burgemeester en 
wethouders met dit voorontwerpbestemmingsplan toch wel heel erg ver gegaan, te weten:   
 

Het ingetekende bouwvlak op “Verbeelding 1” behorend bij het perceel Ollandseweg 165 komt 
niet overeen met dat in het huidige bestemmingsplan Buitengebied 1997, zodat daarmee 
bovengenoemde woonboerderij die J.L.J.M. van Gorkum heden deels buiten het bouwvlak aan 
het bouwen is geheel binnen het bouwvlak is komen te liggen.        

 
Dit met de voorkennis en wetenschap dat buurman J.L.J.M. van Gorkum heden op een andere plaats 
deels buiten het bouwvlak aan het bouwen is. Daarmee kunnen door burgemeester P.M. Maas (CDA) 
en wethouders van Sint-Oedenrode ter verrijking van hun hierboven beschreven “zware vriendjes 
criminaliteit” met voorkennis van zaken een veel groter gebouw laten herbouwen op een andere plaats 
buiten het bouwvlak in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied 1997 en met behulp van het door 
dezelfde burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouders van Sint-Oedenrode voorbereide 
voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010 achteraf legaliseren. Dit om daarmee buurman 
J.L.J.M. van Gorkum met miljoenen euro’s onrechtmatig te verrijken en het naastliggende agrarische 
bedrijf camping en pensionstal ‘’Dommeldal’, waarop vanaf 1989 een milieuvergunning rust voor 78 
paarden en 59 vleesvarkens, met hun bestaande minicamping bij de paardenhouderij met 24 plaatsen 
en bestaande logies en ontbijt te liquideren. Dit is misdaad en maffia ten top.          
 
5

e
 inspraakreactie.     

 
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 binnen het bouwvlak 
een burgerwoning mag worden gebouwd van maximaal 500 m3 met een vrijstaand bijgebouw van 
maximaal 70 m2. Ondanks deze wetenschap hebben burgemeester P.M. Maas 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 het naastliggende 
agrarisch bedrijf op het adres ’t Achterom 9-9a van cliënten waarop een milieuvergunning rust.  
 
 



13 
© 

 
 
Dit alles om zich daarmee met miljoenen euro’s onrechtmatig te kunnen verrijken ten koste van 
cliënten. Met het opnemen van artikel 20.5.2 sub a (Kleinschalig logeren in de woning) wordt   
J.L.J.M. van Gorkum, die van burgemeester en wethouders daarvoor een met het bestemmingsplan 
Buitengebied 1997 strijdige bouwvergunning heeft verkregen beloond. Daarin staat letterlijk het 
volgende geschreven:  
 
Onder artikel 20.5.2 sub a (Kleinschalig logeren in de woning) hebben burgemeester en wethouders 
het volgende wettelijk voorgeschreven:  
 

20.5.2 Kleinschalig logeren in de woning.   
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 20.1 voor het 
toestaan van kleinschalig logeren in de woning, waarbij moet worden voldaan aan de volgende 
voorwaarden: 
a. De omvang mag niet meer bedragen dan 5 eenheden, waarbij de gezamenlijke oppervlakte 

niet meer mag bedragen dan 400 M2; 

 
Laat dat nu precies overeenkomen met het 3-tal appartementen en 2 slaapzolders ( 5 eenheden) die  
buurman J.L.J.M. van Gorkum heden aan het bouwen is deels buiten het bouwvlak in strijd met het 
bestemmingsplan Buitengebied 1997. Een grotere corruptie met misbruik van gemeenschapsgeld is 
ondenkbaar. Daarmee kunnen door burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouders van Sint-
Oedenrode ter verrijking van hun hierboven beschreven “zware vriendjes criminaliteit” met voorkennis 
van zaken een 3-tal appartementen en 2 slaapzolders ( 5 eenheden) in een woonhuis worden 
gebouwd in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied 1997 en met behulp van het door dezelfde 
burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouders van Sint-Oedenrode voorbereide 
voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010 achteraf legaliseren. Dit om daarmee buurman 
J.L.J.M. van Gorkum met miljoenen euro’s onrechtmatig te verrijken en het naastliggende agrarische 
bedrijf camping en pensionstal ‘’Dommeldal’, waarop vanaf 1989 een milieuvergunning rust voor              
78 paarden en 59 vleesvarkens, met hun bestaande minicamping bij de paardenhouderij met                     
24 plaatsen en bestaande logies en ontbijt te liquideren. Dit is misdaad en maffia ten top.          
 
6

e
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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 binnen het bouwvlak 
een burgerwoning mag worden gebouwd van maximaal 500 m3 met een vrijstaand bijgebouw van 
maximaal 70 m2. Ondanks deze wetenschap hebben burgemeester P.M. Maas 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 het naastliggende 
agrarisch bedrijf op het adres ’t Achterom 9-9a van cliënten waarop een milieuvergunning rust.  
Dit alles om zich daarmee met miljoenen euro’s onrechtmatig te kunnen verrijken ten koste van 
cliënten. Met het opnemen van artikel 20.5.1. (kleinschalig kamperen bij de woning) wordt   
J.L.J.M. van Gorkum, die van burgemeester en wethouders daarvoor een met het bestemmingsplan 
Buitengebied 1997 strijdige toestemming heeft verkregen beloond. Daarin staat letterlijk het volgende 
geschreven:  
 
Onder artikel 20.5.1. (kleinschalig kamperen bij de woning) hebben burgemeester en wethouders het 
volgende wettelijk voorgeschreven:  
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20.5.1. Kleinschalig kamperen bij de woning      
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen voor het bepaalde in lid 20.1. voor het 
toestaan van kleinschalig kamperen bij de woning, waarbij moet worden voldaan aan de volgende 
voorwaarden:  
a. De totale omvang niet meer mag bedragen dan 25 kampeermiddelen, waarbij de oppervlakte 

niet meer mag bedragen dan 3.000 m2; 
b. Het kleinschalig kamperen is niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding 

‘reconstructiezone –landbouwontwikkelingsgebied’. 
c. Het kleinschalig kamperen dient landschappelijk te worden ingepast op basis van 

erfbeplantingsplan; 
d. Het kleinschalig kamperen mag geen onevenredige publieks- en/of verkeersaantrekkende 

werking tot gevolg hebben;  
 

Laat dat nu precies overeenkomen met het positieve besluit voor de aanleg van een minicamping voor 
25 plaatsen met logies en ontbijt met alle bijbehorende voorzieningen, als parkeerterrein, nieuwe inrit, 
terras, zandkuil, paddock, e.d. dat burgemeester en wethouders al twee jaar geleden hebben 
afgegeven aan hun boezemvriend J.L.J.M. van Gorkum. Daarmee kunnen door burgemeester  
P.M. Maas (CDA) en wethouders van Sint-Oedenrode ter verrijking van hun hierboven beschreven 
“zware vriendjes criminaliteit” met voorkennis van zaken een minicamping voor 25 plaatsen met logies 
en ontbijt met alle bijbehorende voorzieningen, als parkeerterrein, nieuwe inrit, terras, zandkuil, 
paddock, e.d. worden aangelegd in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied 1997 en met behulp 
van het door dezelfde burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouders van Sint-Oedenrode 
voorbereide voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010 achteraf legaliseren. Dit om daarmee 
buurman J.L.J.M. van Gorkum met miljoenen euro’s onrechtmatig te verrijken en het naastliggende 
agrarische bedrijf camping en pensionstal ‘’Dommeldal’, waarop vanaf 1989 een milieuvergunning rust 
voor  78 paarden en 59 vleesvarkens, met hun bestaande minicamping bij de paardenhouderij met                     
24 plaatsen en bestaande logies en ontbijt te liquideren. Dit is misdaad en maffia ten top. Deze  
misdaad gaat burgemeester P.M. Maas en wethouders van Sint Oedenrode nog niet ver genoeg.  
Hierin moet dan ook de oorzaak worden gezocht dat burgemeester P.M. Maas en wethouders, ten 
dienste van hun boezemvriend J.L.J.M. van Gorkum op een zo’n kort mogelijke termijn met het 
opleggen van meest corrupte dwangsommen, waaronder de laatste van maar liefst € 50.000,- in 
samenspanning met corrupte griffiers en rechters binnen de rechtbank ’s-Hertogenbosch het 
agrarische bedrijf “Camping en pensionstal Dommeldal” van cliënten met hun minicamping voor 24 
plaatsen met logies en ontbijt met alle bijbehorende voorzieningen, als parkeerterrein, nieuwe inrit, 
terras e.d.  geluiquideerd wil hebben zodat het met een executoriale verkoop voor een appel en              
een ei door buurman J.L.J.M. van Gorkum kan worden gekocht ter uitbreiding van zijn eigen         
hierboven beschreven meest corrupte plannen. Dit is de meest ernstige soort van corruptie.   
 
7

e
 inspraakreactie.     

 
Als 7

e
 inspraakreactie vindt u hier als herhaald en ingelast alle verzoekschriften, bezwaarschriften, 

beroepschriften, verzetschriften en hoger beroepschriften en overige brieven die cliënten eerder in de 
zaak J.L.J.M. van Gorkum, Ollandseweg 165, vanaf omstreeks 1997 tot op heden (27 september 
2010) hebben ingebracht, waarvan nog vele zaken lopende zijn, hetgeen allemaal in uw bezit is.          
 
Eindconclusie Inspraakreactie Hoofdstuk 5, Ollandseweg 165  
 
Met de feitelijke inhoud van bovengenoemde inspraakreactie’s 1 t/m 12 is feitelijk het volgende komen 
vast te staan:  
 
1

e
 feit 

Met de feitelijke inhoud van de inspraakreactie 1 t/m 7 is feitelijk komen vast te staan dat door 
burgemeester en wethpouders van Sint-Oedenrode aan buurman J.L.J.M. van Gorkum een 2-tal  
losse bouwvergunningen zijn verleend, te weten:    

- een bouwvergunning 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 op een andere plaats deels buiten het bouwvlak;  

- een bouwvergunning voor de bouw van een opslag-stallingsruimte voor het stallen van 
paarden met een oppervlakte van 206 m2 en een inhoud van zo'n 800 m3 ver buiten het 
bouwvlak; 
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Dit met de wetenschap en voorkennis dat op grond van het geldende bestemmingsplan Buitengebied 
1997 op het perceel Ollandseweg 165 een woonbestemming rust waar ingevolge artikel 18, lid 4 sub b 
en lid 5 sub b binnen het bouwvlak een burgerwoning mag worden gebouwd van maximaal 500 m3 
met een vrijstaand bijgebouw van maximaal 70 m2. Burgemeester en wethouders hebben met het 
verlenen van bouwvergunning dan ook in zeer ernstige mate het bestemmingsplan Buitengebied 1997 
overtreden. Dit des te meer ten tijde van het verlenen van de bouwvergunning het bestemmingsplan 
Buitengebied 1997 meer dan 10 jaar oud was. Burgemeester en wethouders waren daartoe dan ook 
niet bevoegd. Omdat de heer J.L.J.M. van Gorkum, Ollandseweg 165, reeds is begonnen met de 
bouw van deze woonboerderij van ruim 2000 m3 met daarin een grote woning, een 3-tal 
appartementen, 2 slaapzolders, 2 grote ontspanningsruimten en een 2-tal vide op een andere plaats 
deels buiten het bouwvlak, zijn burgemeester en wethouders eraan gehouden om daartegen 
onverwijld handhavend op te treden. Wij sommeren u dan ook om dat te doen en daarmee geen 
moment langer te wachten.      
 
2

e
 feit 

Met de feitelijke inhoud van de inspraakreactie 1 t/m 7 is tevens feitelijk komen vast te staan dat door 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode positief is beslist op het verzoek van buurman 
J.L.J.M. van Gorkum voor de aanleg van:  

- een minicamping voor 25 plaatsen met logies en ontbijt met alle bijbehorende voorzieningen, 
als parkeerterrein, nieuwe inrit, terras, zandkuil, paddock, e.d. 

Dit met de wetenschap en voorkennis dat op grond van het geldende bestemmingsplan Buitengebied 
1997 op het perceel Ollandseweg 165 een woonbestemming rust waar ingevolge artikel 18, lid 4 sub b 
en lid 5 sub b binnen het bouwvlak een burgerwoning mag worden gebouwd van maximaal 500 m3 
met een vrijstaand bijgebouw van maximaal 70 m2. Het aanleggen van een minicamping voor 25 
plaatsen met logies en ontbijt met alle bijbehorende voorzieningen, als parkeerterrein, nieuwe inrit, 
terras, zandkuil, paddock, e.d. ver buiten het bouwvlak, binnen de stankcirkel van het naastliggende 
agrarische bedrijf van cliënten, waarop een milieuvergunning rust voor 78 paarden en 59 varkens is 
niet alleen zeer ernstig in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied 1997 maar had tezamen met 
de woonboerderij van ruim 2000 m3 met daarin een grote woning, een 3-tal appartementen,                         
2 slaapzolders, 2 grote ontspanningsruimten en een 2-tal vide en de opslag-stallingsruimte voor het 
stallen van paarden met een oppervlakte van 206 m2 en een inhoud van zo'n 800 m3 ver buiten het 
bouwvlak als één geheel een milieubeoordeling moeten ondergaan alvorens uberhaupt 
bouwvergunning had mogen worden verleend voor de woonboerderij van ruim 2000 m3 met daarin 
een grote woning, een 3-tal appartementen, 2 slaapzolders, 2 grote ontspanningsruimten en een 2-tal 
vide en de opslag-stallingsruimte voor het stallen van paarden. Nu voorafgaande hieraan dit alles als 
één geheel geen milieubeoordeling heeft gehad zijn burgemeester en wethouders ook op grond 
hiervan eraan gehouden om daartegen onverwijld handhavend op te treden. Wij sommeren u dan 
ook om dat te doen en daarmee geen moment langer te wachten.      
 
Schade-aansprakelijkheidstelling.          
 
De materiële en immateriële schade als gevolg van het 3 jaar lang bezwaarschriften schrijven 
rechtszaken voeren e.d. tegen buurman J.L.J.M. van Gorkum omdat uw college van burgemeester en 
wethouders hen al die jaren heeft geholpen met het plegen van economische delicten en misdrijven 
zoals hierboven staat beschreven en feitelijk is onderbouwd in de inspraakreacties 1 t/m 7, bedraagt 
reeds honderdduizenden euro’s. Na berekening van deze schade door een erkende taxateur, zal al 
die schade op de gemeente Sint-Oedenrode worden verhaald. Ter onderbouwing van de berekening 
van die schade zal een kopie van deze inspraakreactie aan de in te schakelen taxateur worden 
overlegd.         
 
Eindconclusie Inspraakreactie Hoofdstuk 1 t/m 5 en Sommatie  

Met de inspraakreacties in:  

- Hoofdstuk 3: Inspraakreactie op Ollandseweg 165 (12 blz.)(zie achter tab 3); 

is feitelijk komen vast te staan dat met dit voorontwerpplan bestemmingsplan Buitengebied 2010 enkel 
de zware georganiseerde misdaad wordt geholpen en hun onrechtmatige verrijking daarmee wordt 
verhoogd en dat daarbij bij cliënten al hun geld en eigendommen moeten worden afgenomen.  
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Dat kan niet de bedoeling zijn van een nieuw bestemmingsplan Buitengebied. Wij sommeren u dan 
ook het ter inzage gelegde voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010 daarop volledig in te 
trekken en ondergetekende dat per kerend schrijven schriftelijk te bevestigen. Gebeurd dat niet dan 
overwegen cliënten hiervan strafaangifte te doen. Ter onderbouwing van die strafaangifte zal een 
kopie van deze inspraakreactie worden overlegd.  
 
Hoogachtend, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V 
Voor deze, 
Ing. A.M.L. van Rooij, 
Directeur 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
In geval de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ons verzetschrift onder 
voorzitterschap van Mr. J.E.M. Polak hierop niet gegrond verklaart dan hebben wij daarmee 
onmiskenbaar feitelijk bewezen dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, zich 
volledig laat aansturen door ’s-Werelds grootste criminele organisatie, zijnde de gemeente Sint-
Oedenrode onder dictatoriale leiding van burgemeester Peter Maas (CDA), partijgenoot van Vice-
President mr. J.P.H. Donner (CDA) van de Raad van State.  

 
3e feit waarop de uitspraak nooit in stand kan blijven:    
 
A.M.L. van Rooij heeft zich in zijn hoger beroepschrift (nummer: 201302868/2/A1) voor de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, als ook in zijn onderliggend beroepschrift (zaaknummer: 
AWB 12/3010) voor de rechtbank Oost-Brabant, door toedoen van burgemeester en wethouders Sint-
Oedenrode niet kunnen verdedigen tegenover de behandelend rechters.        
  
Aan nadere onderbouwende stukken daarvoor vindt u hieronder ingelast onze sommatiebrief d.d. 23 
oktober 2013 aan de “misdaad plegende” administratief medewerkster Mw. C.A.P.M. Ruijters-Snoeijs, 
werkzaam voor het Bureau Kort Gedingen / Beslagrekesten bij de rechtbank Oost-Brabant, met 
bijbehorende producties A t/m L en producties1 t/m 18 aan feitelijke onderbouw (lees blz. 25 t/m 60 
hieronder). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van die nadere stukken, die inhoud als 
herhaald en ingelast te beschouwen en volledig te betrekken in uw beslissing op ons verzetschrift.    
 
Uit die inhoud kunt u opmaken dat alles wat staat geschreven in onze sommatiebrief d.d. 23 oktober 
2013 aan administratief medewerkster Mw. C.A.P.M. Ruijters-Snoeijs, werkzaam voor het Bureau Kort 
Gedingen / Beslagrekesten bij de rechtbank Oost-Brabant, het gevolg is van het feit dat burgemeester 
en wethouders van Sint-Oedenrode A.M.L. van Rooij vanaf 23 mei 2010 bewust niet uit het 
bevolkingsregister (GBA) van Sint-Oedenrode hebben geschreven met de vermelding: 

 23 mei 2010: “gevlucht naar België naar een onbekend adres”. 

 1 januari 2011: “wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België”.  
waartoe zij overeenkomstig de onherroepelijke uitspraak d.d. 26 maart 2008 in zaaknummer AWB 
07/2522 van de rechtbank ’s-Hertogenbosch (productie 14) en de onherroepelijke hoger beroep 
uitspraak d.d. 18 juli 2012 in zaaknummer: 201110010/1/A3 van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State (productie 15) wettelijk verplicht waren. Dit des te meer A.M.L. van Rooij 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode t.a.v. burgemeester P.M. Maas bij aangetekende 
brief d.d. 17 mei 2010 daarvan persoonlijk op de hoogte heeft gebracht (productie 3). 
 
De oorzaak van dit handelen van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode is volledig terug 
te voeren naar politiek bestuurlijke aard, wat door de bekende Nederlandse criminoloog prof. dr. F. 
Bovenkerk is beoordeeld als “collusie Poisoning for Profit” en “Corporate Crime”, waarin voormalig 
Nederlands Minister Hans Alders van Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, als 
voorzitter van het “Rio de Janeiro protocol” in juni 1992, met de implementatie ervan onder de 
dekmantels van “agenda 21” en “duurzaamheid” en “close the circle” vanuit de Verenigde Naties de 
gehele wereld heeft meegetrokken. Dit enkel om het feit dat de aandeelhouders van Billiton/Shell, 
zijnde o.a. de Nederlandse overheid en het Nederlands Koninklijk Huis, met de vergiftiging van 7 
miljard wereldbewoners vanuit de Benelux en Europa met miljarden kilogrammen valselijk 
geëtiketteerd arseenzuur, chroomtrioxide (chroom VI) e.d. honderden miljarden euro’s hebben kunnen 
verdienen. Dit alles in strijd met alle hierop betrekking hebbende Europese Richtlijnen, Verordeningen 
en Arresten en de Belgische Grondwet.  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.uu.nl/NL/Actueel/agenda/Pages/AfscheidscollegeprofdrFrankBovenkerk.aspx
http://www.uu.nl/NL/Actueel/agenda/Pages/AfscheidscollegeprofdrFrankBovenkerk.aspx
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-30.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Earth_Summit
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/artikel-120-als-zelfstandig-artikel-in-de-grondwet-betekent-dat-de-rechter-daaraan-niet-meer-mag-toetsen-en-misbruikt-wordt-voor-de-globale-genocide
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/close-the-circle
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Naties
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Miljarden wereldbewoners zullen als gevolg daarvan eerder sterven aan kanker of andere ernstige 
vergiftigingsziekten. Wij kunnen dan ook terecht spreken over “sluipmoordende chemische genocide” 
op miljarden wereldbewoners vanuit Nederland met als grondlegger voormalig milieuminister Hans 
Alders (PvdA), in gang gezet vanuit Kabinet Lubbers I (CDA/VVD) onder aansturing van milieuminister 
Pieter Winsemius (VVD) en minister Neelie Smit-Kroes (VVD) van verkeer en Waterstaat. Dit alles 
voortgezet door de “dubbele agenda” van milieuminister Ed Nijpels (VVD). Voor onderbouw verwijzen 
wij u naar onze sommatiebrief d.d. 15 juli 2013 daarover aan Ivo Opstelten (Nederlands minister van 
veiligheid en justitie) en Annemie Turtelboom (Belgisch minister van justitie) in de volgende link met 
deeplinks aan feitelijke en wettelijke onderbouw:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-juli-2013-verzoekschrift-aan-belgisch-minister-
turtelboom-en-nederlands-minister-opstelten-van-justitie.pdf   

 
In tegenstelling met Belgisch Minister van justitie Annemie Turtelboom, die deze sommatiebrief ter 
afhandeling heeft voorgelegd aan de procureur-generaal parket Antwerpen, heeft Nederlands minister 
van justitie Ivo Opstelten (VVD) daarop nog steeds niet gereageerd. Dat is opmerkelijk te noemen, 
zeker in samenhang met de navolgende bewijsstukken: 
 
Bijgevoegd vindt u (productie 20): 

- Blz. 2 uit een brochure van voormalig houtimpregneerder Carl Tissen Import Export B.V. uit 
Luyksgestel, waarin u kunt lezen dat het door hem gebruikte houtimpregneermiddel 
(wolmanzout), afkomstig van Hickson Garantor BV (voorheen: Van Swaay-Garantor) te 
Nijmegen, is samengesteld uit chemisch afval van Billiton (Shell); 

- Blz. 3 met 2 voorbladen uit het rapport “‘Duurzaam’ hout Goed Fout” d.d. oktober 1990 van 
voormalig tweede Kamerlid Remi Poppe (SP), waarin u kunt lezen dat het door Carl Tissen 
Import Export B.V. te Luyksgestel en het door Gebr. van Aarle B.V. te Sint-Oedenrode 
gebruikte superwolmanzout CO van Hickson Garantor Nederland B.V. gevaarlijk afval betreft 
afkomstig van Billiton NV (Shell); 

- Brief d.d. 10 augustus 1998 van voormalig Tweede Kamerlid Th. J.M. Hendriks aan voormalig 
milieuminister Jan Pronk (PvdA), waarin u kunt lezen dat het door Hickson Garantor 
Nederland B.V. verkochte superwolmanzout CO, wat onder meer wordt geleverd aan Gebr. 
van Aarle B.V. te Sint-Oedenrode, hoog problematisch gevaarlijk afval betreft van Billiton/ 
Shell. 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. 
 
Bijgevoegd vindt u verder (productie 21): 

- De op 25 september 1975 door voormalig burgemeester mr. F.J.M. (Frank) Houben van 
Luyksgestel aan Carl Tissen te Luyksgestel verleende bouwvergunning voor een 
houtimpregneerinstallatie, waarin stond vermeld dat Carl Tissen wettelijk verplicht was 
arseenhoudende wolmanzouten te gebruiken. Voor elke dag dat hij een ander middel 
gebruikte moest hij daarvoor fl 1000,- boete betalen aan voormalig burgemeester F.J.M. 
(Frank) Houben. 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. 
 
Het is hierbij goed te weten dat de loopbaan van Frank Houben (CDA) er als volgt uitziet: 

- ambtenaar algemene zaken secretarie, gemeente Tegelen, van 1967 tot 1 september 1968; 
- burgemeester van Luyksgestel, van 1 september 1968 tot 1 februari 1977; 
- waarnemend burgemeester van Vessem, Knegsel en Wintelre, van 1971 tot 1972; 
- burgemeester van Etten-Leur, van 1 februari 1977 tot 22 april 1987; 
- Commissaris der Koningin in Noord-Brabant, van 22 april 1987 tot 1 oktober 2003;  

en dat alles wat wij tot op de dag van vandaag hebben moeten meemaken is begonnen op het 
moment Frank Houben commissaris van de Koningin in Noord-Brabant is geworden.      
 
Vanaf dat moment (1987) mocht de Gebr. van Aarle B.V. zonder een vereiste bouwvergunning  
beginnen te bouwen aan een kelder voor een houtimpregneerinstallatie op sterk verontreinigde grond 
(14 maal de saneringswaarde verontreiniging met arseen, koper en zink), in strijd met de 
gemeentelijke bouwverordening en in strijd met het bestemmingsplan buitengebied van Sint-

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-augustus-2012-verzoekschrift-gerecht-eerste-aanleg-europa-sopn.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-02.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-02.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Lubbers_I
http://libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-juni-2013-verzoek-tot-naleving-afgelegde-ambtseed-aan-turtelboom-en-de-gucht.pdf
http://www.sdnl.nl/ed-nijpels-en-zijn-verzwegen-tweede-agenda.htm
http://www.parlement.com/id/vg09lli4zmzh/e_h_th_m_ed_nijpels
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ivo_Opstelten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Annemie_Turtelboom
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-juli-2013-verzoekschrift-aan-belgisch-minister-turtelboom-en-nederlands-minister-opstelten-van-justitie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-juli-2013-verzoekschrift-aan-belgisch-minister-turtelboom-en-nederlands-minister-opstelten-van-justitie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-01.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.parlement.com/id/vg09llz91jzk/f_j_m_frank_houben
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-13.php
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
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Oedenrode. Wij hebben al het mogelijke gedaan om deze illegale bouwactiviteiten stilgelegd te 
krijgen. Maar dat lukte niet. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd (productie 22):    

- De brief d.d. 29 augustus 1991 (nr. 91M006379) van Minister-President R.F.M. Lubbers 
(CDA), waarin hij mij heeft medegedeeld dat hij op mijn brief en eventuele toekomstige 
brieven daarover niet zal reageren.  

- De brief d.d. 24 februari 2000 (kenmerk: 00M379324) van Minister-President W. Kok (PvdA), 
waarin hij mij heeft medegedeeld dat hij in navolging van zijn voorganger Ruud Lubbers op 
mijn brief en eventuele toekomstige brieven daarover niet zal reageren. 

- De brief d.d. 26 augustus 2008 (kenmerk: 3370579) van Minister-President J.P. Balkenende 
(CDA), persoonlijke vriend van burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode, waarin hij mij 
heeft medegedeeld dat hij in navolging van zijn voorgangers Ruud Lubbers en Wim Kok op 
mijn brief en eventuele toekomstige brieven daarover niet zal reageren. 

- De brief d.d. 12 maart 1992 (kenmerk: SBM/26292002) van voormalig verantwoordelijk 
Nederlands milieuminister J.G.M. Alders (PvdA) met mijn onderliggende brief, waarin aan mij 
werd medegedeeld dat op mijn brief d.d. 16 februari 1992 niet zal worden gereageerd en ook 
op mijn toekomstige brieven geen inhoudelijke behandeling meer zal plaatsvinden. 

- De brief d.d. 31 maart 1992 van voormalig verantwoordelijk Nederlands milieuminister J.G.M. 
Alders (PvdA) aan de voorzitter van de vaste Commissie van Milieubeheer Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, waarin wordt kenbaar gemaakt dat ook het Kabinet der Koningin, de heer 
drs. F.E.R. Rhodius, als ook de Nationale Ombudsman mr. drs. M. Oosting, niet meer op de 
brieven van A.M.L. van Rooij zal reageren, wat door de gehele Tweede Kamer van Nederland 
vanaf 31 maart 1992 is overgenomen.  

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. 
 
Met bovengenoemde voorkennis heeft verantwoordelijk milieuminister Hans Alders (PvdA) op 20 mei 
1992 de “circulaire betreffende werkprogramma milieumaatregelen bij houtimpregneerbedrijven” laten 
uitgaan aan alle Nederlandse houtimpregneerbedrijven en betrokken gemeentebesturen met de 
mededeling: dat overeenkomstig deze circulaire aan de binnen hun gemeente aanwezige 
houtimpregneerbedrijven een milieuvergunning moet worden gegeven die geen rekening mag houden 
met de gebruiks- en afvalfase van het door deze bedrijven geproduceerde geïmpregneerde hout of 
houten producten daarvan (productie 23).  
 
Op deze wijze heeft verantwoordelijk milieuminister Hans Alders (PvdA) weten te realiseren dat via de 
Nederlandse houtimpregneerbedrijven als dekmantel tientallen miljoenen kilogrammen valselijk 
geëtiketteerd arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) op een ongecontroleerde wijze in water, 
bodem en lucht werden gedumpt. Dit met de wetenschap dat het “zwarte lijststoffen” betreffen die 
gezien hun milieuschadelijke stofeigenschappen, zoals: giftigheid – waaronder carcinogeniteit, 
mutageniteit en teratogeniteit – afbreekbaarheid en (bio)accumulatie, die een ernstig risico inhouden 
in internationaal verband al vanaf 1984 via een maximaal brongerichte aanpak (niet in hout persen 
dus) uit het milieu moeten worden geweerd (productie 24). 
 
Wat dit enkel in Nederland al tot gevolg heeft kunt u lezen in bijgevoegd artikel “ Aan die MIO kilo 
Arsenicum en die 30 MIO kilo Chroom VI kan het niet gelegen hebben” van Nederlands bekende 
(plotseling overleden?) journalist Pamela Hemelrijk (productie 25).                               
 
Met bovengenoemde voorkennis heeft verantwoordelijk Nederlands milieuminister Hans Alders (PvdA) 
als voorzitter van het “Rio de Janeiro protocol” in juni 1992 weten te realiseren dat de Verenigde 
Naties het op deze wijze vergiftigen van 7 miljoen wereldbewoners onder de dekmantels van “agenda 
21” en “duurzaamheid” en “close the circle” in strijd met onder meer de Belgische Grondwet 
wereldwijd verplicht is geworden. Het is dan ook van cruciaal belang dat A.M.L. van Rooij op alle 
mogelijke wijze moet worden uitgeschakeld en zo nodig moet worden vermoord in navolging van Pim 
Fortuyn. Hoe ver men daarmee gaat kunt u in de volgende bijgevoegde stukken lezen. 
 
Bijgevoegd vindt u de brief d.d. 2 september 1992 van de gemeente Sint-Oedenrode van de in 
opdracht van de officier van justitie Guus Bos van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch op 18 
augustus 1992 onder zijn voorzitterschap gehouden geheime bespreking over A.M.L. van Rooij 
samen met (productie 26):  

 Mr. G. Broeren, parketsecretaris bij het Arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch.  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-02.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/
http://libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/
http://www.sdnl.nl/pamela-fotoreportage.htm
http://www.sdnl.nl/columns.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.parlement.com/id/vg09llnkd0ze/j_g_m_hans_alders
http://en.wikipedia.org/wiki/Earth_Summit
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2013-brief-van-ncf-en-ekc-aan-verenigde-naties-in-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2013-brief-van-ncf-en-ekc-aan-verenigde-naties-in-belgie.pdf
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/artikel-120-als-zelfstandig-artikel-in-de-grondwet-betekent-dat-de-rechter-daaraan-niet-meer-mag-toetsen-en-misbruikt-wordt-voor-de-globale-genocide
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/artikel-120-als-zelfstandig-artikel-in-de-grondwet-betekent-dat-de-rechter-daaraan-niet-meer-mag-toetsen-en-misbruikt-wordt-voor-de-globale-genocide
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/close-the-circle
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juli-2012-rechtzaak-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
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.hetechtenieuws.org/2007-08-14.php
http://www.bastionoranje.nl/index.php?pagina=nieuws&categorie=305
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
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 Dr. H.A.M.A. de Vries, Regionaal Inspecteur van VROM van Noord Brabant.  

 Mr. H. Artz, juridisch medewerker van de provincie Noord Brabant.  

 Mr. V. Ditters, hoofd algemene zaken van het Waterschap De Dommel.  

 P. Schriek, burgemeester van de gemeente Sint Oedenrode.  

 H. van Dijk-Eerhart, milieuwethouder van de gemeente Sint Oedenrode.  

 C. Kerstholt, hoofd van de afdeling B&M van de gemeente Sint Oedenrode.  

 G. van Aarle, milieutechnisch medewerker van de gemeente Sint Oedenrode.  

 I. Valk, wachtmeester bij de Rijkspolitie te Sint Oedenrode.  

 M. Saris, wachtmeester bij de Rijkspolitie te Sint Oedenrode. 

Dit geheime overleg is gehouden precies op het moment buurbedrijf Gebr. van Aarle op het adres 
Ollandseweg 159 het Superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. (is hoogproblematisch 
gevaarlijk afval van Billiton/Shell)(video) uit Nijmegen is gaan gebruiken in een 
houtimpregneerinstallatie die is gebouwd zonder een vereiste bouwvergunning in strijd met het 
bestemmingsplan buitengebied van Sint-Oedenrode op sterk verontreinigde grond in strijd met de 
bouwverordening en in gebruik is genomen zonder een daarvoor vereiste Milieuvergunning van de 
gemeente Sint-Oedenrode, zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning van het Waterschap De 
Dommel en vanwege de opslag van meer dan 500 kg arseenzuur zonder een vanuit de post-Seveso-
richtlijn wettelijk vereist extern veiligheidsrapport en rampenbestrijdingsplan die de omgeving moet 
beschermen tegen een chemische ramp tot op 500 meter van betreffende locatie.  
 
In dit geheim overleg is besloten dat voormalig burgemeester Piet Schriek (CDA) van Sint-Oedenrode 
GGD-arts Henk Jans (die ook geheel België heeft vergiftigd) op A.M.L. van Rooij moest afsturen om 
hem voor 100% geestesziek te laten verklaren. Dit alles buiten zijn directeur GGD-arts H.A.J.M. van 
Bakel om, waarvoor Henk Jans van commissaris mr. F.J.M. Houben van Noord-Brabant op 7 
december 1993 de milieuprijs van Noord-Brabant heeft uitgereikt gekregen. Voor bewijs lees de 
volgende stukken (productie 27): 

- Artikel “burgemeester schakelt vertrouwensarts in” uit Eindhovens dagblad van 1 september 
1992; 

- Brief d.d. 3 september 1992 (nummer: Dir/MvB/SW u92-4662) van H.A.J.M. van Bakel, 
directeur GGD Stadsgewest Breda aan A.M.L. van Rooij; 

- Uitnodiging uitreiking milieuprijs voor drs. H.W.A. (Henk) Jans van mr. F.J.M. Houben, 
commissaris van de koningin voor Noord-Brabant;  

 
Het is dan ook niet voor niets dezelfde milieuofficier van justitie mr. G.C.M. Bos, een persoonlijke 
vriend van Frank Houben, geweest die bij brief d.d. 13 januari 1995 (kenmerk: 1/0010/95) aan A.M.L. 
van Rooij heeft bericht dat op basis van “opportuniteitsgronden” geen strafrechtelijk onderzoek zal 
worden ingesteld tegen bovengenoemde al maar liefst 28 jaar lang gepleegde misdrijven door 
buurbedrijf Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159 te Sint-Oedenrode  (productie 28).  
 
Na het bestuderen van mijn uitgebreid dossier is criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk tot de conclusie 
gekomen dat hier sprake is van collusie “poisoning for profit”, waarover hij bij brief d.d. 21 juni 1993 
(kenmerk: A-22-89 FB/am) aan voormalig verantwoordelijk hoofdofficier van justitie mr. C.R.L.R.M. 
Ficq van het arrondissementparket ’s-Hertogenbosch heeft verzocht daarnaar een onderzoek in te 
stellen. Tot op de dag van vandaag, na maar liefst 20 jaar, heeft hoofdofficier mr. Ficq als ook al zijn 
opvolgende hoofdofficieren van justitie van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch, waaronder 
thans mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen, daarop nog steeds niet gereageerd, wat door alle rechters van de 
rechtbank ’s-Hertogenbosch (thans: Oost-Brabant) al die jaren is afgedekt (productie 29).  
 
Ook weigeren alle rechters van de rechtbank ’s-Hertogenbosch (thans: Oost-Brabant) tegen buurman 
Gebr. van Aarle al maar liefst 28 jaar lang civielrechtelijk op te treden, ondanks de wetenschap dat 
voormalig milieuminister Margaretha de Boer (PvdA) bij brief d.d. 19 augustus 1996 daarover 
houtimpregneerbedrijf Carl Tissen Import Export B.V. te Luyksgestel heeft bericht dat niet de Staat der 
Nederlanden maar betreffend houtimpregneerbedrijf product- en risico- aansprakelijk is voor alle 
milieu en gezondheidsschade die zijn bedrijf (en daarmee alle houtimpregneerbedrijven) heeft 
aangericht als gevolg van het door zijn bedrijf geproduceerde en verkochte geïmpregneerde hout die 
ontstaat gedurende de gebruiks- en afvalfase van dat hout. Voormalig milieuminister Margaretha de 
Boer (PvdA) verwijst daarbij naar de artikelen 185 t/m 193 en artikel 175 en 176 uit het Nieuw 
Burgerlijk Wetboek (productie 30).  
 

http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-02.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-02.php
http://www.youtube.com/watch?v=SUYgbt9ozcU
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-verzetschrift-aan-president-wiertz-wezenbeek-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-van-geel.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-26.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-maart-2012-deskundigenrapport-xentari-wg.pdf
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-26.php
http://www.parlement.com/id/vg09llz91jzk/f_j_m_frank_houben
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.bastionoranje.nl/index.php?pagina=nieuws&categorie=305
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-januari-1995-beslissing-g-bos.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-30.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-30.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Ficq
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Ficq
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Ficq
http://almanak.overheid.nl/13349/VenJ/Arrondissementsparket_Oost-Brabant/mr._A.J.A.M._Nieuwenhuizen/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.parlement.com/id/vg09llhjlsxz/m_margreeth_de_boer
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-14.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
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Wat dit alles aan mens- en milieuvernietigende grensoverschrijdende misdrijven tot gevolg heeft 
gehad, met rampzalige gevolgen voor met name België in strijd met de Belgische Grondwet, kunt u 
lezen in het volgende bijgevoegde verdiepingsonderzoek d.d. 10 maart 2013 (ref: XB895.3-07018 
AvR) van Philips safety manager A.M.L. van Rooij aan het bestuur van Philips Medical Systems 
Nederland B.V., Veenpluis 6, 5684 PC te Best (productie 31). Wij verzoeken u kennis te nemen van 
de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.  
 
Voor meer feitelijke en wettelijke onderbouw verwijzen wij u naar de volgende links en deeplinks op 
“Het Echte Nieuws” (www.hetechtenieuws.org), “Sociale Databank Nederland” (www.sdnl.nl) en “No 
Cancer Foundation” (www.nocancerfoundation.org): 
 

http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php  
 
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php  

 
http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-philips.htm  

 
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm  

 
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij  

 
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/close-the-circle  
 
https://sites.google.com/site/nocancerfoundation/eu  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen.  
 
Voormalig milieuminister Hans Alders (PvdA) heeft zijn hierboven genoemde op 20 mei 1992 
voorgeschreven “circulaire betreffende werkprogramma milieumaatregelen bij 
houtimpregneerbedrijven” niet laten toetsen aan de Belgische Grondwet door het Belgisch 
Grondwettelijk Hof, waartoe hij op grond van het met België afgesloten Benelux-Verdrag wettelijk 
verplicht was. Dit betekent dat de Staat der Nederlanden verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de 
algehele vergiftiging van België en vanuit Nederland en België van nagenoeg de gehele wereld.  
 
Als gevolg daarvan zullen miljarden wereldbewoners vroegtijdig sterven aan kanker of andere 
vergiftigingsziekten wat met geen geld meer te betalen valt. Het zijn de Nederlandse banken en door 
toedoen van Nederland de Europese Centrale Bank en Wereldbanken die in deze massale vergiftiging 
van de wereld hebben geïnvesteerd. Daarom moet bij de familie Van Rooij door de Nederlandse SNS- 
Staatsbank al zijn geld en eigendommen op de hierboven beschreven misdadige wijze worden 
afgenomen.  
 
Op grond van bovengenoemde feiten heeft de gemeente Sint-Oedenrode onder aansturing van 
burgemeester Peter Maas (CDA), de wethouders Cees van Rossum (partijloos), René Dekkers (VVD) 
en Jeanne Hendriks-van Kemenade (Hart van Rooi/PvdA) en gemeentesecretaris Peet van de Loo 
(D66): 

- de gehele Nederlandse regering (koning Willem Alexander, alle ministers en alle 
staatssecretarissen);  

- de gehele Nederlandse Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal; 
- alle Nederlandse Gemeenten, Provincies en Waterschappen; 
- alle Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven; 
- de Nederlandse Raad van State en Hoge Raad;  
- de Nederlandse politieke partijen CDA, VVD, PvdA en D66; 
- de Nederlandse Nationale Ombudsman; 

volledig gegijzeld in hun dictatoriale vergiftigingsmacht.  
 
Mies en Robert van den Biggelaar moeten in opdracht van deze georganiseerde misdaad A.M.L. van 
Rooij vermoorden onder de dekmantel van een burenruzie. Voor twee pogingen daartoe hebben de 
gemeente Sint-Oedenrode en de rechtbank Oost-Brabant (voorheen: rechtbank ’s-Hertogenbosch) de 
familie Van Den Biggelaar indirect met honderdduizenden euro’s beloond.  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/productie-3-bij-klacht-tegen-advocaat-mr-aab-gaalman-30-8-09.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/
http://www.sdnl.nl/
http://www.nocancerfoundation.org/
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-philips.htm
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/close-the-circle
https://sites.google.com/site/nocancerfoundation/eu
http://www.energiepodium.nl/nieuws/item/hans-alders-op-energiepodium-debat
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-02.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-02.php
http://www.senate.be/doc/const_nl.html
http://www.const-court.be/nl/common/home.html
http://www.const-court.be/nl/common/home.html
http://www.benelux.int/nl/bnl/bnl_nieuwVerdrag.asp
http://www.fx.nl/banken/
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
http://www.bis.org/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.nu.nl/economie/3542792/staat-hoge-raad-in-zaak-gedupeerden-sns.html
http://www.nu.nl/economie/3542792/staat-hoge-raad-in-zaak-gedupeerden-sns.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2013-zienswijzen-wijzigingsplan-t-achterom-5-5a-te-sint-oedenrode.pdf
http://groepzuid.nl/GZ/2007/05/13/intrekken-persbericht-stelende-burgemeester/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-april-2013-brief-schadeaansprakelijkstelling-aan-cees-van-rossum.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-benw-sint-oedenrode-einde-dwangsom-10-maart-2011.pdf
http://www.sint-oedenrode.nl/info/college-van-burgemeester-en-wethouders_3311/item/jeanne-hendriks-van-kemenade-wethouder-en-3e-loco-burgemeester_11109.html
http://www.sint-oedenrode.nl/info/college-van-burgemeester-en-wethouders_3311/item/peet-van-de-loo-gemeentesecretaris_22719.html
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Het arrondissementsparket Oost-Brabant (voorheen: arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch) zorgt 
er vervolgens voor dat de daartegen door A.M.L. van Rooij gedane strafaangiften nooit in behandeling 
worden genomen. Tevens zorgt het arrondissementsparket Oost-Brabant ervoor dat vanuit deze 
gewelddadige georganiseerde misdaad in opdracht van een “anonieme officier van justitie”, die 
werkzaam is binnen hetzelfde gebouw als waarin de rechtbank Oost-Brabant is gehuisvest, vanaf 26 
september 2010 (strabisnr: 402255477) tegen A.M.L. van Rooij een arrestatiebevel loopt, welke tot 20 
september 2015 van kracht blijft (productie 5). 
 
Naar deze extreem gewelddadige vanuit de het arrondissementsparket Oost-Brabant en de rechtbank 
Oost-Brabant ontstane wereldvernietigende grensoverschrijdende misdaad, met als centrum de 
gemeente Sint-Oedenrode, loopt in België vanaf 12 juni 2013 een strafrechtelijk onderzoek met 
burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter van de rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt, 
aldaar gekend onder de nummers: referte FD66.99.2/11  (federaal parket te Brussel), 
referte: 1998/PGA/1130-2011/AE23/27 (parket bij het hof van beroep te Antwerpen), referte: 
FD30.99.15-12 (federaal parket te Brussel) en Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 (het parket te Hasselt), 
welke getoetst moet worden aan de Belgische Grondwet door het Belgische Grondwettelijke Hof.  
 
Ook hebben wij tegen deze (door onder meer de SNS-Staatsbank betaalde) wereldvernietigende 
grensoverschrijdende misdaad vanuit Nederland, met als centrum de gemeente Sint-Oedenrode, die 
bij de familie Van Rooij en hun ondernemingen al hun geld en eigendommen wil stelen in België tegen 
de SNS Bank NV (Nederlandse Staatsbank) op 22 oktober 2013 een dagvaarding in kortgeding laten 
uitgaan, welke op 21 november 2013 om 9.00 uur door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg van Hasselt wordt behandeld. Betreffende dagvaarding in kortgeding d.d. 22 oktober 2013 
(dossier: 0014668-AR) vindt u bijgevoegd (productie 32). Ik verzoek u kennis te nemen van de 
inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.  
 
Met bovengenoemde en ondergenoemde feiten heb ik onmiskenbaar feitelijk bewezen dat de 
rechtbank Oost-Brabant en het arrondissementsparket Oost-Brabant, werkzaam in hetzelfde gebouw, 
hebben veroorzaakt dat A.M.L. van Rooij op 21 april 2010 Nederland heeft moeten uitvluchten om 
door Mies en Robert van den Biggelaar niet te worden vermoord onder de dekmantel van een 
burenruzie. Ook heb ik daarbij onmiskenbaar feitelijk bewezen dat als ik naar Nederland kom 
overeenkomstig het tot 20 september 2015 van kracht zijnde arrestatiebevel zal worden gearresteerd 
en in een penitentiaire inrichting zal worden opgesloten, waar ik gezien genoemde feiten zo goed als 
zeker niet meer levend zal uitkomen.  
 
Onder deze door de rechtbank Oost-Brabant en het arrondissementsparket Oost-Brabant gecreëerde 
omstandigheden is het voor mij onmogelijk om mij in dit verzetschrift voor de behandelend rechter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te verdedigen.  
 
Ik heb recht om hierover gehoord te worden op een veilige plaats. Onder deze door de rechtbank 
Oost-Brabant en het arrondissementsparket Oost-Brabant gecreëerde omstandigheden is de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State ingevolge het Benelux-Verdrag dan ook wettelijk verplicht 
om deze zaak op Belgisch grondgebied te behandelen.  
 
Ik richt aan verantwoordelijk voorzitter Mr. J.E.M. Polak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State dan ook het nadrukkelijke verzoek om dit verzetschrift  op een geschikte locatie in 
België te behandelen op grond van de feiten, zoals vernoemd in dit verzetschrift, nadat op de in België 
in onderzoek zijnde strafklacht met burgerlijke partijstelling tegen onder meer de gemeente Sint-
Oedenrode, aldaar gekend  onder de nummers: referte FD66.99.2/11 (federaal parket te Brussel), 
referte: 1998/PGA/1130-2011/AE23/27 (parket bij het hof van beroep te Antwerpen), referte: 
FD30.99.15-12 (federaal parket te Brussel) en Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 (het parket te Hasselt) door 
de correctionele rechtbank van Hasselt vonnis is gewezen 
 
Op grond van bovengenoemde feiten kan de in geding zijnde uitspraak nummer: 201302868/2/A1 van 
26 september 2013 nooit in stand blijven. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is 
dan ook wettelijk verplicht om:  
 

- ons verzetschrift hierop gegrond te verklaren na daarover A.M.L. van Rooij te hebben gehoord 
op een veilige plaats in België; 

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/SNS_Bank
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-oktober-2013-bijbehorende-productie-32.pdf


22 
© 

 
 
In afwachting van de ontvangstbevestiging van het in behandeling nemen van dit  verzetschrift 
verblijven wij;  
 
Hoogachtend 

 
 
 

 
 

Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’  
Voor deze A.M.L. van Rooij  

Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven.                        
Tel: 011758676 (vast) 0484749360 (mobiel) 
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com   
 

 
 
 
 

 
A.M.L. van Rooij  
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven.  
Tel: 011758676 (vast) 0484749360 (mobiel) 
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com   
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gekend onder de nummers: referte FD66.99.2/11 (federaal parket te Brussel), referte: 
1998/PGA/1130-2011/AE23/27 (parket bij het hof van beroep te Antwerpen), referte: 
FD30.99.15-12 (federaal parket te Brussel) en Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 (het parket te 
Hasselt)( 3 blz.);  

19. Besluit d.d. 9 september 2013, procedurenummer: SHE 13/3341, van de rechtbank Oost-
Brabant (4 blz.); 

20. Blz. 2 uit brochure Carl Tissen Import Export B.V. (1 blz.), Blz 3 met 2 voorbladen uit het 
rapport “‘Duurzaam’ hout Goed Fout” d.d. oktober 1990 van voormalig Tweede Kamer lid 
Remi Poppe (3. blz.) en brief d.d. 10 augustus 1998 van voormalig Tweede Kamerlid Th. J.M. 
Hendriks aan voormalig milieuminister Jan Pronk (1 blz.); 

21. De op 25 september 1975 door voormalig burgemeester mr. F.J.M. (Frank) Houben van 
Luyksgestel aan Carl Tissen te Luyksgestel verleende bouwvergunning voor een 
houtimpregneerinstallatie (2. blz.);  

22. Brief d.d. 29 augustus 1991 (nr. 91M006379) van Minister-President R.F.M. Lubbers (1 blz.), 
brief d.d. 24 februari 2000 (kenmerk: 00M379324) van Minister-President W. Kok (1 blz.), brief 
d.d. 26 augustus 2008 (kenmerk: 3370579) van Minister-President J.P. Balkenende (1 blz.), 
brief d.d. 12 maart 1992 (kenmerk: SBM/26292002) van voormalig Nederlands milieuminister 
J.G.M. Alders (PvdA) met de onderliggende brief d.d. 16 februari 1992 van A.M.L. van Rooij (4 
blz.) en brief d.d. 31 maart 1992 van voormalig verantwoordelijk Nederlands milieuminister 
J.G.M. Alders (PvdA) aan de voorzitter van de Vaste Commissie van Milieubeheer Tweede 
Kamer der Staten-Generaal (5 blz.); 

23. De op 20 mei 1992 door Nederlands milieuminister Hans Alders uitgebrachte “circulaire 
betreffende werkprogramma milieumaatregelen bij houtimpregneerbedrijven” aan alle 
Nederlandse houtimpregneerbedrijven en betrokken gemeentebesturen (13 blz.); 

24. Blz 1, 52 t/m 55 uit het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990 van 17 
september 1985, Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19204, nrs. 1-2 (5 blz.);  

25. Artikel “ Aan die MIO kilo Arsenicum en die 30 MIO kilo Chroom VI kan het niet gelegen 
hebben” van Nederlands bekende (plotseling overleden?) journalist Pamela Hemelrijk (6 blz.);  

26. Verslag d.d. 2 september 1992 van milieuambtenaar G. van Aarle van de gemeente Sint-
Oedenrode van de op 18 augustus 1992 in het geheim gehouden vergadering over A.M.L. van 
Rooij onder voorzitterschap van de milieuofficier van justitie mr. G. Bos van het 
arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch (2 blz.); 

27. Artikel “burgemeester schakelt vertrouwensarts in” uit Eindhovens dagblad van 1 september 
1992 (1 blz.), Brief d.d. 3 september 1992 (nummer: Dir/MvB/SW u92-4662) van H.A.J.M. van 
Bakel, directeur GGD Stadsgewest Breda aan A.M.L. van Rooij (1 blz.), Uitnodiging uitreiking 
milieuprijs voor drs. H.W.A. (Henk) Jans van mr. F.J.M. Houben, commissaris van de koningin 
voor Noord-Brabant (1 blz.); 

28. Brief d.d. 13 januari 1995 (kenmerk: 1/0010/95 ) van de officier van justitie mr. G. Bos aan 
A.M.L. van Rooij (1 blz.); 

29. Brief d.d. 21 juni 1993 (kenmerk: A-22-89 FB/am) van criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk aan 
voormalig verantwoordelijk hoofdofficier van justitie mr. C.R.L.R.M. Ficq, van het 
arrondissementparket ’s-Hertogenbosch (2 blz.); 

30. Brief d.d. 19 augustus 1996 (kenmerk: IBP96040460) van milieuminister Margaretha de Boer 
daarover aan Carl Tissen Import Export B.V. te Luyksgestel (1 blz.); 

31. Verdiepingsonderzoek d.d. 10 maart 2013 (ref: XB895.3-07018 AvR) van Philips safety 
manager A.M.L. van Rooij aan het bestuur van Philips Medical Systems Nederland B.V. (15 
blz.);  

32. De door Gerechtsdeurwaarder OMERUS te Hasselt betekende dagvaarding in kortgeding 
(dossier: 0014668-AR) aan de SNS Bank NV welke op 21 november 2013 om 9.00 uur door 
de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Hasselt wordt behandeld (13 blz.)    

33. Uitspraak : 201302868/2/A1 van  26 september 2013 van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State (7 blz.);   
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Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus 
Van Nunen, Johanna Elisabeth Maria  
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België)  
 

c 

 
Aantekenen en per e-mail 

 
De Rechtbank Oost-Brabant   
t.a.v. Mw. C.A.P.M. Ruijters-Snoeijs  
Postbus 70584, 5201 CZ, ’s-Hertogenbosch  
(e-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl)  
 
Kopie aan onder meer:  

- Annemie Turtelboom, Belgisch Minister van Justitie 
(min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, 
annemie.turtelboom@stad.antwerpen.be); 

- Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en 
Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen 
(milquet@ibz.fgov.be en joelle.milquet@ibz.fgov.be ); 

- Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
(info@laurette-onkelinx.be);  

- Elio Di Rupo, Eerste Minister van de Belgische 
Federale regering (info@premier.fed.be); 

- Herman van Rompuy, president van de Europese 
Unie (herman.van.rompuy@telenet.be, 
press.president@consilium.europa.eu)     

- Federaal procureur des konings Johan Delmulle 
(federaal.parket@just.fgov.be); 

- Yves Liégeois procureur-generaal parket Antwerpen 
(srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be)        

- Griffie Belgisch Grondwettelijk Hof (griffie@const-
court.be); 

- Prof. Dr. Jan Wouters, Voorzitter van de Vlaamse 
Vereniging voor de Verenigde Naties 
(jan.wouters@ggs.kuleuven.be); 

- Herman De Croo, Belgisch Minister van Staat 
(herman@decroo-desguin.be); 

- Philip Pirard, Korpschef politie HAZODI te Hasselt 
(korpschef@hazodi.be); 

- mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek, President  van de 
rechtbank Oost-Brabant 
(info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl);  

- mr. A.J.A.M. van Nieuwenhuizen, hoofofficier van 
justitie, arrondissementsparket Oost-Brabant (Oost-
Brabant@om.nl en dvomp.denbosch@om.nl)    

- Gerard van Olphen, voorzitter Raad van Bestuur SNS 
REAAL (Karen.Berg@snsreaal.nl); 

- Mr. D.J. Okhuijsen, algemeen directeur van de SNS 
Bank NV,(Marion.vanStraaten@snsreaal.nl);  
 

 
Uw Ref Klant: 

- 131000109 
 
Ons kenmerk: 

- EKC/231013/som-Ruijters-Snoeijs   
 
Sommatie tot onmiddellijke intrekking van het door u 

ondertekende valselijk opgemaakte kortgeding 
vonnis: C/01/266459 / KG ZA-1350 d.d. 12 
september 2013 van de rechtbank Oost-Brabant die 
op 15 oktober 2013 is betekend aan:  

 A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36a, 3520 
Zonhoven in België; 

 J.E.M. van Rooij, Hazendansweg 36a, 3520 
Zonhoven in België; 

op grond van de feiten, zoals vernoemd in deze 
sommatiebrief aan de “misdaad plegende” 

administratief medewerkster Mw. C.A.P.M. Ruijters-
Snoeijs, werkzaam voor het Bureau Kort Gedingen / 
Beslagrekesten bij de rechtbank Oost-Brabant en dat 
vóór uiterlijk 26 oktober 2013 schriftelijk te hebben 

bevestigd.  
 
Schadeaansprakelijkstelling van alle tot op heden 

reeds aangerichte en nog aan te richten schade 
(materieel, immaterieel en emotioneel) bij de 
(rechts)personen: Van Rooij Adrianus, Van Nunen 
Johanna, Camping en pensionstal ‘Dommeldal’, het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding 
B.V., de politieke partij “De Groenen”, Jos van Rooij, 
Kim Driessen en Van der Heijden Johanna Maria 
daar die volledig valt toe te schrijven aan de jegens 
hen door administratief medewerkster Mw. C.A.P.M. 
Ruijters-Snoeijs, werkzaam voor het Bureau Kort 
Gedingen / Beslagrekesten bij de rechtbank Oost-
Brabant, gepleegde grensoverschrijdende misdrijven. 

   

(bevat 36 pagina’s met de producties A t/m L (40 blz.) en 1 t/m 18 (117 blz.), totaal: 193 blz. ) 

 
  
        Zonhoven, 23 oktober 2013  
 
 
Geachte administratief medewerkster Mw. C.A.P.M. Ruijters-Snoeijs ,  
 
 

mailto:info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Annemie_Turtelboom
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mailto:annemie.turtelboom@stad.antwerpen.be
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De volgende rechtspersonen: 
- A.M.L. van Rooij, wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België; 
- J.E.M. van Rooij van Nunen, wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in 

België;  
- Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD te 

Sint-Oedenrode in Nederland; 
- Van Rooij Holding B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode in 

Nederland,; 
- Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-

Oedenrode in Nederland, mede namens haar cliënten; 
- Politieke Partij “De Groenen”, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het adres ’t Achterom 9,  

5491 XD te Sint-Oedenrode in Nederland met als gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij;  
 
brengen u hierbij onder uw aandacht dat u degene bent geweest die, zonder uw naam erbij te zetten, 
vanuit een geheim werkende grensoverschrijdende criminele organisatie, welke actief is binnen de 
SNS Bank NV en de rechtbank Oost-Brabant, betreffende door advocaat Ralph Ubels gecreëerde 
valselijk opgemaakte kortgeding vonnis: C/01/266459 / KG ZA-1350 d.d. 12 september 2013 van de 
rechtbank Oost-Brabant heeft ondertekend.  
 
Als juridisch waterdicht bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd uw op 15 oktober 2013 door de “misdaad 
koerieren” kandidaat-gerechtsdeurwaarder Erik van der Ploeg (Nederland) en gerechtsdeurwaarder 
Daniel PALET (België) betekende kortgeding vonnis d.d. 12 september 2013 (kenmerk: C/01/266459 / 
KG ZA-1350) van de rechtbank Oost-Brabant (productie 1).  
 
Dat u, zijnde Mw. C.A.P.M. Ruijters-Snoeijs, degene bent geweest die betreffend valselijk opgemaakt 
vonnis in kortgeding d.d. 12 september 2013 heeft ondertekend kunnen wij bewijzen met de brief d.d. 
15 oktober 2013 die u heeft geschreven aan advocaat mr. G.B.J.M. Janssens, Mierloseweg 5, 5707 
AA Helmond, waarin dhr. M.A.C. (Mies) van den Biggelaar en mw. A.J.P. Essens, wonende in een 
illegale woning op ’t Achterom 5a, 5491XD te Sint-Oedenrode, ondergetekende(n) heeft gedagvaard 
voor een volgend kort geding, waarop u in opdracht van betreffende grensoverschrijdende criminele 
organisatie een volgend meest misdadig vonnis moet laten ontstaan, welke vervolgens ook weer door 
u “anoniem” zal worden ondertekend. In betreffende brief d.d. 15 oktober 2013, waarin u onder 
kenmerk: C/01/269494 / KG ZA 13/695, dit nieuwe kortgeding heeft ingeleid staat letterlijk het 
volgende geschreven (productie L):  
 

De Rechtspraak 

Rechtbank Oost-Brabant 

 

Mr. G.B.J.M. Janssens 

Mierloseweg 5, 

5707 AA Helmond 

         Handelsrecht 

          

Bezoekadres 

         Leeghwaterlaan 8 

         5223 BA ’s-Hertogenbosch 

 

         Correspondentieadres 

         Postbus 70584 

         5201 CZ ’s-Hertogenbosch 

Datum   15 oktober 2013        

Contactpersoon  mw. C.A.P.M. Ruijters-Snoeijs      

Doorkiesnummer 073-6202390 

Ons kenmerk  C/01/269494/KG ZA 13/695      

Uw kenmerk  38.488 

Bijlage(n)            

Onderwerp  dagvaarding inzake 

Biggelaar van den/Rooij van        

 

Op het verzoek om een dagbepaling voor een kort geding bericht ik u als volgt. 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-oktober-2013-bijbehorende-productie-l.pdf
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De behandeling van de kort geding descente zal plaatsvinden op dinsdag 10 december 2013 om 

10:00 uur te Sint-Oedenrode. De descente zal aanvangen op het perceel van dhr. M.A.C. van den 

Biggelaar en mw. A.J.P. Essens aan ’t Achterom 5a. 

 

De dagvaarding dient uiterlijk op 29 november 2013 te worden uitgebracht. 

 

Ik verzoek u goede nota te nemen van het navolgende. 

Voor de gehele behandeling is maximaal vier uur beschikbaar. 

De behandelend voorzieningenrechter in deze zaak is mr. A.H.L. Roosmale Nepveu. 

 

De voorzieningenrechter zal u aan deze tijdsplanning houden, mede gelet op de 

aanvangstijdstippen van andere kort gedingen op die dag. Indien er bijzondere redenen zijn voor 

een langere behandelingsduur, dient u per omgaande te verzoeken, waarna u zo spoedig 

mogelijk de beslissing daarop verneemt. Na de behandeling behoeven de processtukken niet te 

worden overlegd voor de vonniswijzing. De standaardtermijn voor uitspraak is veertien dagen. 

Op de dag van de uitspraak kunt u vanaf 11.00 uur telefonisch de eigenlijke beslissing (het 

“dictum”van het vonnis) vernemen. 

 

Afschriften van de uitgebrachte dagvaarding en in het geding te brengen stukken dienen tijdig, 

uiterlijk een week voor de behandeling, in tweevoud toegezonden te worden aan het Bureau Kort 

Gedingen en – wat de in het geding te brengen stukken betreft – de wederpartij. De advocaat die 

de processtukken niet in tweevoud indient, loopt het risico dat deze niet bij de behandeling 

worden betrokken, omdat reproductie van die stukken niet altijd mogelijk is vanwege 

onvoldoende kopieercapaciteit bij de griffie. 

 

Verzoeken om aanhouding van de behandeling en berichten van intrekking wilt u wel zo spoedig 

mogelijk telefonisch melden en vervolgens per brief of fax bevestigen. Het griffierecht is 

verschuldigd bij niet verschijnen zonder bericht. 

 

Bij aanhouding vóór de zittingsdatum hebt u gedurende een periode van drie maanden de 

gelegenheid om een verzoek in te dienen omtrent een nieuwe datumbepaling. Indien u geen 

gebruik maakt van deze gelegenheid, wordt de zaak na deze termijn ambtshalve geroyeerd. Op 

verzoek kan de termijn van drie maanden éénmaal verlengd worden met een zelfde termijn. 

 

Het faxnummer van het Bureau Kort Gedingen/Beslagrekesten is 073 – 620 23 82. 

 

Vanaf de donderdag voorafgaande aan de week waarin de behandeling van het Kort Geding 

plaatsvindt, ligt bij de centrale informatiebalie van de rechtbank de concept-dagvaarding voor de 

pers ter inzage, zulks onder embargo tot de uitroeping van de zaak. Deze inzage wordt niet 

gegeven in familiezaken en in zaken waarvoor de voorzieningenrechter dit heeft bepaald. 

 

De voorzieningenrechter vertrouwt erop dat u voorzover mogelijk overleg hebt gehad met de 

wederpartij over de verhinderdata voor de behandeling van dit kort geding en dat u in ieder geval 

het tijdstip van de behandeling zo spoedig mogelijk mededeelt aan de wederpartij. 

 

De voorzieningenrechter verzoekt u zo spoedig mogelijk een afschrift van deze brief aan de 

wederpartij toe te zenden. 

 

Hetgeen hiervoor is vermeld, geldt voorzover mogelijk ook voor die wederpartij. Een eventueel 

door de wederpartij in te dienen eis in reconventie dient – ook inhoudelijk – tijdig en in elk geval 

zo spoedig mogelijk aan de andere partij en de voorzieningenrechter te worden aangekondigd. 

De ter zitting verschenen gedaagden zijn een vast recht verschuldigd. 

Aan een in persoon en zonder advocaat verschenen partij zal een nota voor dit griffierecht 

toegezonden worden. De mogelijkheid bestaat vrijstelling of vermindering van het vast recht te 

verzoeken. 

 

Hoogachtend, 

Mw. C.A.P.M. Ruijters-Snoeijs 
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Bureau Kort Gedingen/Beslagrekesten 

 
U heeft deze kortgeding procedure in opdracht van dhr. M.A.C. (Mies) van den Biggelaar en mw. 
A.J.P. Essens opgestart met de voorkennis en wetenschap:  
 

- dat Van Rooij Adrianus op 21 april 2010 als politiek vluchteling naar België heeft moeten 
vluchten om door toedoen van burgemeester en wethouders (CDA/VVD/PvdA) van Sint-
Oedenrode niet te worden vermoord in navolging van Pim Fortuyn door voormalig buurman 
Robert en Mies van de Biggelaar die door betreffend college van burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode voor twee eerdere pogingen daartoe met honderdduizenden 
euro’s zijn beloond. Dit is het gevolg van het feit dat Van Rooij Adrianus (A.M.L. van Rooij) op 
14 januari 2010 als gemachtigde voor de landelijke politieke partij De Groenen in Sint-
Oedenrode op het adres ’t Achterom 9 de lokale afdeling De Groenen heeft opgericht en op 3 
maart 2010 heeft meegedaan als lijsttrekker van De Groenen (productie 2). 

 
- dat Van Nunen Johanna om levensbedreigende redenen vanuit Mies van den Biggelaar op 14 

januari 2013 Nederland heeft moeten uitvluchten en om die reden al vanaf 14 januari 2013 bij 
haar man woont in hun woning Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België).  
 

- dat Van Rooij Adrianus (vanaf 22 april 2010) en Van Nunen Johanna (vanaf 14 januari 2013) 
in Nederland hun (thans) 95 jaar oude moeder, hun gezin, hun paarden en hun Camping en 
Pensionstal ‘Dommeldal’ (www.dommeldal.eu) hebben moeten verlaten om door toedoen van 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode niet te worden vermoord in navolging van 
Pim Fortuyn door voormalig buurman Robert en Mies van de Biggelaar.  

  
U heeft deze kortgeding procedure in opdracht van dhr. M.A.C. (Mies) van den Biggelaar en mw. 
A.J.P. Essens opgestart met de voorkennis en wetenschap, zoals staat verwoord in onze hieronder 
ingelaste sommatie e-mail d.d. 5 oktober 2013 (18:36 uur) aan Bomenrooibedrijf Gebr. Peters te Sint 
Oedenrode.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België)  

 

 
Bomenrooibedrijf Gebr. Peters 
t.a.v J.G.F. Peters  
Kremselen 12, 5492 SJ Sint-Oedenrode 
T. 0413 – 472576 / M. 06 - 54343564 
E. info@gebrpeters.nl I. www.gebrpeters.nl,   
  
Kopie aan onder meer:  

- Piet-Hein Donner, Vice-President bij Nederlandse 
Raad van State (voorlichting@raadvanstate.nl) 

- Annemie Turtelboom, Belgisch Minister van Justitie 
(min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, 
annemie.turtelboom@stad.antwerpen.be); 

- Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en 
Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen 
(milquet@ibz.fgov.be en joelle.milquet@ibz.fgov.be ); 

- Federaal procureur des konings Johan Delmulle 
(federaal.parket@just.fgov.be); 

- Yves Liégeois procureur-generaal parket Antwerpen 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.dommeldal.eu/
http://www.gebrpeters.nl/
mailto:info@gebrpeters.nl
http://www.gebrpeters.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_Donner
mailto:voorlichting@raadvanstate.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Annemie_Turtelboom
mailto:min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be
mailto:annemie.turtelboom@stad.antwerpen.be
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%ABlle_Milquet
mailto:milquet@ibz.fgov.be
mailto:joelle.milquet@ibz.fgov.be
http://nl.wikipedia.org/wiki/Federaal_parket
mailto:federaal.parket@just.fgov.be
http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/liegeois-leidt-vanaf-1-september-college-van-procureurs-generaal.aspx
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Van: 

- A.M.L van Rooij, Hazendansweg 36A, 
3520 Zonhoven (België) 

 
Datum: 

- 5 oktober 2013 
 
Ons kenmerk: 

- EKC/051013/S  
 
Betreft: 

- Schade als gevolg van uw valselijk 
opgemaakt bomenrapport “M. van 
den Biggelaar / A van Rooij” van 16 
augustus 2013 zonder daartoe 
opdracht te hebben verstrekt  

 
 

Sommatie aan Bomenrooibedrijf Gebr. 
Peters: 

- Om vóór uiterlijk 12 oktober 2013 een 
schadebedrag van  € 3.358,- te 
hebben bijgeschreven op mijn 
Belgische bankrekening: IBAN BE71 
0635 1061 1469 ten name van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V.  

  

(srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be)  
- Herman van Rompuy, president van de Europese 

Unie (herman.van.rompuy@telenet.be)    
- Elio Di Rupo, Eerste Minister van de Belgische 

Federale regering (info@premier.fed.be); 
- Griffie Belgisch Grondwettelijk Hof  

(griffie@const-court.be); 
- Prof. Dr. Jan Wouters, Voorzitter van de Vlaamse 

Vereniging voor de Verenigde Naties 
(jan.wouters@ggs.kuleuven.be); 

- Prof. Jan Tytgat, Hoogleraar Toxicologie en 
Farmacologie universiteit Leuven 
(jan.tytgat@pharm.kuleuven.be); 

- prof. dr. Jacques Janssens, oncoloog Campus Virga 
Jesse te Hasselt (jacques.janssens@rztienen.be en 
info@loc.be); 

- Drs. J.C.W.J. Gosens, ORZ (m.gosens@orz.nl)    
- Herman De Croo, Belgisch Minister van Staat 

(herman@decroo-desguin.be); 
- Philip Pirard, Korpschef politie HAZODI te Hasselt 

(korpschef@hazodi.be); 
- De Groenen, landelijk secretaris Otto ter Haar  

(degroenen@planet.nl en otto@degroenen.nl);  
- Prof. dr. Frank Bovenkerk, criminoloog, Willem 

Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen (e-
mail: F.Bovenkerk@uu.nl); 

- Prof. ir. Anton van Putten, HollandPromote 
(anton37.putten@wxs.nl);   

- Ine Veen, schrijfster boek “Alarm U wordt vergiftigd” 
(ine.veen@quicknet.nl); 

- Wieteke van Dort, heeft “Camping en Pensionstal 
Dommeldal” geopend (wieteke@wietekevandort.nl);     

- The Daily Invisible, t.a.v. Julius Vischjager  
(julius601@hotmail.com);   

- Katholiek Nieuwsblad, t.a.v. Henk Rijkers 
(Redactie@katholieknieuwsblad.nl en 
henk@katholieknieuwsblad.nl)      

- Het Echte Nieuws (henkn@hetechtenieuws.org);  
- No Cancer Foundation 

(nocancerfoundation@gmail.com); 

- Sociale Databank Nederland 
(rob.brockhus@gmail.com); 
 

 
Geachte heer J.G.F. Peters,  
 
Ondergetekende A.M.L. van Rooij, wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in 
België, stelt u hierbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het door 
u opgemaakte en ondertekende “bomen rapport: M van de Biggelaar / A van Rooij” van 16 augustus 
2013.  
 
De feiten zijn als volgt:  
 
Wij worden al maanden lang geterroriseerd in opdracht van Mies van den Biggelaar door een door  
hem ingeschakelde advocaat mr. G.B.J.M. Janssen van Braakman Advocaten, Mierloseweg 5, 5707 
AA Helmond onder de dreiging van het starten van een kort geding procedure met de sommatie 
uitvoering te moeten geven aan het door u opstelde bomen rapport. Voor bewijs lees de volgende link 
met deeplinks aan feitelijke onderbouwing:  
 

https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/braakman-advocaten  
 
Betreffend bomen rapport d.d. 16 augustus 2013 hebben wij van deze advocaat mr. G.B.J.M. Janssen 
op 4 oktober 2013 verkregen en vindt u bijgevoegd in de volgende link: 
  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-augustus-2013-bomenrapport-van-gebr-peters-sint-
oedenrode.pdf  

 

mailto:srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be
https://sites.google.com/site/nocancerfoundation/
mailto:herman.van.rompuy@telenet.be
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elio_Di_Rupo
mailto:info@premier.fed.be)
http://www.const-court.be/
mailto:griffie@const-court.be
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/
mailto:jan.wouters@ggs.kuleuven.be
http://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00018354
mailto:jan.tytgat@pharm.kuleuven.be
http://www.jessazh.be/patienten-bezoekers/raadplegingen/volgens-arts/prof-dr-jacques-janssens
mailto:jacques.janssens@rztienen.be
mailto:l-info@loc.be
mailto:m.gosens@orz.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_De_Croo
mailto:herman@decroo-desguin.be
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/verbeek-erik
mailto:korpschef@hazodi.be
http://www.degroenen.nl/
mailto:degroenen@planet.nl
mailto:otto@degroenen.nl
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
mailto:F.Bovenkerk@uu.nl
http://www.sdnl.nl/van-putten.htm
http://www.hollandpromote.com/
mailto:anton37.putten@wxs.nl
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf
mailto:ine.veen@quicknet.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wieteke_van_Dort
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.sdnl.nl/camping-dommeldal-open-brief.htm
mailto:wieteke@wietekevandort.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Julius_Vischjager
http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php
mailto:julius601@hotmail.com
http://www.sdnl.nl/kath-nb2.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Henk_Rijkers
mailto:Redactie@katholieknieuwsblad.nl
mailto:henk@katholieknieuwsblad.nl
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
mailto:henkn@hetechtenieuws.org
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij
mailto:nocancerfoundation@gmail.com
http://www.sdnl.nl/index1024.html
mailto:rob.brockhus@gmail.com
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/braakman-advocaten
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-augustus-2013-bomenrapport-van-gebr-peters-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-augustus-2013-bomenrapport-van-gebr-peters-sint-oedenrode.pdf
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Daarin schrijft u letterlijk als volgt:  
 

Bomen rapport : M van de biggelaar / A van rooy 
 

Sint-Oedenrode 16 Augustus 2013 
 

(1) De bermbeplanting langs de openbare weg (Achterom te Sint-Oedenrode), de weg en de berm 
zijn eigendom van de Gemeente Sint-Oedenrode. De bomen zijn eigendom van dhr. van Rooij  
(voorpootrecht)Deze bermbeplanting bestaat uit een rij volwassen populieren(Populus 
canadensis) geschatte leeftijd ongeveer 40 jaar (stamomtrek op borsthoogte 200cm plus). De 
laatste boom in deze rij staat ter hoogte van de perceel tussen de dhr. v.d. Biggelaar en dhr. v 
Rooij. Doordat de bomen relatief dicht bij elkaar staan heeft de laatste boom een eenzijdig 
ontwikkelde kroon en hangt deze kroon voor het grootste deel boven het perceel van dhr. V.d. 
Biggelaar. 

 
(2) Op de insteek van de grenssloot tussen dhr. v.d.Biggelaar en dhr v. Rooij staan aan de zijnde 
van dhr. v. Rooij eiken (Quercus robur) en essen (Fraxinus excelsior) en elzen (Alnus glutinosa) 
geschatte leeftijd van de bomen 40 a 50 jaar. De bomen staan dicht bij elkaar en zijn daar door op 
zoek naar zonlicht scheef gegroeid, daardoor hangen diverse bomen geheel of voor een groot 
deel boven het perceel van dhr. v.d. Biggelaar. Verder is het zo dat een grote essenboom een 
ernstige tonderzwam aantasting heeft ,deze veroorzaakt houtrot in de stamvoet van de boom en 
heeft uiteindelijke windworp tot gevolg (deze boom valt vrijwel zeker op de boerderij van v.d. 
Biggelaar. 

 
(3) Verder zijn er aan de achterzijde van het weiland van dhr. v.d. Biggelaar knotwilgen (Salix 
alba) geplant ,deze zijn ook van dhr. v. Rooij en staan op de slootkant. Doordat de bomen op de 
insteek staan zijn diverse bomen achterover gezakt en hangen nu over de sloot. De kroon van de 
bomen hangt boven het weiland van dhr. v.d. Biggelaar, doordat het knotbomen zijn hangen de 
takken laag en zakken ver uit. 

 
Eventuele praktische oplossing en kosten indicatie. 

 
De populier bij (1) benoemd is snoeien geen optie ,heel hard terug snoeien van de kroon wordt 
door volwassen populieren vaak slecht verdragen Het vellen van de boom is dan de beste optie 
,deze zal m.b.v. een telescoop kraan in delen gesloopt moeten worden omdat hij niet vrij kan 
vallen zonder schade aan te richten, het vrijgekomen hout blijft op het perceel van dhr. v. Rooij 
achter. 

 
Kosten vellen van de populier ongeveer                                                       1000,- Euro 

 
Bomen bij (2) benoemd ,boom met tonderzwam aantasting en enkele bomen welke geheel scheef  
boven de tuin van dhr. v.d. Biggelaar vellen m.b.v. telescoopkraan. Overige bomen snoeien m.b.v.  
hoogwerker, overhangende takken innemen zodat de overlast voor dhr. V.d. Biggelaar beduidend  
minder wordt. Vrijgekomen hout blijft op het perceel van dhr. v. Rooij achter. 

 
Kosten vellen en snoeien van de genoemde bomen ongeveer                  1500,- Euro 

 
Knotwilgen bij (3) benoemd, bomen vellen (vrijgekomen hout blijft op perceel van dhr. V. Rooij  
achter) en eventueel nieuwe bomen planten wat verder van de sloot. 

 
Kosten vellen van de knotwilgen ongeveer                                                    300,- Euro 

 
Tegen meer prijs kan het vrijgekomen hout ook afgevoerd worden. 

 
Rapport is opgesteld door : 

 
J.G.F. Peters 
Gebroeders Peters, Sint-Oedenrode 

 
Kremselen 12 - 5492 SJ Sint-Oedenrode - Tel.: (0413) 472576 - Mobiel: 06-54343564 - Fax: (0413) 
473000 - www.gebrpeters.nl  

 

Voor het opstellen van dat rapport heb ik als eigenaar van de bomen en van de grond waarop die 
bomen staan nooit opdracht gegeven. Om een dergelijk rapport te kunnen maken moet u op mijn 
grond zijn geweest waarvoor ik u nooit toestemming heb gegeven.  
 

http://www.gebrpeters.nl/
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In uw  “bomen rapport: M van de Biggelaar / A van Rooij” d.d. 16 augustus 2013 staat geen enkele 
opdrachtgever vernoemd, wat juridisch inhoud dat de Gebr. Peters als opsteller en ondertekenaar van 
betreffend rapport volledig verantwoordelijk en aansprakelijk is voor alle schade die het bij A.M.L. van 
Rooij heeft veroorzaakt.  
 
Omdat in het verleden uw bedrijf correcte werkzaamheden heeft verricht konden wij dit handelen 
achter onze rug om niet begrijpen en hebben wij met u daarover vandaag telefonisch contact gehad 
en u van deze schade aansprakelijkheid op de hoogte gebracht. Dit des te meer u betreffend “bomen 
rapport: M van de Biggelaar / A van Rooij” ook nog valselijk heeft opgemaakt en u met de hulp van de 
in opdracht van Mies van den Biggelaar ingeschakelde advocaat mr. G.B.J.M. Janssen heeft gepoogd 
om met een vonnis van een kort gedingrechter van de rechtbank Oost-Brabant een juridische titel te 
verkrijgen om A.M.L. van Rooij voor maar liefst € 1000,- + € 1500,- + € 300,-  (totaal: € 2800,-) ten 
gunste van uw eigen bedrijf op te lichten.  
 
In uw onder eigen verantwoordelijkheid geschreven rapport heeft u de volgende valsheden in geschrift 
gepleegd: 
 
1

e
 valsheid in geschrift. 

 
In uw rapport d.d. 16 augustus 2013 heeft u letterlijk het volgende geschreven:  
 

(1) De bermbeplanting langs de openbare weg (Achterom te Sint-Oedenrode), de weg en de berm 
zijn eigendom van de Gemeente Sint-Oedenrode. De bomen zijn eigendom van dhr. van Rooij  
(voorpootrecht). Deze bermbeplanting bestaat uit een rij volwassen populieren (Populus 
canadensis) geschatte leeftijd ongeveer 40 jaar (stamomtrek op borsthoogte 200cm plus). De 
laatste boom in deze rij staat ter hoogte van de perceel tussen de dhr. v.d. Biggelaar en dhr. v 
Rooij. Doordat de bomen relatief dicht bij elkaar staan heeft de laatste boom een eenzijdig 
ontwikkelde kroon en hangt deze kroon voor het grootste deel boven het perceel van dhr. V.d. 
Biggelaar. 

 
Eventuele praktische oplossing en kosten indicatie. 

 
De populier bij (1) benoemd is snoeien geen optie ,heel hard terug snoeien van de kroon wordt 
door volwassen populieren vaak slecht verdragen Het vellen van de boom is dan de beste optie 
,deze zal m.b.v. een telescoop kraan in delen gesloopt moeten worden omdat hij niet vrij kan 
vallen zonder schade aan te richten, het vrijgekomen hout blijft op het perceel van dhr. v. Rooij 
achter. 

 
Kosten vellen van de populier ongeveer                                                       1000,- Euro 

 
Daarmee heeft u gepoogd, om met de hulp van de in opdracht van Mies van den Biggelaar 
ingeschakelde advocaat mr. G.B.J.M. Janssen, een vonnis van een kort geding rechter van de 
rechtbank Oost-Brabant met een juridische titel te verkrijgen om A.M.L. van Rooij maar liefst € 1000,- 
te laten betalen aan uw bedrijf voor het vellen van slechts één boom.  
De valsheid in geschrift die u daarmee heeft gepleegd zit hem in het feit dat de in uw rapport 
genoemde laatste boom niet ter hoogte staat van het perceel tussen dhr. v.d. Biggelaar en dhr. v. 
Rooij maar ter hoogte van het perceel van A.M.L. van Rooij. De perceelgrens is namelijk 3,5 meter 
vanuit het midden van de sloot gelegen richting de woning van M. van de Biggelaar. De boom die u 
wilt omzagen is het juridische bewijs daarvan. De heer M. van den Biggelaar heeft in 1984 zijn 
boerderij 3,5 langer gebouwd als dat hij op grond van herbouw van zijn oude boerderij ingevolge het 
bestemmingsplan buitengebied mocht. Dit wil hij wegmoffelen door de perceelgrens 3,5 meter op te 
schuiven in zijn voordeel. Daartegen lopen nog allerlei juridische procedures. Met het omzagen van 
betreffende boom wil hij het juridische bewijs daarvoor laten verdwijnen, wat voor mij een schade van 
honderdduizenden euro’s tot gevolg zal hebben en waarmee M. van den Biggelaar een onrechtmatige 
verrijking krijgt met een tweede woning. Voor bewijs lees onze in de volgende link op 28 juli 2013 
ingediende zienswijze daartegen bij burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode:    
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2013-zienswijzen-wijzigingsplan-t-achterom-5-5a-
te-sint-oedenrode.pdf  

 
Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen.  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2013-zienswijzen-wijzigingsplan-t-achterom-5-5a-te-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2013-zienswijzen-wijzigingsplan-t-achterom-5-5a-te-sint-oedenrode.pdf
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2

e
 valsheid in geschrift. 

 
In uw rapport d.d. 16 augustus 2013 heeft u letterlijk het volgende geschreven:  
 

(2) Op de insteek van de grenssloot tussen dhr. v.d.Biggelaar en dhr v. Rooij staan aan de zijnde 
van dhr. v. Rooij eiken (Quercus robur) en essen (Fraxinus excelsior) en elzen (Alnus glutinosa) 
geschatte leeftijd van de bomen 40 a 50 jaar. De bomen staan dicht bij elkaar en zijn daar door op 
zoek naar zonlicht scheef gegroeid, daardoor hangen diverse bomen geheel of voor een groot 
deel boven het perceel van dhr. v.d. Biggelaar. Verder is het zo dat een grote essenboom een 
ernstige tonderzwam aantasting heeft ,deze veroorzaakt houtrot in de stamvoet van de boom en 
heeft uiteindelijke windworp tot gevolg (deze boom valt vrijwel zeker op de boerderij van v.d. 
Biggelaar. 

 
Bomen bij (2) benoemd ,boom met tonderzwam aantasting en enkele bomen welke geheel scheef  
boven de tuin van dhr. v.d. Biggelaar vellen m.b.v. telescoopkraan. Overige bomen snoeien m.b.v.  
hoogwerker, overhangende takken innemen zodat de overlast voor dhr. V.d. Biggelaar beduidend  
minder wordt. Vrijgekomen hout blijft op het perceel van dhr. v. Rooij achter. 

 
Kosten vellen en snoeien van de genoemde bomen ongeveer                  1500,- Euro 

 

Daarmee heeft u gepoogd, om met de hulp van de in opdracht van Mies van den Biggelaar 
ingeschakelde advocaat mr. G.B.J.M. Janssen, een vonnis van een kort geding rechter van de 
rechtbank Oost-Brabant met een juridische titel te verkrijgen om A.M.L. van Rooij maar liefst € 1500,- 
te laten betalen voor het omzagen van een boom met tonderzwam. Dit terwijl door M. van de 
Biggelaar door het ondergraven van de wortels, vanwege het verleggen van de sloot, die schade aan 
mijn boom op mijn grond zelf bewust heeft veroorzaakt. Het onderhoud van mijn bomen moet 
daardoor gebeuren door een boomchirurg omdat deze singel een hoge cultuurhistorische waarde 
heeft. De  kosten daarvan worden veel hoger, omdat ikzelf daarbij niet kan meehelpen. Dit omdat Mies 
van Biggelaar samen met zijn zoon Robert van den Biggelaar in samenspanning met het 
CDA/VVD/PvdA-college van Sint-Oedenrode mij vanaf 22 april 2010 en mijn vrouw vanaf 14 januari 
2013 Nederland hebben uitgejaagd om door Mies en Robert van de Biggelaar niet te worden 
vermoord, waarbij eerdere pogingen daartoe zijn mislukt. De materiele, immateriële, financiële en 
vermogensschade die Mies van den Biggelaar in samenspanning met het VVD/CDA/PvdA- college 
van Sint-Oedenrode daarmee hebben aangericht bij A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, 
hun gezin, camping en pensionstal ‘Dommeldal’, Van Rooij Holding B.V., het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. en de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode beloopt miljoenen euro’s. 
Deze kosten van de boomchirurg zullen op M. van de Biggelaar worden verhaald.     
 
3

e
 valsheid in geschrift. 

 
In uw rapport d.d. 16 augustus 2013 heeft u letterlijk het volgende geschreven:  
 

(3) Verder zijn er aan de achterzijde van het weiland van dhr. v.d. Biggelaar knotwilgen (Salix 
alba) geplant ,deze zijn ook van dhr. v. Rooij en staan op de slootkant. Doordat de bomen op de 
insteek staan zijn diverse bomen achterover gezakt en hangen nu over de sloot. De kroon van de 
bomen hangt boven het weiland van dhr. v.d. Biggelaar, doordat het knotbomen zijn hangen de 
takken laag en zakken ver uit. 
 
Eventuele praktische oplossing en kosten indicatie. 

 
Knotwilgen bij (3) benoemd, bomen vellen (vrijgekomen hout blijft op perceel van dhr. V. Rooij  
achter) en eventueel nieuwe bomen planten wat verder van de sloot. 

 
Kosten vellen van de knotwilgen ongeveer                                                    300,- Euro 

 

Daarmee heeft u gepoogd, om met de hulp van de in opdracht van Mies van den Biggelaar 
ingeschakelde advocaat mr. G.B.J.M. Janssen, een vonnis van een kort geding rechter van de 
rechtbank Oost-Brabant met een juridische titel te verkrijgen om A.M.L. van Rooij maar liefst € 300,- te 
laten betalen voor het omzagen van knotwilgen die ik daar heb moeten planten om de 
knotwilgensingel van vroeger terug te krijgen waarvoor subsidie is verkregen. Dit planten is dus 
goedgekeurd en gecontroleerd door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. 
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Daarnaast is het zo dat volgens onze gegevens Mies van de Biggelaar niet de eigenaar is van 
betreffend naastliggende weiland.  
 

Aangerichte schade.  
 
Uw bovengenoemd valselijk opgemaakt “bomen rapport: M van de Biggelaar / A van Rooij” van 16 
augustus 2013 en haar voorgeschiedenis heeft een directe schade bij A.M.L. van Rooij veroorzaakt 
van € 3.500,- in de vorm van 25 gewerkte uren door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. met een 
uurtarief van € 140,- per uur. 
 
Gezien onze eerdere goede contacten willen ik echter niet dit volledige schadebedrag in rekening 
brengen maar zal ik mij beperken tot  € 2.800,-, exclusief B.T.W. Hetzelfde bedrag als dat u met uw 
valselijk opgemaakt “bomen rapport: M van de Biggelaar / A van Rooij” na het verkregen hebben van 
een juridische titel in opdracht van Mies van den Biggelaar op mij had willen verhalen.  
 
Het aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. te betalen schade bedrag komt daarbij uit op: 
 

- € 2.800,-  
- € 588,- (BTW); 
--------------------- 

Totaal:          -   € 3.358,-  
        
Wij sommeren u om betreffend schadebedrag van  € 3.358,- vóór uiterlijk 12 oktober 2013 te hebben 
bijgeschreven op mijn Belgische bankrekening: IBAN BE71 0635 1061 1469 ten name van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
 
Behoudens uw schriftelijke bevestiging dat bovengenoemd schadebedrag van  € 3.358,- vóór uiterlijk 
12 oktober 2013 zal worden betaald, zal direct na 12 oktober 2013 tegen uw bedrijf vanuit België een 
kort geding procedure worden gestart, waarbij ook alle daarmee samenhangende kosten op uw bedrijf 
zullen worden verhaald. Tevens zullen dan al deze stukken worden ingebracht in het reeds lopende 
grensoverschrijdende strafrechtelijk onderzoek met burgerlijke partijstelling tegen onder meer Mies en 
Robert van den Biggelaar bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt in België gekend onder de 
referentienummers FD 66.99.2/11 van het Federaal Parket te Brussel, 1998/PGA/1130-2011/AE23/27 
van het Parket bij het Hof van beroep te Antwerpen, FD 30.99.15-12 van het federaal parket te 
Brussel en Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 van het parket te Hasselt.    
 
Deze ondertekende sommatiebrief vindt u als bijlage bijgevoegd (zie bijlage): 
 
Ik vertrouw er echter op dat u het niet zover laat komen en er voor zorgt dat het door uw bedrijf 
aangerichte schadebedrag van  € 3.358,- vóór uiterlijk 12 oktober 2013 op mijn rekening is 
bijgeschreven. 
 
In afwachting van uw beslissing, verblijf ik; 
 
Hoogachtend 
 
A.M.L. van Rooij 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 5 oktober 2013 18:36 
Onderwerp: Schade als gevolg van uw valselijk opgemaakt bomenrapport “M. van den Biggelaar / A 
van Rooij” van 16 augustus 2013. 
Aan: info@gebrpeters.nl 
Cc: Raad van State Voorlichting <voorlichting@raadvanstate.nl>, 
min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, annemie.turtelboom@stad.antwerpen.be, 
"milquet@ibz.fgov.be" <milquet@ibz.fgov.be>, joelle.milquet@ibz.fgov.be, parquet fédéral 
<federaal.parket@just.fgov.be>, srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be, 
herman.van.rompuy@telenet.be, info@premier.fed.be, "griffie@const-court.be" <griffie@const-
court.be>, jan.wouters@ggs.kuleuven.be, jan.tytgat@pharm.kuleuven.be, info@loc.be, Herman 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-oktober-2013-sommatiebrief-aan-gebr-peters-te-sint-oedenrode.pdf
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/sopn-verkiezingen-debat/hantekening ad van rooij.png?attredirects=0
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Decroo <herman@decroo-desguin.be>, korpschef@hazodi.be, Otto ter Haar <degroenen@planet.nl>, 
Otto ter Haar <otto@degroenen.nl>, "f.bovenkerk" <F.Bovenkerk@uu.nl>, "Anton F. P. van Putten" 
<anton37.putten@wxs.nl>, wolbrin Veen <ine.veen@quicknet.nl>, bosgroep wieteke van Dort 
<wieteke@wietekevandort.nl>, julius vischjager <julius601@hotmail.com>, Henk Niggebrugge 
<henkn@hetechtenieuws.org>, katohliek nieuwsblad <henk@katholieknieuwsblad.nl>, 
katholieknieuwsblad <Redactie@katholieknieuwsblad.nl>, Erik Verbeek 
<nocancerfoundation@gmail.com>, Rob Brockhus <rob.brockhus@gmail.com>, Bas Heijmen 
<bas@hetechtenieuws.org>, Jager Jikke <info@jikkejager.nl>, Wim Muller 
<mullers@hotelzurems.de>, Hans van den Broek <hans.v.d.broek@planet.nl>, Pierre Schreuder 
<pierre.schreuder.sr@gmail.com>, AART VAN WIJNGAARDEN <aartliberty@gmx.com>, Ronald van 
Uden <ronald.van.uden@gmail.com>, Jan Pasterkamp <info@jpasterkamp.nl>, "R.KAHLMAN" 
<r.kahlman@quicknet.nl>, Bert Maathuis <bertmaathuis@gmail.com>, STAES Bart 
<bart.staes@europarl.europa.eu> 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
 
Daarmee hebben wij feitelijk bewezen dat u, zijnde Mw. C.A.P.M. Ruijters-Snoeijs, rechtstreeks 
samenwerkt met de familie Van den Biggelaar (Robert en Mies van Den Biggelaar), waarvoor A.M.L. 
van Rooij (vanaf 21 april 2010) en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen (vanaf 14 januari 2013) 
Nederland hebben moeten uitvluchten en al hun hebben en houden hebben moeten achterlaten om 
door Robert en Mies van de Biggelaar niet te worden vermoord, waardoor dit alles is ontstaan. 
 
Daarmee bent u zeer nadrukkelijk de hoofdverantwoordelijke in deze misdaad die de familie Van Rooij 
wordt aangedaan, waarvoor u betreffend valselijk opgemaakt vonnis in kort geding d.d. 12 september 
2013 (kenmerk: C/01/266459 / KG ZA-1350) ‘anoniem’ heeft ondertekend.  
 
Wij hebben dan ook tegen dit door u, zijnde Mw. C.A.P.M. Ruijters-Snoeijs, valselijk ondertekende 
vonnis in kortgeding d.d. 12 september 2013 bij aangetekende brief d.d. 17 oktober 2013 (kenmerk: 
EKC/AvR/171013/AG) strafaangifte gedaan bij de hoofdofficier van justitie mr. A.J.A.M. 
Nieuwenhuizen van het arrondissementsparket in Den Bosch.  
 
Op grond van het met België afgesloten Benelux-Verdrag, is mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen wettelijk 
verplicht om deze bij hem neergelegde strafaangifte d.d. 17 oktober 2013 ter afhandeling over te 
dragen aan betrokken onderzoeksrechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt, Parklaan 
25, 3500, HASSELT in België. Dit omdat deze grensoverschrijdende misdaad van wereldomvang op 
15 oktober 2013 in België is gepleegd door de “misdaad plegende” administratief medewerkster Mw. 
C.A.P.M. Ruijters-Snoeijs (werkzaam voor het Bureau Kort Gedingen / Beslagrekesten bij de 
rechtbank Oost-Brabant) en sinds 12 juni 2013 “met burgerlijke partijstelling” in onderzoek is bij 
onderzoeksrechter van Hasselt, aldaar gekend onder de nummers: referte FD66.99.2/11 (federaal 
parket te Brussel), referte: 1998/PGA/1130-2011/AE23/27 (parket bij het hof van beroep te 
Antwerpen), referte: FD30.99.15-12 (federaal parket te Brussel) en Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 (het 
parket te Hasselt).  
 
Voor de inhoud van onze strafaangifte bij de hoofdofficier van justitie mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen van 
het arrondissementsparket in Den Bosch tegen de volgende personen:  
- Mr. D.J. Okhuijsen, in zijn hoedanigheid als verantwoordelijk algemeen directeur van SNS 

Bank NV, Croeselaan 1, Postbus 8000, 3503 RA Utrecht; 
- Drs. R.J.P.J. (Ronald) Veen, Sr. Accountmanager Bijzonder Beheer Zakelijk Pettelaarpark 120, 

5201 DZ te ’s-Hertogenbosch;  
- Mr. F.P. Richel, de door SNS Bank NV gemachtigd advocaat van Van Benthem & Keulen NV, 

Archimedeslaan 61, Postbus 85005, 3508 AA Utrecht;  
- Mr. R.L. Ubels, de door SNS Bank NV gemachtigd advocaat van Van Benthem & Keulen NV, 

Archimedeslaan 61, Postbus 85005, 3508 AA Utrecht;  

- Daniel Palet, in zijn hoedanigheid als gerechtsdeurwaarder bij het kantoor Bart HEINES & 
Daniel PALET, Oude Luikerbaan 138, 3500 Hasselt in België; 

- Erik van der Ploeg, in zijn hoedanigheid als gerechtsdeurwaarder ten kantore van Hilleginus 
Oosting, kantoorhoudende Boermandestraat 25, te Groningen in opdracht van Jongejan 
Wisseborn Gerechtsdeurwaarders Postbus 357, 3840 AJ Harderwijk;  

- Hilleginus Oosting, in zijn hoedanigheid als verantwoordelijk gerechtsdeurwaarder ten kantore 
van Hilleginus Oosting, kantoorhoudende Boermandestraat 25, te Groningen in opdracht van 
Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders Postbus 357, 3840 AJ Harderwijk;  
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- Mr. T. Zuidema, rechter bij de rechtbank Oost-Brabant, Leeghwaterlaan 8, 5223 BA ’s-
Hertogenbosch;  

- M.J.H.A. (Menno) van der Donk, administratief medewerker bij Bureau Kort Gedingen / 
Beslagrekesten, bij de rechtbank Oost-Brabant, Leeghwaterlaan 8, 5223 BA ’s-Hertogenbosch;  

verwijzen wij u naar onze hieronder ingelaste sommatiebrief d.d. 22 oktober 2013 aan de 
veroorzakende advocaat mr. R.L. (Ralph) Ubels van Van Benthem & Keulen NV te Utrecht waarvan 
onze strafaangifte d.d. 17 oktober 2013 bij de hoofdofficier van justitie mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen 
onderdeel uitmaakt.  
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
============================================================================= 

 
Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus 
Van Nunen, Johanna Elisabeth Maria  
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België)  
 

  
Aantekenen en per e-mail: ralphubels@vbk.nl  

 
Aan Van Benthem & Keulen NV  
Advocaten en Notariaat, 
t.a.v. advocaat mr. R.L. (Ralph) Ubels  
Postbus 85005, 3508 AA Utrecht, 
Tel: 030-2595 652 
 
Kopie aan onder meer:  

- Annemie Turtelboom, Belgisch Minister van Justitie 
(min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, 
annemie.turtelboom@stad.antwerpen.be); 

- Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en 
Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen 
(milquet@ibz.fgov.be en joelle.milquet@ibz.fgov.be ); 

- Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
(info@laurette-onkelinx.be);  

- Elio Di Rupo, Eerste Minister van de Belgische 
Federale regering (info@premier.fed.be); 

- Herman van Rompuy, president van de Europese 
Unie (herman.van.rompuy@telenet.be, 
press.president@consilium.europa.eu)     

- Federaal procureur des konings Johan Delmulle 
(federaal.parket@just.fgov.be); 

- Yves Liégeois procureur-generaal parket Antwerpen 
(srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be)        

- Griffie Belgisch Grondwettelijk Hof (griffie@const-
court.be); 

- Prof. Dr. Jan Wouters, Voorzitter van de Vlaamse 
Vereniging voor de Verenigde Naties 
(jan.wouters@ggs.kuleuven.be); 

- Herman De Croo, Belgisch Minister van Staat 
(herman@decroo-desguin.be); 

- Philip Pirard, Korpschef politie HAZODI te Hasselt 
(korpschef@hazodi.be); 

- mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek, President  van de 
rechtbank Oost-Brabant 
(info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl);  

- mr. A.J.A.M. van Nieuwenhuizen, hoofofficier van 
justitie, arrondissementsparket Oost-Brabant (Oost-
Brabant@om.nl en dvomp.denbosch@om.nl)    

- Gerard van Olphen, voorzitter Raad van Bestuur SNS 
REAAL (Karen.Berg@snsreaal.nl); 

- Mr. D.J. Okhuijsen, algemeen directeur van de SNS 
Bank NV,(Marion.vanStraaten@snsreaal.nl);  

- Johan Koggink, directeur van het advocatenkantoor 
Van Benthem & Keulen NV te Utrecht 
(johankoggink@vbk.nl);  

 

Ons kenmerk: 
- EKC/221013/som-Ubels   

 
Sommatie tot het afblazen van de op 29 
oktober 2013 geplande ontruiming van de 
onroerende zaak aan het adres ’t Achterom 9 
en 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode op grond 
van de feiten, zoals vernoemd in deze 
sommatiebrief aan veroorzaker advocaat mr. 
R.L. (Ralph) Ubels, werkzaam voor Van 
Benthem & Keulen NV te Utrecht en dat vóór 
uiterlijk 25 oktober 2013 schriftelijk te hebben 
bevestigd.  
 

Schadeaansprakelijkstelling van alle tot op 
heden reeds aangerichte en nog aan te richten 
schade (materieel, immaterieel en emotioneel) 
bij de (rechts)personen: Van Rooij Adrianus, 
Van Nunen Johanna, Camping en pensionstal 
‘Dommeldal’, het Ecologisch Kennis Centrum 
B.V., Van Rooij Holding B.V., de politieke partij 
“De Groenen”, Jos van Rooij, Kim Driessen en 
Van der Heijden Johanna Maria daar die 
volledig valt toe te schrijven aan de jegens hen 
in opdracht van advocaat Ralph Ubels, vanuit 
zijn kantoor Van Benthem & Keulen NV te 
Utrecht, gepleegde grensoverschrijdende 
misdrijven.   

(bevat 25 pagina’s met de producties A t/m K (37 blz.) en 1 t/m 18 (117 blz.), totaal: 179 blz. ) 

 
         Zonhoven, 22 oktober 2013  

mailto:ralphubels@vbk.nl
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Geachte advocaat mr. R.L. (Ralph) Ubels  
 
De volgende rechtspersonen: 

- A.M.L. van Rooij, wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België; 
- J.E.M. van Rooij van Nunen, wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in 

België;  
- Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD te 

Sint-Oedenrode in Nederland; 
- Van Rooij Holding B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode in 

Nederland,; 
- Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-

Oedenrode in Nederland, mede namens haar cliënten; 
- Politieke Partij “De Groenen”, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het adres ’t Achterom 9,  

5491 XD te Sint-Oedenrode in Nederland met als gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij;  
 
berichten u dat u, zijnde advocaat Ralph Ubels, als opdrachtgever en aansturend leider betrokken 
bent bij een geheim werkende grensoverschrijdende criminele organisatie die actief is binnen de SNS 
Bank NV en de rechtbank Oost-Brabant, waarbij door u gebruik wordt gemaakt van Nederlandse en 
Belgische “Misdaad-Koeriers” en waarbij ten gevolge van uw handelen het plegen van een (indirecte) 
poging tot doodslag op de 95-jaar oude moeder van A.M.L. van Rooij door u niet wordt geschuwd.  
 
Als opdrachtgever en aansturend leider van een geheime grensoverschrijdende criminele organisatie 
bent u als volgt te werk gegaan:  
 

1. In opdracht van uw cliënt SNS Bank N.V. bent u op basis van een valselijk opgemaakt dossier 
een kort geding procedure gestart tegen A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen bij 
de rechtbank Oost-Brabant te s’-Hertogenbosch. Als bewijs daarvoor, lees bijgevoegde brief 
d.d. 2 augustus 2013 (kenmerk: C/01/266459/KGZA13/520) die administratief medewerker 
dhr. M.J.H.A. (Menno) van der Donk daarover aan u heeft geschreven (productie A). Wij 
hebben u meerdere malen kenbaar gemaakt dat de “SNS BANK NV” als naam van een bedrijf 
aan u geen opdracht kan hebben gegeven maar dat dit een persoon moet zijn geweest die 
binnen de SNS Bank N.V. werkzaam is. Ondanks meerdere sommaties daartoe weigert u de 
naam van de persoon door te geven die namens de SNS Bank NV aan u de opdracht, met 
bijbehorend valselijk opgemaakt dossier, heeft verstrekt. Enkel personen kunnen misdrijven 
plegen en niet namen van bedrijven. Dit betekent dat u heeft gehandeld in opdracht van een 
door u anoniem gehouden persoon binnen de SNS-Bank NV, waarmee het bewijs is geleverd 
dat u werkt in opdracht van een collega opdrachtgever van een geheime criminele organisatie 
binnen de SNS-Bank NV.               
 

2. Bij aangetekende brief d.d. 4 september 2013 (kenmerk: AvR/04092013/S-Richel) hebben wij 
u feitelijk op de hoogte gebracht van deze door u gepleegde grensoverschrijdende misdrijven 
in opdracht van een door u geheim gehouden criminele organisatie met de sommatie om de 
door u opgestarte kort geding procedure voor de behandeling ter zitting op 10 september 
2013 om 11.00 uur daarop te hebben ingetrokken. Betreffende sommatiebrief d.d. 4 
september 2013 met bijbehorende producties A t/m Y kunt u raadplegen op internet in de 
volgende link met deeplinks: 

 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-september-2013-sommatie-intrekking-kortgeding-sns-
bank-aan-van-benthem-en-keulen-nv.pdf 

 
Wij verzoeken advocaat Ralf Ubels om nogmaals kennis te nemen van de inhoud en die 
inhoud volledig te betrekken in uw beslissing op deze sommatie die aan u persoonlijk is 
gericht.  
 
Deze aangetekende sommatiebrief d.d. 4 september 2013 heeft u op 5 september 2013 om 
4:48 uur ontvangen. Het ontvangstbewijs van de post vindt u bijgevoegd (productie B).  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-oktober-2013-bijbehorende-producties-a-tot-en-met-k.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-september-2013-sommatie-intrekking-kortgeding-sns-bank-aan-van-benthem-en-keulen-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-september-2013-sommatie-intrekking-kortgeding-sns-bank-aan-van-benthem-en-keulen-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-oktober-2013-bijbehorende-producties-a-tot-en-met-k.pdf
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Op deze sommatiebrief, die u vijf dagen voor de behandeling ter zitting heeft ontvangen, heeft 
u nooit gereageerd. Ook heeft u deze sommatiebrief niet ingebracht bij behandelend 
voorzieningenrechter mr. T. Zuidema van de rechtbank Oost-Brabant.  
  

3. Omdat u, ondanks onze meerdere sommaties daartoe, weigerde de naam te verstrekken van 
de persoon die namens de SNS Bank NV aan u de opdracht heeft verstrekt en het valselijk 
opgemaakte dossier aan u heeft aangeleverd hebben wij bij aangetekende brief d.d. 5 
september 2013 (kenmerk: AvR/04092013/S-Olphen) ook de Raad van bestuur SNS-REAAL, 
t.a.v. Voorzitter Gerard van Olphen (CEO) op de hoogte gebracht van deze door u gepleegde 
grensoverschrijdende misdrijven in opdracht van een door u geheim gehouden criminele 
organisatie met  de sommatie om de door u opgestarte kort geding procedure voor de 
behandeling ter zitting op 10 september 2013 om 11.00 uur daarop te hebben ingetrokken. 
Betreffende sommatiebrief d.d. 5 september 2013 aan Voorzitter Gerard van Olphen, met 
bijbehorende producties A t/m Y kunt u raadplegen op internet in de volgende link met 
deeplinks: 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-september-2013-sommatie-intrekking-kort-geding-sns-
bank-aan-raad-van-bestuur-sns-bank.pdf  
 
Wij verzoeken u nogmaals kennis te nemen van de inhoud en die inhoud volledig te betrekken 
in uw beslissing op deze sommatie die aan u persoonlijk is gericht. 
 
Deze aangetekende sommatiebrief d.d. 5 september 2013 heeft verantwoordelijk Voorzitter 
Gerard van Olphen (CEO) van SNS-REAAL nooit bereikt, ondanks het feit dat hij die brief op 6 
september 2013 om 05.06 uur heeft ontvangen (productie C). 
 
De oorzaak dat Voorzitter Gerard van Olphen onze sommatiebrief d.d. 5 september 2013 
nooit heeft ontvangen zit hem in het feit dat onder uw leiding de binnen de SNS-Bank 
opererende geheime criminele organisatie deze sommatiebrief voor hem en de raad van 
bestuur van SNS- SNS-REAAL is achtergehouden. Om die reden sturen wij een afschrift van 
deze brief naar de heer G. van Olphen. U, zijnde Ralf Ubels, bent dan ook persoonlijk 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor het feit dat voorzitter Gerard van Olphen namens de 
Raad van Bestuur van SNS-REAAL nooit heeft gereageerd op onze sommatiebrief d.d. 5 
september 2013 en dat ook deze sommatiebrief is achtergehouden voor genoemde 
voorzieningenrechter mr. T. Zuidema van de rechtbank Oost-Brabant.  
 

4. Vanuit de rechtbank Oost-Brabant hebben A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen 
nooit een brief ontvangen, waarin zij zijn uitgenodigd voor de zitting op 10 september 2013 om 
11 uur van het door u in gang gezette kort geding. Ook van het door voorzieningenrechter mr. 
T. Zuidema uitgesproken valselijke vonnis d.d. 12 september 2013 (rolnummer: 
C/01/266459/KG ZA 13-520) hebben A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen nooit 
een afschrift van de rechtbank ontvangen, waartoe de rechtbank Oost-Brabant wettelijk 
verplicht is.  
 
Ook bevat betreffend vonnis geen enkele handtekening, niet van rechter mr. T. Zuidema en 
niet van de griffier. In betreffend vonnis staat zelfs de naam van de griffier niet vernoemd. Om 
deze reden zullen wij een kopie van deze brief versturen aan verantwoordelijk president mr. 
C.M. Wiertz-Wezenbeek van de rechtbank Oost-Brabant.   
 
Ook staat in betreffend valselijk opgemaakt vonnis d.d. 12 september 2013 geschreven dat 
J.E.M. van Rooij van Nunen in Sint-Oedenrode woont. Dit ondanks de wetenschap bij u dat 
J.E.M. van Rooij van Nunen om persoonlijke veiligheidsredenen Nederland heeft moeten 
uitvluchten en om die reden al vanaf 14 januari 2011 woont op haar domicilieadres 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) en vanaf die tijd ook staat ingeschreven bij de 
gemeente Zonhoven.   
 
In betreffend vonnis staat geschreven dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij bij verstek zijn 
veroordeeld. Voorafgaande aan het opstarten van deze kort geding procedure was u al op de 
hoogte van het feit dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen daarop met verstek 
zouden worden veroordeeld: 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-september-2013-sommatie-intrekking-kort-geding-sns-bank-aan-raad-van-bestuur-sns-bank.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-september-2013-sommatie-intrekking-kort-geding-sns-bank-aan-raad-van-bestuur-sns-bank.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-oktober-2013-bijbehorende-producties-a-tot-en-met-k.pdf
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 omdat A.M.L. van Rooij niet naar de behandeling ter zitting kon komen vanwege het 
feit dat hij op 21 april 2010 als politiek vluchteling is gevlucht naar België, vanwege de 
in Nederland gepleegde pogingen tot doodslag op zijn persoon, welke ondanks 
gedane strafaangiften daartegen nooit strafrechtelijk zijn onderzocht en de daders 
daarvoor indirect door de gemeente Sint-Oedenrode worden beloond.  

 omdat A.M.L. van Rooij ook niet naar de behandeling ter zitting kon komen, vanwege 
een tot 20 september 2015 van kracht zijnde valselijk uitgevaardigd arrestatiebevel, 
welke een anoniem officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Brabant op 
26 september 2010 (strabisnr: 402255477) heeft uitgevaardigd. Dit met de 
wetenschap dat het arrondissementsparket Oost-Brabant in hetzelfde gebouw is 
gevestigd als de rechtbank Oost-Brabant waarin het kort geding is behandeld zou dat 
tot gevolg hebben gehad dat A.M.L. van Rooij voor de behandeling van de kort geding 
zitting door de officier van justitie zou zijn ingerekend en in een penitentiaire inrichting 
zou zijn geplaatst.        

 omdat J.E.M. van Rooij van Nunen een fout woonadres in de dagvaarding heeft en 
een groot risico loopt om vermoord te worden, kon zij niet naar de zitting komen. 

 
Hiermee is onmiskenbaar feitelijk bewezen dat u, zijnde advocaat Ralph Ubels, als zodanig 
heeft gehandeld als opdrachtgever en aansturend leider van een door u anoniem gehouden 
geheime criminele organisatie die actief is binnen de SNS Bank NV, rechtbank Oost-Brabant 
en arrondissementsparket Oost-Brabant. 

           
5. Dit onder uw aansturing ten gunste van deze geheime criminele organisatie uitgesproken 

valselijk opgemaakte kort geding vonnis d.d. 12 september 2013 wordt door u aangewend om: 

 het Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 
XD te Sint-Oedenrode, te liquideren en toegang te krijgen tot het groot archief van 
het Ecologisch Kennis Centrum B.V. met vertrouwelijk stukken van cliënten van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., zonder voorafgaande daaraan het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. te hebben gedagvaard en zonder wettelijk vereist vonnis. 

 Van Rooij Holding B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-
Oedenrode, te liquideren en toegang te krijgen tot vertrouwelijk stukken van Van 
Rooij Holding B.V., zonder voorafgaande daaraan Van Rooij Holding B.V., te hebben 
gedagvaard en zonder wettelijk vereist vonnis. 

 Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 
XD te Sint-Oedenrode, waarop een rechtsgeldige milieuvergunning rust voor het 
houden van 78 paarden en 59 mestvarkens, te liquideren zonder voorafgaande 
daaraan Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ te hebben gedagvaard en zonder 
wettelijk vereist vonnis. 

 de politieke groepering “De Groenen” afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het 
adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode, te liquideren en toegang te krijgen 
tot vertrouwelijke stukken van de politieke groepering “De Groenen”, zonder 
voorafgaande daaraan de politieke groepering “De Groenen” te hebben gedagvaard 
en zonder wettelijk vereist vonnis. 

 
6. Dit onder uw aansturing ten gunste van deze geheime criminele organisatie uitgesproken 

valselijk opgemaakte kort geding vonnis d.d. 12 september 2013 wordt door u aangewend 
voor het verkrijgen van een valselijk opgemaakt taxatierapport, waarin de onroerende 
eigendommen van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 
XD, te Sint-Oedenrode (Nederland), ver onder de waarde worden getaxeerd, waarna 
betreffend onroerend goed, met de daarop rustende rechtsgeldige milieuvergunning voor het 
houden van 78 paarden en 59 mestvarkens, in het openbaar executoriaal kan worden 
verkocht. Hoe groot deze geheime criminele organisatie is en hoever u, zijnde advocaat Ralph 
Ubels, daarmee gaat kunt u lezen in de volgende punten.  

 
7. Bij brief d.d. 10 oktober 2013 (referentie: 431/115.848) heeft u aan “de bewoners van ’t 

Achterom 9-9A, 5491 XD Olland” het bericht verstuurd dat op 29 oktober a.s. vanaf 10.30 uur 
hun woningen voor een periode van één dag zullen worden ontruimt. Advocaat Ralf Ubels 
heeft deze brief bewust niet op naam laten uitgaan naar de bewoners op het juiste adres 
waarin zij wonen omdat hij daartoe met bovengenoemd valselijk verkregen vonnis d.d. 12 
september 2013 niet bevoegd is. Dit was voor ons dan ook reden om daarover een 
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aangetekende brief d.d. 15 oktober 2013 te laten uitgaan aan verantwoordelijk directeur mr. 
D.J. Okhuijsen van de SNS Bank NV, Croeselaan1 postbus 8000, 3503 RA Utrecht met de 
sommatie te beslissen dat de ontruiming van de onroerende zaak aan het adres ’t Achterom 
9, 5491 XD te Sint-Oedenrode moet worden opgeschort tot na het moment de rechtbank 
Oost-Brabant (Nederland) uitspraak heeft gedaan in de zaak met procedurenummer SHE 13 / 
3985 GBA V35; de arbeidsrechtbank te Hasselt (België) vonnis heeft gewezen in de zaak met 
referte: A.R. nr. 2132190 en de correctionele rechtbank te Hasselt vonnis heeft gewezen in 
het door de onderzoeksrechter in behandeling genomen grensoverschrijdende strafrechtelijk 
onderzoek aldaar gekend onder de nummers: referte FD66.99.2/11 (federaal parket te 
Brussel), referte: 1998/PGA/1130-2011/AE23/27 (parket bij het hof van beroep te Antwerpen), 
referte: FD30.99.15-12 (federaal parket te Brussel) en Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 (het parket  
te Hasselt), waarna indien nog nodig een afspraak kan worden gemaakt voor taxatie. 
Betreffende sommatiebrief d.d.15 oktober 2013 aan verantwoordelijk directeur D.J. Okhuijsen 
van de SNS Bank NV, met bijbehorend 18-tal producties en bijbehorende 
ontvangstbevestiging van de post op 16 oktober 2013 om 05:24 uur, vindt u bijgevoegd in de 
volgende drie links op internet:  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-oktober-2013-sommatie-directeur-dj-okhuijsen-sns-
bank-nv.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-oktober-2013-bijbehorend-18-tal-producties-bij-
sommatie.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-oktober-2013-ontvangstbewijs-sommatie-directeur-dj-
okhuijsen-sns-bank-nv.pdf  
 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud volledig te betrekken in uw 
beslissing op deze sommatie die aan u persoonlijk is gericht. 
 
Deze aangetekende sommatiebrief d.d. 15 oktober 2013 heeft verantwoordelijk directeur D.J. 
Okhuijsen van de SNS Bank NV nooit bereikt, ondanks het feit dat hij die brief op 16 oktober 
2013 om 05.24 uur heeft ontvangen (productie D). 
 
Het is de geheime, binnen de SNS-Bank, werkende criminele organisatie geweest die onder 
aansturing van advocaat Ralf Ubels onze sommatiebrief d.d. 15 oktober 2013 voor 
verantwoordelijk directeur D.J. Okhuijsen heeft achtergehouden en aan u, zijnde advocaat 
Ralf Ubels, heeft doorgestuurd, wat wij met de volgende stukken kunnen bewijzen: 
 
1

e
 bewijs 

 
Bijgevoegd vindt u de brief d.d. 17 oktober 2013 (ref: 431/115.848) van advocaat Ralph Ubels 
gericht aan Jos Van Rooij, ’t Achterom 9-9a, 5491 XD Olland, waarin staat geschreven dat op 
grond van het door hem gecreëerde valselijke vonnis op 29 oktober a.s. vanaf 10.30 uur de 
woning van Jos Van Rooij voor een periode van één dag zal worden ontruimd (productie E). 
 
Advocaat Ralph Ubels heeft deze brief d.d. 17 oktober 2013 aan Jos Van Rooij verstuurd, 
nadat hij kennis heeft genomen van de inhoud van onze sommatiebrief d.d. 15 oktober 2013 
aan verantwoordelijk directeur D.J. Okhuijsen van de SNS Bank NV, welke door zijn geheime 
criminele organisatie bij directeur D.J. Okhuijsen is ontvreemd. In betreffende sommatiebrief 
d.d. 17 oktober 2013 hebben wij aan verantwoordelijk directeur D.J. Okhuijsen namelijk 
letterlijk het volgende geschreven: 
 

Op deze wijze wil de SNS bank (Nederlandse Staatsbank) de woning van huidig bewoner:  

 Jos van Rooij, wonende op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode;      
zonder gerechtelijk vonnis en zonder voorafgaande dagvaarding, buiten de rechter om,  
ontruimen.    

 
Ondanks de wetenschap dat Jos van Rooij in de woning op het adres ’t Achterom 9 woont 
heeft advocaat Ralph Ubels betreffende brief toch gericht aan Jos Van Rooij, ’t Achterom 9-
9A. Dit met de voorkennis dat in het door hem gecreëerde valselijke vonnis d.d. 12 september 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-oktober-2013-sommatie-directeur-dj-okhuijsen-sns-bank-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-oktober-2013-sommatie-directeur-dj-okhuijsen-sns-bank-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-oktober-2013-bijbehorend-18-tal-producties-bij-sommatie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-oktober-2013-bijbehorend-18-tal-producties-bij-sommatie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-oktober-2013-ontvangstbewijs-sommatie-directeur-dj-okhuijsen-sns-bank-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-oktober-2013-ontvangstbewijs-sommatie-directeur-dj-okhuijsen-sns-bank-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-oktober-2013-bijbehorende-producties-a-tot-en-met-k.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-oktober-2013-bijbehorende-producties-a-tot-en-met-k.pdf
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2013 van de rechtbank Oost-Brabant enkel de woning ’t Achterom 9 staat vernoemd en niet 
kan worden gebruikt voor de woning ’t Achterom 9a.  
 
Advocaat Ralph Ubels is niet bevoegd om op deze wijze op grond van het door hemzelf 
gecreëerde valselijk verstekvonnis d.d. 12 september 2013 de woning van Jos van Rooij op 
het adres ’t Achterom 9 op 29 oktober 2013 voor een dag te ontruimen, zonder voorafgaande 
dagvaarding daarover aan Jos van Rooij en zonder daarvoor een vereist kortgeding vonnis. 
Dit is misdaad van de meest ernstige vorm. 
 
2

e
 bewijs 

 
Bijgevoegd vindt u de brief d.d. 17 oktober 2013 (ref: 431/115.848) van advocaat Ralph Ubels 
gericht aan Kim Driessen, ’t Achterom 9a, 5491 XD Olland, waarin staat geschreven dat op 
grond van het door hem gecreëerde valselijke vonnis op 29 oktober a.s. vanaf 10.30 uur de 
woning van Kim Driessen voor een periode van één dag zal worden ontruimd (productie F). 
 
Advocaat Ralph Ubels heeft deze brief d.d. 17 oktober 2013 aan Kim Driessen verstuurd, 
nadat hij kennis heeft genomen van de inhoud van onze sommatiebrief d.d. 15 oktober 2013 
aan verantwoordelijk directeur D.J. Okhuijsen van de SNS Bank NV, welke door zijn geheime  
criminele organisatie bij directeur D.J. Okhuijsen is ontvreemd. In betreffende sommatiebrief 
d.d. 17 oktober 2013 hebben wij aan verantwoordelijk directeur D.J. Okhuijsen namelijk 
letterlijk het volgende geschreven: 
 

Op deze wijze wil de SNS bank (Nederlandse Staatsbank) de woning van huidig bewoner:  

 Kim Driessen, wonende op het adres ’t Achterom 9a, 5491 XD te Sint-Oedenrode;      
zonder gerechtelijk vonnis en zonder voorafgaande dagvaarding, buiten de rechter om,  
ontruimen.    

 
Ondanks de wetenschap dat Kim Driessen in de woning op het adres ’t Achterom 9a woont 
heeft advocaat Ralph Ubels betreffende brief toch gericht aan Kim Driessen op het adres ’t 
Achterom 9a. Dit met de voorkennis dat in het door hem gecreëerde valselijke vonnis d.d. 12 
september 2013 van de rechtbank Oost-Brabant enkel de woning ’t Achterom 9 staat 
vernoemd en niet kan worden gebruikt voor de woning ’t Achterom 9a.        
 
Advocaat Ralph Ubels is niet bevoegd om op deze wijze op grond van het door hemzelf 
gecreëerde valselijk verstekvonnis d.d. 12 september 2013 de woning van Kim Driesen op het 
adres ’t Achterom 9a op 29 oktober 2013 voor een dag te ontruimen, zonder voorafgaande 
dagvaarding daarover aan Kim Driessen en zonder daarvoor vereist kortgeding vonnis.  
Dit des te meer het door u gecreëerde valselijk verstekvonnis d.d. 12 september 2013 enkel 
betrekking heeft op de woning op het adres ’t Achterom 9. Dit is misdaad van de meest 
ernstige vorm. 
 
3

e
 bewijs 

 
Bijgevoegd vindt u de brief d.d. 17 oktober 2013 (ref: 431/115.848) van advocaat Ralph Ubels 
gericht aan mevrouw Van Rooij, ’t Achterom 9a, 5491 XD Olland, waarin staat geschreven dat 
op grond van het door hem gecreëerde valselijke vonnis op 29 oktober a.s. vanaf 10.30 uur de 
woning van mevrouw Van Rooij voor een periode van één dag zal worden ontruimd 
(productie G). 
 
Advocaat Ralph Ubels heeft deze brief d.d. 17 oktober 2013 aan Mevrouw Van Rooij 
verstuurd, nadat hij kennis heeft genomen van de inhoud van onze sommatiebrief d.d. 15 
oktober 2013 aan verantwoordelijk directeur D.J. Okhuijsen van de SNS Bank NV, welke door 
zijn geheime criminele organisatie uit bij directeur D.J. Okhuijsen is ontvreemd. In betreffende 
sommatiebrief d.d. 17 oktober 2013 hebben wij aan verantwoordelijk directeur D.J. Okhuijsen 
namelijk letterlijk het volgende geschreven: 
 

Op deze wijze wil de SNS bank (Nederlandse Staatsbank) de woning van huidig bewoner:  

 Van Rooij Johanna Maria (de 95-jaar oude hulpbehoevende moeder van Van Rooij 
Adrianus), wonende op het adres ’t Achterom 9a, 5491 XD te Sint-Oedenrode;      

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-oktober-2013-bijbehorende-producties-a-tot-en-met-k.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-oktober-2013-bijbehorende-producties-a-tot-en-met-k.pdf
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zonder gerechtelijk vonnis en zonder voorafgaande dagvaarding, buiten de rechter om,  
ontruimen.    

 
Met de wetenschap dat Van Rooij van der Heijden Johanna Maria (de 95-jaar oude 
hulpbehoevende moeder van Van Rooij Adrianus) inwonend is in de woning van Kim 
Driessen, waarin zij als inwonende behulp behoevende moeder van A.M.L. van Rooij tot het 
einde van haar leven in deze woning kan blijven wonen heeft advocaat Ralph Ubels de 
volledige naam weggelaten en aangeschreven met “Mevrouw Van Rooij”. Dit met de 
wetenschap en voorkennis dat de woning op het adres ’t Achterom 9a (waar de 95-jaar oude 
hulpbehoevende moeder van Van Rooij Adrianus inwoont) nooit op grond van betreffend 
gecreëerde valselijk verstekvonnis d.d. 12 september 2013 op 29 oktober 2013 voor een dag 
mag worden ontruimd, zonder voorafgaand dagvaarding daarover aan Van Rooij van der 
Heijden Johanna Maria en zonder daarvoor vereist kortgeding vonnis. Dit des te meer het 
door u gecreëerde valselijk verstekvonnis d.d. 12 september 2013 enkel betrekking heeft op 
de woning op het adres ’t Achterom 9. Dit is misdaad van de meest ernstige vorm. 
 
Omdat Van Rooij van der Heijden Johanna Maria (de 95-jaar oude hulpbehoevende moeder 
van Van Rooij Adrianus) op haar hoge leeftijd drie weken geleden een zware operatie heeft 
gehad aan haar hart en bij haar een pacemaker is ingebracht en deze brief bij haar 
levensbedreigende spanning heeft veroorzaakt stellen wij u hierbij aansprakelijk voor de 
emotionele schade die dit heeft aangericht terwijl alles is gebaseerd op een vals vonnis.                  
 

8. Het is advocaat Ralph Ubels die onder de dekmantel van “SNS Bank NV” (wat onder zijn 
aansturing een grote geheime grensoverschrijdende criminele organisatie betreft) die aan 
Nederlands gerechtsdeurwaarder Erik van der Ploeg ten kantore van Hilleginus Oosting, 
kantoorhoudende Boermandestraat 25, te Groningen onder de naam “Jongejan Wisseborn 
Gerechtsdeurwaarders” opdracht heeft gegeven om dit door hem gecreëerde valselijk 
verstekvonnis d.d. 12 september 2013 op 15 oktober 2013 te laten betekenen door de 
Belgische gerechtsdeurwaarder Daniel PALET, kantoorhoudende Oude Luikerbaan 138, 3500 
te Hasselt onder de naam: “Bart HEINES & Daniel PALET”. Daarmee heeft advocaat Ralph 
Ubels zowel de Nederlandse gerechtsdeurwaarder Erik van der Ploeg te Groningen, als wel 
de Belgische gerechtsdeurwaarder Daniel PALET gebruikt als “misdaad koerier” om 
grensoverschrijdende misdrijven te plegen, welke strafrechtelijk moeten worden vervolgd 
vanuit België volgens het Belgische recht.  
 
Het is namelijk Belgisch gerechtsdeurwaarder Daniel PALET te Hasselt geweest die 
betreffend door advocaat Ralph Ubels gecreëerde valselijke verstekvonnis op 15 oktober 
2013 heeft laten betekenen bij: 

 A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36a, 3520 Zonhoven in Belgie; 

 J.E.M. van Rooij, Hazendansweg 36a, 3520 Zonhoven in Belgie; 
waarmee dit door advocaat Ralph Ubels gecreëerde valselijke verstekvonnis rechtskracht 
heeft gekregen. Dit betekent dat deze gehele vanuit Nederland opererende veelal geheime 
criminele organisatie onder aansturing van advocaat Ralf Ubels, waaronder zijn Belgische 
“misdaad Koerier” gerechtsdeurwaarder Daniel PALET te Hasselt, door de Belgische 
onderzoeksrechter zal moeten worden onderzocht en overeenkomstig het Belgische recht zal 
moeten worden bestraft.  

  
9. Hoever advocaat Ralph Ubels met behulp van zijn Belgische “misdaad Koerier” 

gerechtsdeurwaarder Daniel PALET te Hasselt gaat maakt artikel 143 uit het Nederlandse 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering glashelder. Daarin staat namelijk over een 
verstekvonnis letterlijk het volgende geschreven:  

Artikel 143 

1. De gedaagde die bij verstek is veroordeeld, kan daartegen verzet doen. 

2. Het verzet moet worden gedaan bij exploot van dagvaarding binnen vier weken na de 
betekening van het vonnis of van enige uit kracht daarvan opgemaakte of ter uitvoering 
daarvan strekkende akte aan de veroordeelde in persoon, of na het plegen door deze van 
enige daad waaruit noodzakelijk voortvloeit dat het vonnis of de aangevangen 
tenuitvoerlegging aan hem bekend is. De in de eerste volzin bedoelde termijn is acht 
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weken indien de gedaagde ten tijde van de in de eerste volzin bedoelde betekening of 
daad geen bekende woonplaats of bekend werkelijk verblijf in Nederland heeft, maar zijn 
woonplaats of werkelijk verblijf buiten Nederland bekend is. 

3. Buiten de gevallen bedoeld in het tweede lid vangt de termijn waarbinnen het verzet 
moet worden gedaan, aan op de dag waarop het vonnis ten uitvoer is gelegd. 

4. De veroordeelde die in het vonnis heeft berust, kan daartegen niet meer in verzet 
komen. 

Dit betekent dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, beiden wonende aan de 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), tegen betreffend door advocaat Ralph Ubels 
gecreëerde valselijke vonnis d.d. 12 september 2013 aan de “SNS Bank NV” een dagvaarding 
in verzet kunnen laten uitgaan tot acht na de betekening op 15 oktober 2013. Deze acht 
weken zijn pas 10 december 2013 verstreken. De “SNS Bank NV” (Nederlandse Staatsbank) 
waren dan ook wettelijk verplicht om dit verzetstermijn tot 10 december 2013 af te wachten, 
daar de materiele, immateriële en emotionele schadelijke gevolgen voor de (rechts)personen: 
Van Rooij Adrianus, Van Nunen Johanna, Camping en pensionstal ‘Dommeldal’, het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., de politieke partij “De Groenen”, Jos 
van Rooij, Kim Driessen en Van der Heijden Johanna Maria onomkeerbaar zullen zijn.  

Deze wettelijke verplichting heeft advocaat Ralph Ubels bewust overtreden met de voorkennis 
en wetenschap dat hiermee samenhangend onder procedurenummer SHE 13 / 3985 GBA 
V35 een rechtszaak loopt bij de rechtbank Oost-Brabant tegen burgemeester en wethouders 
van de gemeente Sint-Oedenrode, welke daar op 11 november 2013 om 10.15 uur door 
rechter mr. B.A.J. Zijlstra wordt behandeld (productie H). Dit met de voorkennis en 
wetenschap dat burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode overeenkomstig de 
onherroepelijke uitspraak d.d. 26 maart 2008 in zaaknummer AWB 07/2522 van de rechtbank 
’s-Hertogenbosch (productie 14) en de onherroepelijke hoger beroep uitspraak d.d. 18 juli 
2012 in zaaknummer: 201110010/1/A3 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (productie 15) Van Rooij Adrianus vanaf 23 mei 2010 uit het bevolkingsregister (GBA) 
hadden moeten schrijven, wat betekent dat daarin had moeten worden vermeld: 

 23 mei 2010: “gevlucht naar België naar een onbekend adres”. 

 1 januari 2011: “wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in 
België”.  

en dat A.M.L. van Rooij het beroep in deze zaak met procedurenummer SHE 13 / 3985 GBA 
V35 daarop zal moeten winnen. Dit betekent dat de (rechts)personen: Van Rooij Adrianus, 
Van Nunen Johanna, Camping en pensionstal ‘Dommeldal’, het Ecologisch Kennis Centrum 
B.V., Van Rooij Holding B.V., de politieke partij “De Groenen”, Jos van Rooij, Kim Driessen en 
Van der Heijden Johanna Maria daarmee een juridische titel gaan verkrijgen dat de gemeente 
Sint-Oedenrode de voor miljoenen euro’s bij hen aangerichte schade zal moeten vergoeden, 
waarmee de hypotheekschulden aan de SNS Bank NV ineens volledig kunnen worden 
afgelost. 
 
Deze wettelijke verplichting heeft advocaat Ralph Ubels bewust overtreden met de voorkennis 
en wetenschap dat hiermee samenhangend onder referte: A.R. nr. 2132190 een rechtszaak 
loopt bij de Arbeidsrechtbank te Hasselt (België) tegen de OCMW-raad Zonhoven, welke op 
18 oktober 2013 ter zitting is behandeld en waarop door de Arbeidsrechtbank te Hasselt op 15 
november 2013 vonnis zal worden gewezen. Onze op 18 oktober 2013 aan de voorzitter van 
de Arbeidsrechtbank te Hasselt overlegde pleitnotitie vindt u bijgevoegd (productie I).  
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan advocaat Ralph Ubels gericht.  
 
Deze wettelijke verplichting heeft advocaat Ralph Ubels bewust overtreden met de voorkennis 
en wetenschap dat tegen onder meer drs. R.J.P.J. (Ronald) Veen, Sr. Accountmanager 
Bijzonder Beheer Zakelijk Pettelaarpark 120, 5201 DZ te ’s-Hertogenbosch vanaf 12 juni 2013 
onder de nummers: referte FD66.99.2/11 (federaal parket te Brussel), referte: 
1998/PGA/1130-2011/AE23/27 (parket bij het hof van beroep te Antwerpen), referte: 
FD30.99.15-12 (federaal parket te Brussel) en Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 (het parket te 
Hasselt) een strafklacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter van de 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-oktober-2013-bijbehorende-producties-a-tot-en-met-k.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-oktober-2013-bijbehorende-producties-a-tot-en-met-k.pdf
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correctionele rechtbank van Hasselt is ingediend en in onderzoek is, waarvan de 
verantwoordelijk ministers van Justitie Ivo Opstelten in Nederland en Annemie Turtelboom in 
België bij aangetekende brief van 15 juli 2013 (BE/NED/15072013/S) gezamenlijk gelijktijdig 
op de hoogte zijn gesteld (productie 18). 
 

10. Bovengenoemd grensoverschrijdend crimineel handelen jegens de (rechts)personen: Van 
Rooij Adrianus, Van Nunen Johanna, Camping en pensionstal ‘Dommeldal’, het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., de politieke partij “De Groenen”, Jos van Rooij, 
Kim Driessen en Van der Heijden Johanna Maria onder aansturing van advocaat Ralph Ubels, 
met behulp van zijn Nederlandse “misdaad Koerier” gerechtsdeurwaarder Erik van der Ploeg 
te Groningen en Belgische “misdaad Koerier” gerechtsdeurwaarder Daniel PALET te Hasselt, 
is voor Belgisch verantwoordelijk Vice-Eerste Minister en Minister Joëlle Milquet van 
Binnenlandse Zaken een brug te ver. Zij heeft daarop dan ook daarover per brief d.d. 14 
oktober 2013 letterlijk als volgt gereageerd aan A.M.L van Rooij (productie J).  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

        
Mijnheer VAN ROOIJ 

       Ekc.avanrooij@gmail.com 
 
       Brussel, 14-10-2013 
 
       Uw kenmerk: 
       Ons kenmerk: JM/MG/AW/2884/cg 

Betreft: Uw klacht 
 

Mijnheer, 
 

Ik heb uw brief goed ontvangen. Hij heeft mijn volste aandacht genoten en ik dank u hiervoor. 
 

Aangezien de afhandeling van deze klacht onder de bevoegdheid valt van de Minister van 
Justitie, heb ik deze voor verder onderzoek aan Mevrouw Annemie Turtelboom overgemaakt. 

 
Hoogachtend, 

 
De minister van Binnenlandse Zaken, 
Joëlle Milquet 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
       Mevrouw Annemie Turtelboom 
       Minister van Justitie 
       Waterloolaan 115, 
       1000 BRUSSEL 
 
       Brussel 14-10-2013 
       Uw kenmerk: 
       Ons kenmerk: JM/MG/AW/2884/cg 

Betreft: Klacht van Mijnheer Van Rooij 
 

Mevrouw de Minister, 
 

Beste Annemie, 
 

Ik werd geïnterpelleerd door de heer Van Rooij, met betrekking tot het onderwerp in rubriek. 
 

Teneinde u in staat te stellen nuttig gevolg te verlenen aan deze klacht, maak ik u als bijlage een 
afschrift van de brief van betrokkene over. 

 
De Heer Van Rooij werd ervan op de hoogte gebracht dat zijn klacht u omwille van bevoegdheid 
werd overgemaakt. 

 
Met oprechte hoogachting. 

       De Minister van Binnenlandse Zaken, 
       Joelle Milquet 

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

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-oktober-2013-bijbehorende-producties-a-tot-en-met-k.pdf
mailto:Ekc.avanrooij@gmail.com
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Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat naar aanleiding van onze klacht hierover aan 
verantwoordelijk Belgisch Minister Joëlle Milquet van Binnenlandse Zaken, zij aan haar 
collega minister Annemie Turtelboom van Justitie opdracht heeft gegeven om ook op Belgisch 
Ministerieel niveau strafrechtelijk te onderzoeken.  

 
Van deze onder aansturing van advocaat Ralph Ubels meest ernstige grensoverschrijdende 
misdrijven jegens de (rechts)personen: Van Rooij Adrianus, Van Nunen Johanna, Camping en 
pensionstal ‘Dommeldal’, het Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., de politieke 
partij “De Groenen”, Jos van Rooij, Kim Driessen en Van der Heijden Johanna Maria hebben wij bij 
aangetekende brief d.d. 17 oktober 2013 aangifte gedaan bij de hoofdofficier van justitie mr. A.J.A. 
Nieuwenhuizen van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch, welke u hieronder vindt ingelast:  
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Aantekenen  

              
 
 
 
 

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

Verzoek om spoedbehandeling  
 
Aan: Hoofdofficier van justitie 
mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen  
Arrondissementsparket Oost-Brabant 
Postbus 70581 
5201 CZ 's- Hertogenbosch  

 

(bevat 14 pagina’s met 18 producties aan bijlagen, totaal: 131 blz. ) 

 
Ons kenmerk: EKC/AvR/171013/AG                                                    Zonhoven 17 oktober 2013             
 
Betreft: Strafaangifte van het plegen van de volgende grensoverschrijdende misdrijven:  
Valsheid in geschrifte (art. 225 en 226 Sr); Afpersing (art. 311 en 317 Sr); Knevelarij (Samenspanning  
(art. 80 SR) en deelname aan een criminele organisatie (art. 140 Sr), etc. tegen de hieronder 
vermelde personen. 
 
Geachte hoofdofficier van justitie mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen, 
 
De volgende rechtspersonen: 

- A.M.L. van Rooij, wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België; 
- J.E.M. van Rooij van Nunen, wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in 

België;  
- Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD te 

Sint-Oedenrode in Nederland; 
- Van Rooij Holding B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode in 

Nederland,; 
- Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-

Oedenrode in Nederland, mede namens haar cliënten; 
- Politieke Partij “De Groenen”, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het adres ’t Achterom 9,  

5491 XD te Sint-Oedenrode in Nederland met als gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij;       
 
doen hierbij strafaangifte tegen de volgende personen:  
- Mr. D.J. Okhuijsen, in zijn hoedanigheid als verantwoordelijk algemeen directeur van SNS 

Bank NV, Croeselaan 1, Postbus 8000, 3503 RA Utrecht; 
- Drs. R.J.P.J. (Ronald) Veen, Sr. Accountmanager Bijzonder Beheer Zakelijk Pettelaarpark 120, 

5201 DZ te ’s-Hertogenbosch;  
- Mr. F.P. Richel, de door SNS Bank NV gemachtigd advocaat van Van Benthem & Keulen NV, 

Archimedeslaan 61, Postbus 85005, 3508 AA Utrecht;  
- Mr. R.L. Ubels, de door SNS Bank NV gemachtigd advocaat van Van Benthem & Keulen NV, 

Archimedeslaan 61, Postbus 85005, 3508 AA Utrecht;  

- Daniel Palet, in zijn hoedanigheid als gerechtsdeurwaarder bij het kantoor Bart HEINES & 
Daniel PALET, Oude Luikerbaan 138, 3500 Hasselt in België; 
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- Erik van der Ploeg, in zijn hoedanigheid als gerechtsdeurwaarder ten kantore van Hilleginus 
Oosting, kantoorhoudende Boermandestraat 25, te Groningen in opdracht van Jongejan 
Wisseborn Gerechtsdeurwaarders Postbus 357, 3840 AJ Harderwijk;  

- Hilleginus Oosting, in zijn hoedanigheid als verantwoordelijk gerechtsdeurwaarder ten kantore 
van Hilleginus Oosting, kantoorhoudende Boermandestraat 25, te Groningen in opdracht van 
Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders Postbus 357, 3840 AJ Harderwijk;  

- Mr. T. Zuidema, rechter bij de rechtbank Oost-Brabant, Leeghwaterlaan 8, 5223 BA ’s-
Hertogenbosch;  

- M.J.H.A. (Menno) van der Donk, administratief medewerker bij Bureau Kort Gedingen / 
Beslagrekesten, bij de rechtbank Oost-Brabant, Leeghwaterlaan 8, 5223 BA ’s-Hertogenbosch;  

 
Voor de feitelijke inhoud van onze strafaangifte verwijzen wij u naar onze hieronder ingelaste 
sommatiebrief d.d. 15 oktober 2013, met bijbehorend 18-tal producties, aan verantwoordelijk 
algemeen directeur mr. D.J. Okhuijsen van de SNS-Bank NV te Utrecht.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Aantekenen  

              

 
 
 
 

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

 

 
SNS Bank NV  
t.a.v. algemeen directeur mr. D.J. Okhuijsen     
Croeselaan 1 
Postbus 8000, 3503 RA Utrecht.      

 

Zonhoven 15 oktober 2013  
Uw dossiernummer: 13100109 (Nederland)  
Uw Ref. Klant: 13100109 (België)  
Ons kenmerk: EKC/JO/151013/S 
 

 
1. Sommatie tot opschorting van ontruiming van de onroerende zaak aan het adres ’t 

Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode, tot na het moment de rechtbank Oost-Brabant 
(Nederland) uitspraak heeft gedaan in de zaak met procedurenummer SHE 13 / 3985 GBA 
V35; de arbeidsrechtbank te Hasselt (België) vonnis heeft gewezen in de zaak met referte: 
A.R. nr. 2132190 en de correctionele rechtbank te Hasselt vonnis heeft gewezen in het door 
de onderzoeksrechter in behandeling genomen grensoverschrijdende strafrechtelijk 
onderzoek aldaar gekend onder de nummers: referte FD66.99.2/11 (federaal parket te 
Brussel), referte: 1998/PGA/1130-2011/AE23/27 (parket bij het hof van beroep te 
Antwerpen), referte: FD30.99.15-12 (federaal parket te Brussel) en Not. Nr. HA.45.F1.7961-
12 (het parket te Hasselt), waarna indien nog nodig een afspraak kan worden gemaakt voor 
taxatie.  
 

1. Tevens schadeaansprakelijkstelling voor alle reeds aangerichte schade en nog aan te 
richten schade.    

 

(bevat 11 pagina’s met 18 producties aan bijlagen, totaal: 128 blz. ) 

 
 
Geachte algemeen directeur D.J. Okhuijsen   
 
De volgende rechtspersonen: 

- A.M.L. van Rooij, wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België; 
- J.E.M. van Rooij van Nunen, wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in 

België;  
- Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD te 

Sint-Oedenrode in Nederland; 
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- Van Rooij Holding B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode in 
Nederland.  

- Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-
Oedenrode in Nederland, mede namens haar cliënten; 

- Politieke Partij “De Groenen”, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het adres ’t Achterom 9,  
5491 XD te Sint-Oedenrode in Nederland met als gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij;       

  
sommeren u, handelend in opdracht van de SNS Bank N.V., tot opschorting van ontruiming van de 
onroerende zaak aan het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode, tot na het moment de 
rechtbank Oost-Brabant (Nederland) uitspraak heeft gedaan in de zaak met procedurenummer SHE 
13 / 3985 GBA V35; de arbeidsrechtbank te Hasselt (België) vonnis heeft gewezen in de zaak met 
referte: A.R. nr. 2132190 en de correctionele rechtbank te Hasselt vonnis heeft gewezen in het door 
de onderzoeksrechter in behandeling genomen grensoverschrijdende strafrechtelijk onderzoek aldaar 
gekend onder de nummers: referte FD66.99.2/11 (federaal parket te Brussel), referte: 
1998/PGA/1130-2011/AE23/27 (parket bij het hof van beroep te Antwerpen), referte: FD30.99.15-12 
(federaal parket te Brussel) en Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 (het parket te Hasselt) en wel op grond van 
de volgende feiten:  
 
 
DE FEITEN 
 

1. Op 15 oktober 2013, om 07.32 uur, ontvingen Van Rooij Adrianus en Van Nunen Johanna  
van gerechtsdeurwaarder Daniel Palet te Hasselt, handelend in opdracht van de SNS Bank 
N.V., een betekend bevel tot ontruiming van de onroerende zaak aan het adres ’t Achterom 9, 
5491 XD te Sint-Oedenrode op 29 oktober 2013, vanaf 10.30 uur, met daarin de vermelding: 
“dat deze ontruiming zal geschieden op dinsdag, 29 oktober 2013, vanaf 10.30 uur, of in 
overleg met mijn rekwirante (SNS Bank NV) later vast te stellen datum, welke dan nader 
zal worden bekend gemaakt” (productie 1).   
     

2. Van Rooij Adrianus heeft op 21 april 2010 als politiek vluchteling naar België moeten vluchten 
om door toedoen van burgemeester en wethouders (CDA/VVD/PvdA) van Sint-Oedenrode 
niet te worden vermoord in navolging van Pim Fortuyn door voormalig buurman Robert en 
Mies van de Biggelaar die door betreffend college van burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode voor twee eerdere pogingen daartoe met honderdduizenden euro’s zijn beloond. 
Dit is het gevolg van het feit dat Van Rooij Adrianus (A.M.L. van Rooij) op 14 januari 2010 als 
gemachtigde voor de landelijke politieke partij De Groenen in Sint-Oedenrode op het adres ’t 
Achterom 9 de lokale afdeling De Groenen heeft opgericht en op 3 maart 2010 heeft 
meegedaan als lijsttrekker van De Groenen (productie 2). 
 

3. Van Rooij Adrianus heeft voor hemzelf als ook voor zijn echtgenote Van Nunen Johanna op 6 
mei 2010 bij aangetekende brief in België politiek asiel aangevraagd bij Vice-Eerste Minister 
en Minister Joëlle Milquet van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid 
(thans: verantwoordelijk minister van Binnenlandse Zaken) en bij aangetekende brieven, 
verzonden op 17 mei 2010, de volgende personen en instanties daarvan op de hoogte 
gebracht (productie 3): 

 Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister Joëlle Milquet van Werk en Gelijke Kansen, 
belast met het Migratie- en asielbeleid;  

 Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode t.a.v. burgemeester P.M. Maas.  

 Nederlandse Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak t.a.v. mr. J.E.M. Polak.  

 Belgische Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak t.a.v. de griffier.  

 Rechtbank ’s-Hertogenbosch t.a.v. president H.A.W. Snijders. 
   welke heden na 3,5 jaar nog niet in behandeling is genomen.   

 
4. Vanwege het tot op de dag van vandaag niet in behandeling nemen van de onder “punt 3” 

gedane politiek asiel aanvraag bij Vice-Eerste Minister en Minister Joëlle Milquet van Werk en 
Gelijke Kansen (thans: verantwoordelijk minister van Binnenlandse Zaken) heeft Van Rooij 
Adrianus vanaf 22 april 2010 tot 14 januari 2013 (2,7 jaar lang) tegen dubbele woon en 
leeflasten gescheiden moeten wonen van zijn echtgenote Van Nunen Johanna.  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
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5. Van Rooij Adrianus heeft vanaf 1 januari 2011 zijn hoofdverblijfplaats op het adres 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd de 
door A.M.L. (Ad) van Rooij met eigenaar Drillieux Davy op 21 december 2010 bij Century 21 
Axion Vastgoed bvba, Heuvenstraat 23 B-3520 Zonhoven afgesloten huurovereenkomst 
(Productie 4). 

    
6. Van Nunen Johanna heeft om levensbedreigende redenen vanuit Mies van den Biggelaar op 

14 januari 2013 Nederland moeten uitvluchten en woont om die reden al vanaf 14 januari 
2013 bij haar man in hun woning Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België).  
  

7. Van Rooij Adrianus (vanaf 22 april 2010) en Van Nunen Johanna (vanaf 14 januari 2013) 
hebben in Nederland hun (thans) 95 jaar oude moeder, hun gezin, hun paarden en hun 
Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ (www.dommeldal.eu) moeten verlaten om door toedoen 
van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode niet te worden vermoord in navolging 
van Pim Fortuyn door voormalig buurman Robert en Mies van de Biggelaar.  

 
8. Op 20 september 2010 (op het moment Van Rooij Adrianus al meer dan een half jaar in 

België verbleef) heeft een “anonieme” officier van Justitie tegen Van Rooij Adrianus een 
valselijk opgemaakt arrestatiebevel uitgevaardigd vanwege het niet betalen van een toen al 
verjaarde boete van 1 november 2007, waartegen Van Rooij Adrianus als politiek vluchteling 
zich niet heeft kunnen verweren. Dit valselijk opgemaakt arrestatiebevel van een “anonieme” 
officier van justitie bij het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch loopt tot 20 september 
2015, waardoor Van Rooij Adrianus ook om deze reden tot 20 september 2015 niet meer naar 
Nederland kan gaan (Productie 5).  
 

9. Omdat de hulpbehoevende 95-jaar oude moeder (van Van Rooij Adrianus) inwoonde bij Van 
Nunen Johanna op het adres ’t Achterom 9a, 5491 XD in Sint-Oedenrode en door haar werd 
verzorgd, als ook een 20-tal paarden, hebben wij de woning op het adres ’t Achterom 9 
verhuurd aan Jos van Rooij en de woning op het adres ’t Achterom 9A verhuurd aan Kim 
Driessen die tevens op zich hebben genomen om mijn 95-jaar oude moeder te verzorgen, als 
ook betreffend 20-tal paarden.  
 

10. Om partijpolitieke redenen van onderling samenwerkende “grensoverschrijdende corporate 
crime” (http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php) weigerden burgemeester en 
schepenen van Zonhoven Van Rooij Adrianus vanaf 1 januari 2011 in te schrijven in het 
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en weigerden burgemeester en wethouders 
van Sint-Oedenrode Van Rooij Adrianus uit te schrijven uit het bevolkingsregister (GBA) van 
de gemeente Sint-Oedenrode, waartoe zij wettelijk verplicht waren.  
 

11. Onder deze door de gemeente Zonhoven en de gemeente Sint-Oedenrode in onderlinge 
afstemming gecreëerde omstandigheden kreeg Van Rooij Adrianus in Sint-Oedenrode 
(zonder daar te wonen) de ene na de andere hoge onrechtmatige dwangsom van de 
gemeente Sint-Oedenrode en de ene na de andere gerechtsdeurwaarder met valselijk 
verkregen vonnissen op zijn dak zonder voorafgaand een dagvaarding te hebben ontvangen 
en zonder zich daartegen te hebben kunnen verdedigen. De schade die de gemeente Sint-
Oedenrode in onderlinge afstemming met de gemeente Zonhoven daarmee heeft aangericht 
bij Van Rooij Adrianus, Van Nunen Johanna en hun ondernemingen beloopt reeds miljoenen 
euro’s. Van Rooij Adrianus is toen op 15 oktober 2012 naar de gemeente Zonhoven gegaan 
en heeft verteld dat deze vorm van criminaliteit afgelopen moest zijn. Dit des te meer Van 
Rooij Adrianus toen al meer dan 2,5 jaar in België verbleef zonder de wettelijk verplichte 
zorgverzekering en zonder enig inkomen en hem daarbij de mogelijkheid tot het verrichten 
van betaalde arbeid werd afgenomen. Enkel onder de voorwaarde van een door de 
burgemeester van Zonhoven vooraf ingevuld formulier kon Van Rooij Adrianus op 15 oktober 
2012 ingeschreven worden in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven. Later bleek 
dat de burgemeester van Zonhoven door zijn gemachtigde ambtenaar een fout formulier heeft 
laten invullen, welke Van Rooij Adrianus moest ondertekenen met het vooropgezette doel Van 
Rooij Adrianus onder deze omstandigheden België te kunnen uitzetten met de vermelding dat 
het verblijf van Van Rooij Adrianus korter is geweest dan drie maanden, wat is mislukt.   
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.dommeldal.eu/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
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12. Als gevolg van bovengenoemd afstemmend handelen van de gemeente Zonhoven in België 
en de gemeente Sint-Oedenrode in Nederland zitten Van Rooij Adrianus en Van Nunen 
Johanna vanaf 22 april 2010 tot op heden in de volgende situatie:  

 Van Rooij Adrianus woont al vanaf 22 april 2010 onafgebroken in België, waarvan vanaf 
1 januari 2011 in de gemeente Zonhoven op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 
3520 te Zonhoven, staat vanaf 15 oktober 2012 tot 15 januari 2013 (3 maanden lang) 
gelijktijdig ingeschreven in de gemeenten Zonhoven (België) en Sint-Oedenrode 
(Nederland) en staat vanaf 15 januari 2013 (8,5 maand lang) enkel in de gemeente 
Zonhoven (België) ingeschreven zonder E-kaart en zonder wettelijk verplichte 
zorgverzekering (productie 6).  

 Van Nunen Johanna woont vanaf 22 april 2010 tot 14 januari 2013 (2,7 jaar lang) 
noodgedwongen gescheiden van haar echtgenoot Van Rooij Adrianus, woont vanaf 14 
januari 2013 samen met haar echtgenoot op haar hoofdverblijfplaats Hazendansweg 
36A, 3520 te Zonhoven, staat vanaf 14 januari 2013 tot op heden (8,5 maand lang) 
gelijktijdig ingeschreven in de gemeenten Zonhoven (België) en Sint-Oedenrode 
(Nederland) zonder E-kaart en zonder wettelijk verplichte zorgverzekering in België 
(productie 7).  
 

13. Als gevolg van bovengenoemd maar liefst 2,8 jaar lang afstemmend handelen van de 
gemeente Zonhoven in België en de gemeente Sint-Oedenrode in Nederland:   

 heeft Van Rooij Adrianus vanaf 22 april 2010 tot op heden (3,5 jaar lang) geen enkel 
inkomen meer, waardoor een schade is veroorzaakt van honderdduizenden euro’s; 

 heeft het Ecologisch Kennis Centrum B.V. met als zaakvoerder Van Rooij Adrianus vanaf 
22 april 2010 tot op heden (3,5 jaar lang) geen enkel inkomen meer, waardoor een 
schade is veroorzaakt van een miljoen euro (productie 8); 

 heeft het Ecologisch Kennis Centrum B.V. vanaf 22 april 2010 tot op heden (3,5 jaar 
lang) zijn tientallen cliënten niet kunnen bijstaan in de rechtszaken in Nederland 
waardoor bij cliënten een schade is veroorzaakt van tientallen miljoenen euro’s;  

 heeft J.E.M. van Rooij als werknemer bij het Ecologisch Kennis Centrum B.V. vanaf 22 
april 2010 tot op heden (3,5 jaar lang) geen enkel inkomen;  

 heeft Van Rooij Holding B.V. als werkgever van Van Rooij Adrianus vanuit het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. vanaf 22 april 2010 tot op heden (3,5 jaar lang) geen enkel inkomen 
meer (productie 9); 

 heeft Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ met als zaakvoerder Van Rooij Adrianus 
maar liefst 3,5 jaar lang meer kosten dan opbrengsten en te maken gekregen met grote 
financiële schade en vermogensschade  (productie 10); 

 heeft Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ maar liefst 3,5 jaar lang te maken gekregen 
met de ene na de andere onrechtmatige dwangsom oplegging in opdracht van en/of door 
toedoen van de gemeente Sint-Oedenrode van in het totaal meer dan honderdduizend 
euro.  

 heeft Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ met als zaakvoerder Van Rooij Adrianus 
maar liefst bijna 3 jaar lang te maken gekregen met een onrechtmatige verzegeling van 
douches van de camping en de slaapkamers en badkamer van het appartement in 
opdracht van de gemeente Sint-Oedenrode, waardoor een schade is veroorzaakt van 
honderdduizenden euro’s. 

 hebben Van Rooij Adrianus, Van Nunen Johanna, hun gezin, het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V. en Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ maar 
liefst 3,5 jaar lang te maken gekregen met de meest onrechtmatige dwangbevelen 
gebaseerd op valselijke vonnissen, besluiten of beschikkingen zonder zich daartegen te 
kunnen verdedigen, wat honderdduizenden euro’s heeft gekost en wat door toedoen van 
de gemeente Sint-Oedenrode is veroorzaakt. 

 hebben Van Rooij Adrianus, Van Nunen Johanna, het Ecologisch Kennis Centrum B.V., 
Van Rooij Holding B.V. en Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ te maken gekregen met 
de meest onrechtmatige executoriale beslagleggingen op alle eigendommen van A.M.L. 
van Rooij, op de bankrekeningen van A.M.L. van Rooij, het Ecologisch Kennis Centrum 
B.V. en Van Rooij Holding B.V., op de twee huizen van A.M.L. van Rooij waarop bij de 
SNS-bank een hypotheek rust en op de terugbetalingen van de belastingdienst, wat door 
toedoen van de gemeente Sint-Oedenrode is veroorzaakt. 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf


49 
© 

 hebben A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen maar liefst 3,5 jaar lang te 
maken gekregen met dubbele woonlasten en leefkosten in zowel Nederland als België, 
wat meer dan € 50.000, heeft gekost; 

 hebben Van Rooij Adrianus en Van Nunen Johanna als ook hun ondernemingen door 
toedoen van de gemeente Sint-Oedenrode te maken gekregen met dubbele kosten aan 
boekhouder, administratie, rechtszaken, etc. in zowel Nederland als in België;  

 heeft Van Rooij Adrianus door toedoen van de gemeente Sint-Oedenrode als parttime 
werknemer van Philips Medical Systems Nederland B.V. vanaf 22 april 2010 tot op heden 
(3,5 jaar lang) niet meer kunnen werken of geen uitkering tijdens ziekte kunnen 
verkrijgen, wat een schade heeft veroorzaakt van honderdduizenden euro’s;  

 heeft de politieke partij “De Groenen”, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het adres ’t 
Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode in Nederland met als gemachtigd bestuurder 
Van Rooij Adrianus, ruim 3,5 jaar lang niets kunnen doen, waarmee grote schade is 
toegebracht aan de landelijke politieke partij De Groenen en aan de democratie in 
Nederland; 

 
14. Met bovengenoemde voorkennis heeft Ronald Veen vanuit zijn functie als Sr. 

Accountmanager Bijzonder Beheer Zakelijk bij de SNS-bank aan het advocatenkantoor Van 
Benthum & Keulen NV te Utrecht opdracht gegeven:  

 om Van Rooij Adrianus op 9 augustus 2013 te dagvaarden voor een kort geding bij de 
rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch in Nederland op het adres Hazendansweg 
36A, 3520 Zonhoven met de wetenschap dat hij na 3,5 jaar onafgebroken verblijf in 
België nog niet over een wettelijk vereiste E-kaart beschikt; 

 om Van Nunen Johanna op 9 augustus 2013 te dagvaarden voor een kort geding bij de 
rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch in Nederland op het adres ’t Achterom 9A, 
5491 XD te Sint-Oedenrode met de wetenschap dat zij na 8,5 maand onafgebroken 
verblijf in België nog niet over een wettelijk vereiste E-kaart beschikt; 

 om Van Rooij Adrianus en Van Nunen Johanna op 9 augustus 2013 te dagvaarden op 
basis van een valselijk aangeleverd dossier met de voorkennis en wetenschap dat Van 
Rooij Adrianus en Van Nunen Johanna zich op grond van bovengenoemde feiten in 
Nederland niet kunnen verdedigen en bij verstek worden veroordeeld.  

 
15. Het is goed te weten dat dezelfde Ronald Veen VVD fractievoorzitter en raadslid van de 

gemeente Veenendaal is en daarmee een VVD-partijgenoot van medeverantwoordelijk VVD-
wethouder René Dekkers van de gemeente Sint-Oedenrode en om partijpolitieke redenen 
gezamenlijk een groot belang hebben dat alle eigendommen van Van Rooij Adrianus en Van 
Nunen Johanna op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 te Sint-Oedenrode ver onder de 
waarde worden verkocht aan degenen die jegens hen al 3,5 jaar lang zware misdrijven 
hebben geleegd.  
 

16. Het op deze wijze door Ronald Veen, namens de SNS-bank, valselijk aangeleverde dossier 
heeft een door rechter mr. T. Zuidema van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch 
valselijk uitgesproken vonnis van 12 september 2013 met als zaaknummer / rolnummer: 
C/01/266459 / KG ZA 13-520 tot gevolg gehad, waarin Van Rooij Adrianus en Van Nunen 
Johanna bij verstek zijn veroordeeld (productie 11). Vals in dat vonnis zijn onder meer: 

 het onderliggende dossier;  

 de vermelding dat Van Nunen Johanna woont te Sint-Oedenrode; 

 de vermelding dat bij de dagvaarding de bij de wet voorgeschreven formaliteiten in acht 
zijn genomen;  

Van Rooij Adrianus en Van Nunen Johanna hebben bij aangetekende brief d.d. 4 september 
2013 (ontvangen 5 september 2013) betrokken advocaten mr. F.R. Richel en mr. R.L. Ubels 
van Van Keulen Benthum & Keulen NV maar liefst 5 dagen voor terechtzitting op 10 
september 2013 op de hoogte gebracht met de sommatie het door hen namens de SNS-bank 
ingeleide kortgeding daarop vóór uiterlijk 10 september 2013 te hebben ingetrokken 
(productie 12). Aan deze sommatie hebben de advocaten mr. F.R. Richel en mr. R.L. Ubels 
namens de SNS-bank geen uitvoering gegeven. Ook hebben zij deze op 5 september 2013 
ontvangen aangetekende sommatiebrief voor rechter mr. T. Zuidema achtergehouden en 
hebben daarop nooit gereageerd naar Van Rooij Adrianus en Van Nunen Johanna.  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
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Vals in dat vonnis zijn verder:   

 de vermelding dat Van Nunen Johanna woont te Sint-Oedenrode; 

 het vonnis is niet ondertekend en betreft om die reden geen rechtsgeldige Grosse.  

 Van Rooij Adrianus en Van Nunen Johanna hebben van betreffend vonnis nooit een 
afschrift van de rechtbank Oost-Brabant ontvangen, waarmee de rechtbank impliciet 
heeft bevestigd dat het een vals vonnis betreft.       

17. Betreffend valselijk opgemaakt vonnis van 12 september 2013 met als zaaknummer / 
rolnummer: C/01/266459 / KG ZA 13-520 heeft advocaat mr. R.L. Ubels van Van Keulen 
Benthum & Keulen NV bij aangetekende brief d.d. 25 september 2013 (ref: 431/115.841) laten 
toekomen aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven, met de vermelding (productie 11): 

 SNS Bank heeft ondertussen contact gehad met een gecertificeerd taxateur. De taxateur 
is op de volgende data beschikbaar: 21 t/m 25 en 28 t/m 31 oktober a.s. Hierbij verzoek ik 
u om binnen vijf dagen na dagtekening van deze brief aan mij te bevestigen dat u aan de 
door SNS Bank gewenste taxatie zal meewerken, onder vermelding van een voor u 
wenselijke datum. Daarbij gaat SNS Bank ervan uit dat u met de huidige bewoners 
overlegt over een geschikte datum. Bij gebreke van deze bevestiging bericht ik u dat SNS 
Bank mij reeds opdracht heeft gegeven om over te gaan tot het treffen van verdere 
maatregelen. De onroerende zaken zullen dan conform het vonnis worden ontruimd, voor 
de periode van één dag, waarna een taxatierapport kan worden opgemaakt. Mocht het 
zover komen, dan zult u hierover uiterlijk één week van te voren worden ingelicht. 

 
Ronald Veen (VVD) heeft namens de SNS Bank aan advocaat mr. R.L. Ubels van Van Keulen 
Benthum & Keulen NV deze opdracht gegeven met de voorkennis en wetenschap dat het een 
valselijk opgemaakt vonnis betreft, waarbij Van Rooij Adrianus en Van Nunen Johanna, 
gezien bovengenoemde feiten, niet aanwezig kunnen zijn bij de ontruiming van hun woningen.   
 
Ronald Veen (VVD) heeft namens de SNS Bank aan advocaat mr. R.L. Ubels van Van Keulen 
Benthum & Keulen NV deze opdracht gegeven met de voorkennis en wetenschap:  

 dat in de woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. is gevestigd met een groot archief aan vertrouwelijke stukken van 
cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. zonder dat het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. ook maar ooit is gedagvaard (productie 8).  

 dat in de woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode Van Rooij 
Holding B.V. is gevestigd zonder dat Van Rooij Holding B.V. ook maar ooit is gedagvaard 
(productie 9). 

 dat in de woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode de politieke 
groepering “De Groenen” afdeling Sint-Oedenrode is gevestigd zonder dat De Groenen 
ook maar ooit is gedagvaard (productie 2).   

 
Op deze wijze heeft de SNS bank (Nederlandse Staatsbank), namens deze Ronald Veen 
(VVD), toegang tot vertrouwelijke stukken van cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum 
B.V. en van de politieke Groepering De Groenen zonder voorafgaand vonnis. 
 
Op deze wijze wil de SNS bank (Nederlandse Staatsbank), namens deze Ronald Veen (VVD), 
de bedrijven Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V. als ook de politieke 
groepering “De Groenen” afdeling Sint-Oedenrode buiten de rechter om liquideren zonder 
voorafgaand vonnis. Dit alles om zijn VVD partijgenoot, voor deze misdaad verantwoordelijk 
VVD-wethouder van Sint-Oedenrode, daarmee behulpzaam te zijn. 
 
Op deze wijze wil de SNS bank (Nederlandse Staatsbank), namens deze Ronald Veen (VVD) 
de woningen van de huidige bewoners:  

 Van Rooij Johanna Maria (de 95-jaar oude hulpbehoevende moeder van Van Rooij 
Adrianus), wonende op het adres ’t Achterom 9a, 5491 XD te Sint-Oedenrode; 

 Kim Driessen, wonende op het adres ’t Achterom 9a, 5491 XD te Sint-Oedenrode; 

 Jos van Rooij, wonende op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode;      
zonder gerechtelijk vonnis en zonder voorafgaande dagvaarding, buiten de rechter om,  
ontruimen.    
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18. Ondanks deze voorkennis laat advocaat mr. R.L. Ubels van Van Keulen Benthum & Keulen 
NV in opdracht van Ronald Veen (VVD) namens de SNS-bank (Nederlandse Staatsbank) bij 
brief d.d. 10 oktober 2013 de volgende brief uitgaan naar de bewoners van ’t Achterom 9-9A, 
5491 XD Olland, zonder de namen van de bewoners te vernoemen om redenen zoals u onder 
“punt 17” heeft kunnen lezen (productie 13):  

 Het is vernomen dat u als huurders/gebruikers de onroerende zaken aan het Achterom 
9/9a te Olland bewoont (en/of exploiteert). Zoals aan u al eerder is bericht (was ook brief 
aan bewoners zonder namen) heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-
Brabant aan SNS Bank toegestaan de onroerende zaken aan ’t Achterom 9/9a te 
St.Oedenrode te taxeren. Door SNS Bank is geprobeerd in overleg met de familie Van 
Rooij een geschikte datum te bepalen, hier hebben zij geen – althans niet inhoudelijk – 
gehoor aan gegeven. Om die reden ziet SNS Bank zich genoodzaakt gebruik te maken 
van de bevoegdheid die de voorzieningenrechter haar heeft gegeven om de woning te 
ontruimen voor de periode van één dag om zo de gewenste taxatie te kunnen verrichten. 
Deze ontruiming zal plaatsvinden op 29 oktober a.s. vanaf 10.30u voor (maximaal) 
de periode van één dag. Als bijlage vindt u de brief die is verzonden aan de familie Van 
Rooij.   

 
Advocaat mr. R.L. Ubels heeft in opdracht van Ronald Veen (VVD) namens de SNS-bank 
betreffende brief naar de bewoners van ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Olland laten uitgaan met 
de voorkennis en wetenschap:  

 dat de SNS-bank (Nederlandse Staatsbank) betreffend valselijk opgemaakte vonnis niet 
heeft laten betekenen aan Van Rooij Adrianus en Van Nunen Johanna door een daartoe 
bevoegde Belgische gerechtsdeurwaarder; 

 dat Van Rooij Adrianus en Van Nunen Johanna, vanwege het verstekvonnis, ingevolge 
artikel 143 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering binnen acht weken na de betekening 
van betreffend verstekvonnis met als zaaknummer / rolnummer: C/01/266459 / KG ZA 13-
520 verzet kunnen indienen.  

wat betekent dat op grond daarvan nooit vóór 10 december 2013 tot ontruiming kan worden 
overgegaan om te komen tot bovengenoemde door de SNS-Bank gewenste taxatie.      

        
19. De SNS-Bank (Nederlandse Staatsbank), namens deze Ronald Veen (VVD), handelt als 

zodanig met de voorkennis en wetenschap dat burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode overeenkomstig de onherroepelijke uitspraak d.d. 26 maart 2008 in zaaknummer 
AWB 07/2522 van de rechtbank ’s-Hertogenbosch (productie 14) en de onherroepelijke 
hoger beroep uitspraak d.d. 18 juli 2012 in zaaknummer: 201110010/1/A3 van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (productie 15) Van Rooij Adrianus vanaf 23 mei 
2010 uit het bevolkingsregister (GBA) had moeten schrijven, wat betekent dat daarin had 
moeten worden vermeld: 

 23 mei 2010: “gevlucht naar België naar een onbekend adres”. 

 1 januari 2011: “wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in 
België”.  

en dat daartegen een beroep loopt bij de rechtbank Oost-Brabant, welke daar op 11 november 
2013 onder procedurenummer SHE 13 / 3985 GBA V35 wordt behandeld (productie 16).  
 
De SNS-Bank (Nederlandse Staatsbank), namens deze Ronald Veen (VVD), heeft weet van 
het feit dat Van Rooij Adrianus betreffend beroepschrift op 11 november 2013 moet gaan 
winnen, waarna de gemeente Sint-Oedenrode een schadeclaim van miljoenen euro’s zal 
moeten betalen aan Van Rooij Adrianus, Van Nunen Johanna, Camping en pensionstal 
‘Dommeldal’, het Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., en de politieke 
partij “De Groenen” afdeling Sint-Oedenrode. Om de gemeente Sint-Oedenrode, en daarmee 
zijn medeverantwoordelijke VVD collega wethouder René Dekkers, daarvoor te kunnen 
behoeden moet de door de SNS-Bank gewenste taxatie middels ontruiming op 29 oktober 
2013 (vóór 11 november 2013) kost wat kost doorgaan, waarna tot onrechtmatige executoriale 
verkoop van alle eigendommen van Van Rooij Adrianus en van Van Rooij van Nunen kan 
worden overgegaan ten gunste van deze grensoverschrijdende georganiseerde misdaad.   

      
20. De SNS-Bank (Nederlandse Staatsbank) namens deze Ronald Veen (VVD) handelt als 

zodanig met de voorkennis en wetenschap dat burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode als gevolg van bovengenoemd handelen in strijd met de wet er de oorzaak van is: 
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 dat Van Rooij Adrianus en echtgenoot Van Nunen Johanna maar liefst bijna 3 jaar lang 
gescheiden van elkaar hebben moeten wonen; 

 dat van Rooij Adrianus en echtgenoot Van Nunen Johanna niet over een wettelijke 
vereiste E-kaart beschikken vanaf 1 januari 2011, waardoor Van Rooij Adrianus vanaf 22 
april 2010 (3,5 jaar lang) en Van Nunen Johanna vanaf 14 januari 2013 (8,5 maand lang) 
onafgebroken in België (Zonhoven) verblijven zonder te kunnen aansluiten bij de 
Christelijke Mutualiteit (CM) als ook De Voorzorg voor het afsluiten van de in Belgie 
wettelijk verplichte zorgverzekering. 

en dat door Van Rooij Adrianus en echtgenoot Van Nunen Johanna tegen betreffend 
afwijzingsbesluit van de OCMW-Zonhoven een beroepschrift is ingediend bij de 
arbeidsrechtbank te Hasselt, welke daar onder referte: A.R. nr. 2132190 in behandeling is 
genomen en op 18 oktober 2013 om 9 uur ter zitting wordt behandeld. Het vonnis van de 
arbeidsrechtbank moet binnen een maand na de zitting en derhalve vóór 18 november 2013 
zijn genomen (productie 17). De Arbeidsrechtbank kan daarop niet anders beslissen dan dat 
daarop aan Van Rooij Adrianus en echtgenoot Van Nunen Johanna met terugwerkende kracht 
vanaf 1 januari 2011 een E-kaart zal moeten worden verstrekt omdat verblijf in België langer 
dan drie maanden, zonder de verplichte zorgverzekering, wettelijk verboden is.  
 
De SNS-Bank (Nederlandse Staatsbank), namens deze Ronald Veen (VVD), heeft weet van 
het feit dat Van Rooij Adrianus betreffend beroepschrift bij de arbeidsrechtbank te Hasselt 
vóór 18 november 2013 moet gaan winnen, waarna de gemeente Sint-Oedenrode een 
schadeclaim van miljoenen euro’s zal moeten betalen aan Van Rooij Adrianus, Van Rooij 
Adrianus Van Nunen Johanna, Camping en pensionstal ‘Dommeldal’, het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., en de politieke partij “De Groenen” afdeling Sint-
Oedenrode. Om de gemeente Sint-Oedenrode, en daarmee zijn medeverantwoordelijke VVD 
collega wethouder René Dekkers, daarvoor te kunnen behoeden moet de door de SNS-Bank 
gewenste taxatie middels ontruiming op 29 oktober 2013 (vóór 18 november 2013) kost wat 
kost doorgaan, waarna tot onrechtmatige executoriale verkoop van alle eigendommen van 
Van Rooij Adrianus en van Van Rooij van Nunen kan worden overgegaan ten gunste van 
deze grensoverschrijdende georganiseerde misdaad.   
 

21. De SNS-Bank (Nederlandse Staatsbank), namens deze Ronald Veen (VVD), handelt als 
zodanig met de voorkennis en wetenschap dat tegen betrokken personen binnen de 
gemeenten Sint-Oedenrode (Nederland) en Zonhoven (België) en overige betrokken 
personen vanuit België vanaf 12 juni 2013 onder de nummers: referte FD66.99.2/11 (federaal 
parket te Brussel), referte: 1998/PGA/1130-2011/AE23/27 (parket bij het hof van beroep te 
Antwerpen), referte: FD30.99.15-12 (federaal parket te Brussel) en Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 
(het parket te Hasselt) een strafklacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter 
van de correctionele rechtbank van Hasselt is ingediend en in onderzoek is, waarvan de 
verantwoordelijk ministers van Justitie Ivo Opstelten in Nederland en Annemie Turtelboom in 
België bij aangetekende brief van 15 juli 2013 (BE/NED/15072013/S) gezamenlijk gelijktijdig 
op de hoogte zijn gesteld (productie 18). Daarmee zijn de Nederlandse Staat en de 
Belgische Staat gezamenlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle bij Van Rooij 
Adrianus, Van Rooij Adrianus Van Nunen Johanna, Camping en pensionstal ‘Dommeldal’, het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., en de politieke partij “De Groenen” 
afdeling Sint-Oedenrode reeds aangerichte schade en nog aan te richten schade.   

 
Spoedeisend belang  

 
22. Van Rooij Adrianus, Van Nunen Johanna, Camping en pensionstal ‘Dommeldal’, het 

Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., en de politieke partij “De Groenen” 
afdeling Sint-Oedenrode hebben een spoedeisend belang dat de door de SNS Bank 
aangekondigde onrechtmatige taxatie met ontruiming van hun woningen en onroerende 
goederen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint Oedenrode op 29 oktober 2013 
vanaf 10.30 uur: 

1. lopende de onder “punt 19” genoemde beroepsprocedure bij de rechtbank Oost-Brabant 
(Nederland) in de zaak met procedurenummer SHE 13 / 3985 GBA V35; 

2. lopende de onder “punt 20” genoemde beroepsprocedure bij de arbeidsrechtbank te 
Hasselt (België) in de zaak met referte: A.R. nr. 2132190; 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf
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3. lopende de onder “punt 21” vanaf 12 juni 2013 vanuit België onder de nummers: referte 
FD66.99.2/11 (federaal parket te Brussel), referte: 1998/PGA/1130-2011/AE23/27 (parket 
bij het hof van beroep te Antwerpen), referte: FD30.99.15-12 (federaal parket te Brussel) 
en Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 (het parket te Hasselt) in onderzoek zijnde strafklacht met 
burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter van de correctionele rechtbank van 
Hasselt; 

wordt opgeschort tot na het moment de rechtbank Oost-Brabant (Nederland) uitspraak heeft 
gedaan in de zaak met procedurenummer SHE 13 / 3985 GBA V35; de arbeidsrechtbank te 
Hasselt (België) vonnis heeft gewezen in de zaak met referte: A.R. nr. 2132190 en de 
correctionele rechtbank te Hasselt vonnis heeft gewezen in het door de onderzoeksrechter in 
behandeling genomen grensoverschrijdende strafrechtelijk onderzoek aldaar gekend onder de 
nummers: referte FD66.99.2/11 (federaal parket te Brussel), referte: 1998/PGA/1130-
2011/AE23/27 (parket bij het hof van beroep te Antwerpen), referte: FD30.99.15-12 (federaal 
parket te Brussel) en Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 (het parket te Hasselt), waarna indien nog 
nodig een afspraak voor taxatie gemaakt kan worden.    
      

Sommatie aan algemeen directeur mr. D.J. Okhuijsen van de SNS Bank NV  

Om persoonlijk niet medeplichtig te worden aan de hierboven vanuit een grensoverschrijdende 
criminele organisatie gepleegde misdrijven tegen de (rechts)personen: Van Rooij Adrianus, Van 
Nunen Johanna, Camping en pensionstal ‘Dommeldal’, het Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van 
Rooij Holding B.V., de politieke partij “De Groenen”, Jos van Rooij, Kim Driessen en Van der Heijden 
Johanna Maria, sommeren wij u:   

tot opschorting van ontruiming van de onroerende zaak aan het adres ’t Achterom 9, 
5491 XD te Sint-Oedenrode, tot na het moment de rechtbank Oost-Brabant (Nederland) 
uitspraak heeft gedaan in de zaak met procedurenummer SHE 13 / 3985 GBA V35; de 
arbeidsrechtbank te Hasselt (België) vonnis heeft gewezen in de zaak met referte: A.R. nr. 
2132190 en de correctionele rechtbank te Hasselt vonnis heeft gewezen in het door de 
onderzoeksrechter in behandeling genomen grensoverschrijdende strafrechtelijk onderzoek 
aldaar gekend onder de nummers: referte FD66.99.2/11 (federaal parket te Brussel), referte: 
1998/PGA/1130-2011/AE23/27 (parket bij het hof van beroep te Antwerpen), referte: 
FD30.99.15-12 (federaal parket te Brussel) en Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 (het parket te 
Hasselt), waarna indien nog nodig een afspraak voor taxatie gemaakt kan worden.  

 
en dat ondergetekenden vóór uiterlijk 19 oktober 2013 bij aangetekende brief te hebben bevestigd 
op hun domicilie adres Hazendansweg, 3520 Zonhoven.    
 
Tevens stellen wij hierbij benevens de SNS Bank NV ook haar algemeen directeur mr. D.J. Okhuijsen 
in persoon verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle bij de (rechts)personen: Van Rooij Adrianus, 
Van Nunen Johanna, Camping en pensionstal ‘Dommeldal’, het Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van 
Rooij Holding B.V., de politieke partij “De Groenen”, Jos van Rooij, Kim Driessen en Van der Heijden 
Johanna Maria reeds aangerichte en nog aan te richten schade daar u heeft gehandeld vanuit de 
hierboven beschreven feitelijk bewezen grensoverschrijdende criminele organisatie.    
 
Behoudens de schriftelijke bevestiging vóór uiterlijk 19 oktober 2013 dat u, handelend namens de 
SNS Bank NV, op grond van bovengenoemde feiten de op 29 oktober 2013 aangekondigde 
ontruiming van onze onroerende zaak aan het adres ’t Achterom 9 in Sint-Oedenrode “tot nader te 
bepalen tijd na bovengenoemde uitspraak en vonnissen in de zaken vernoemd onder de punten 19 
t/m 21” heeft opgeschort zal tegen SNS Bank NV als ook tegen haar algemeen directeur  mr. D.J. 
Okhuijsen een navolgende strafklacht worden ingediend bij de federale politie te Hasselt in het reeds 
lopende strafrechtelijke onderzoek aldaar gekend onder de nummers: referte FD66.99.2/11 (federaal 
parket te Brussel), referte: 1998/PGA/1130-2011/AE23/27 (parket bij het hof van beroep te 
Antwerpen), referte: FD30.99.15-12 (federaal parket te Brussel) en Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 (het 
parket te Hasselt). Ter onderbouwing van die navolgende klacht zal een afschrift van deze 
sommatiebrief met bijbehorende 18 producties worden overlegd.  
 
Vooralsnog gaan wij ervan uit dat u het niet zover laat komen en ondergetekenden bij aangetekende 
brief vóór uiterlijk 19 oktober 2013 schriftelijk heeft bevestigd dat de aangekondigde ontruiming van 
onze onroerende zaak aan het adres ’t Achterom 9 in Sint-Oedenrode daarop “tot nader te bepalen 
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tijd na bovengenoemde uitspraak en vonnissen in de zaken vernoemd onder de punten 19 t/m 21” 
wordt opgeschort.     
 
Hoogachtend 

 
A.M.L. van Rooij                                                                 J.E.M. van Rooij van Nunen,           
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven.                           Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven.Tel: 
011758676 (vast) 0484749360 (mobiel) 
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com   
 
Van Rooij Holding B.V.                                                       Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
Voor deze                                                                           Voor deze 
A.M.L. van Rooij, bestuurder         A.M.L. van Rooij, directeur 

 
Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’                    Politiek partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode 
Voor deze                                                               Voor deze  
A.M.L. van Rooij, eigenaar eenmanszaak              A.M.L. van Rooij, gemachtigd bestuurder   
 
PRODUCTIEOVERZICHT 
 

1. Betekend exploot van gerechtsdeurwaarder Daniel Palet te Hasselt, ref klant: 13100109, aan 
Van Rooij Adrianus Marius Lambertus, Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (11 blz.) en 
betekend exploot van gerechtsdeurwaarder Daniel Palet te Hasselt, ref klant: 13100109, aan 
Van Nunen Johanna Elisabeth Maria, Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (11 blz.); 

2. Brief d.d. 25 januari 2010 van burgemeester P.M. Maas van Sint-Oedenrode aan De Groenen 
t.a.v. A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode (2 blz.), machtiging d.d. 14 
januari 2010 van landelijk secretaris Otto Ter Haar van de politieke groepering De Groenen 
aan A.M.L. van Rooij (1 blz.) en verklaring van instemming d.d. 13 januari 2010 van de 
gemeente Sint-Oedenrode dat A.M.L. van Rooij als lijstrekker van De Groenen heeft 
meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 in Sint-Oedenrode (2 blz.) 

3. Bewijzen van aangetekende verzending van politiek asiel aanvraag d.d. 6 mei 2010 van Van 
Rooij Adrianus, mede namens zijn echtgenote Van Nunen Johanna, aan voormalig 
verantwoordelijk Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister Joëlle Milquet van Werk en Gelijke 
Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid met een kopie aan Burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode t.a.v. burgemeester P.M. Maas, de Nederlandse Raad van 
State, Afdeling bestuursrechtspraak t.a.v. mr. J.E.M. Polak, de Belgische Raad van State, 
Afdeling bestuursrechtspraak t.a.v. de griffier, Rechtbank ’s-Hertogenbosch t.a.v. president 
H.A.W. Snijders (8 blz.); 

4. De door A.M.L. (Ad) van Rooij met eigenaar Drillieux Davy op 21 december 2010 bij Century 
21 Axion Vastgoed bvba, afgesloten huurovereenkomst (6 blz.); 

5. Arrestatiebevel d.d. 28 september 2010, Strabisnr: 402255477, van een anoniem officier van 
justitie van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch (3 blz.)  

6. Gewaarmerkt getuigschrift van woonst van A.M.L. van Rooij d.d. 4 maart 2013 van de 
gemeente Zonhoven (1 blz.); 

7. Gewaarmerkt getuigschrift van woonst van J.E.M. van Nunen d.d. 4 maart 2013 van de 
gemeente Zonhoven (1 blz.); 

8. Uittreksel Kamer van Koophandel Nederland van inschrijving Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
op het adres ‘t-Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, dossiernummer: 16090111 (2 blz.); 

9. Uittreksel Kamer van Koophandel Nederland van inschrijving Van Rooij Holding B.V. op het 
adres ‘t-Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, dossiernummer: 17102683 (2 blz.); 

10. Uittreksel Kamer van Koophandel Nederland van inschrijving Camping en Pensionstal 
“Dommeldal’ op het adres ‘t-Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, dossiernummer: 
17202675, welke vanaf 1 januari 2013 is overgegaan naar een eenmanszaak met als 
zaakvoerder A.M.L. van Rooij (2 blz.);  

11. Brief d.d. 25 september 2013 (ref: 431/115.848) van advocaat mr. R.L. Ubels van Van Keulen 
Benthum & Keulen NV met bijbehorend valselijk opgemaakt vonnis d.d. 12 september 2013 
met als zaaknummer / rolnummer: C/01/266459 / KG ZA 13-520 van de rechtbank Oost-
Brabant in Nederland (5 blz.); 

https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-januari-2013-getuigschrift-woonst-jem-van-rooij-van-nunen-zonhoven.pdf
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.sdnl.nl/camping-dommeldal-open-brief.htm
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
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12. Blz. 1 t/m 16 uit de bij aangetekende brief d.d. 4 september 2013 aan de door de SNS Bank 
gemachtigde advocaten mr. F.R. Richel en mr. R.L. Ubels van Van Keulen Benthum & Keulen 
NV verstuurde sommatiebrief met bewijs van ontvangst op 5 september 2013 (17 blz.); 

13. De door de SNS Bank gemachtigde advocaat mr. R.L. Ubels van Van Keulen Benthum & 
Keulen NV verstuurde brief aan de bewoners van ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Olland (2 blz.);  

14. Onherroepelijke uitspraak d.d. 26 maart 2008 in zaaknummer AWB 07/2522 van de rechtbank 
’s-Hertogenbosch (3 blz.); 

15. Onherroepelijke hoger beroep uitspraak d.d. 18 juli 2012 in zaaknummer: 201110010/1/A3 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (2 blz.); 

16. Uitnodigingen aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven van de rechtbank 
Oost-Brabant voor de behandeling ter zitting op 11 november 2013 van het beroep in de zaak 
met SHE 13 / 3985 GBA V35, met onderliggende blz. 1 t/m 11 uit de bij aangetekende brief 
d.d. 3 september 1013 toegezonden gronden van het beroep met ontvangstbevestiging op 4 
september 2013 (13 blz.);  

17. Uitnodiging aan Van Rooij Adrianus en Van Nunen Johanna, Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven van de arbeidsrechtbank Hasselt voor de behandeling ter zitting op 18 oktober 
2013 van het beroep met referte: A.R. nr. 2132190 (2 blz.); 

18. Bewijs van strafklacht met burgerlijke partijstelling, met bijgevoegd het betalingsbewijs onder 
referentie COR/1680 PB 1300039, op 12 juni 2013 bij de onderzoeksrechter van de rechtbank 
Eerste Aanleg te Hasselt tegen betrokken personen binnen de gemeenten Sint-Oedenrode 
(Nederland) en Zonhoven (België) en overig betrokken personen in Nederland en België 
gekend onder de nummers: referte FD66.99.2/11 (federaal parket te Brussel), referte: 
1998/PGA/1130-2011/AE23/27 (parket bij het hof van beroep te Antwerpen), referte: 
FD30.99.15-12 (federaal parket te Brussel) en Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 (het parket te 
Hasselt)( 3 blz.);  
 

KOPIEHOUDERS 
- Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke 

Kansen;  
- Annemie Turtelboom, Belgisch Minister van Justitie; 
- Federaal procureur des konings Johan Delmulle te Brussel; 
- Griffie Belgisch Grondwettelijk Hof te Brussel;   
- Herman De Croo, Belgisch Minister van Staat;  

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

In het nieuwe van kracht zijnde Benelux-Verdrag staat letterlijk de volgende politieke verklaring 
opgenomen:  

 
Politieke verklaring van de Benelux regeringen 

 
De ondertekening van een nieuw Benelux-Verdrag biedt de gelegenheid om terug te blikken op 
het 50-jarige bestaan van onze organisatie. Deze halve eeuw aan samenwerking tussen België, 
Nederland en Luxemburg heeft onze landen ontzettend veel opgeleverd en is een bron van 
inspiratie geweest voor vele anderen.  
 
Aanvankelijk stond uiteraard de bevordering van het vrije verkeer van personen, goederen en 
diensten tussen onze drie landen voorop. Onze organisatie heeft de Europese Gemeenschappen 
hierin tot voorbeeld gediend. 

 
Later vond het Akkoord van Schengen van 1985, waarbij inmiddels bijna alle lidstaten van de 
Europese Unie zijn aangesloten, zijn oorsprong in de Benelux. Het resultaat hiervan is één grote 
zone zonder controles aan de binnengrenzen. Voortbouwend op wat al is bereikt, willen wij ons 
opnieuw engageren en onze samenwerking onder een vernieuwde Benelux versterken. 

 
Het nieuwe verdrag schept het geëigende kader hiervoor. Het is op een modernere leest 
geschoeid en opent de weg om een meer dynamische invulling te geven aan onze samenwerking 
in een veranderende internationale en maatschappelijke context. Onze regeringen zijn 
vastbesloten dit proces politiek te sturen en de Benelux nieuw leven in te blazen. Dit zal met 
name gestalte krijgen in gezamenlijke meerjarenplannen die geregeld worden bijgewerkt. Deze 
plannen zijn samengesteld uit drie delen die overeenkomen met de doelstellingen in het 
vernieuwde Benelux-verdrag: 1) economische unie 2) duurzame ontwikkeling en 3) 
samenwerking op de terreinen van justitie en binnenlandse zaken. Daarmee moet de 
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samenwerking geregeld kunnen worden bijgesteld teneinde blijvend een voortrekkersrol te 
spelen in de Europese Unie en de doeltreffendheid van de grensoverschrijdende samenwerking 
tussen onze drie staten op alle niveaus nog te vergroten. 

 
Dit vernieuwde kader moet het ook mogelijk maken om als Benelux binnen de Europese Unie 
nauwer gaan samenwerken op onder meer institutioneel gebied en op het terrein van het 
gemeenschappelijke buitenlands- en veiligheidsbeleid. De implementatie van het Verdrag van 
Lissabon met inachtneming van het institutionele evenwicht en van de communautaire methode 
en de standpuntbepaling van de Europese Unie ten opzichte van de Westelijke Balkanlanden zijn 
actuele voorbeelden hiervan. 

 
In een uitgebreide Unie van 27 landen is er alle aanleiding voor de Benelux om op een breed 
terrein met één stem te spreken. Om onze samenwerking nog meer kracht bij te zetten, hebben de 
ministers van Buitenlandse Zaken besloten om naast de traditionele ontmoetingen voorafgaand 
aan de Raden Algemene Zaken en Externe Betrekkingen en aan de Europese Raden, ook aan het 
begin van elk EU-voorzitterschap bijeen te komen. Dan kunnen wij onze standpunten voor 
langere termijn op elkaar afstemmen om onze stempel te drukken op de EU-besluitvorming. 

 
Daarnaast willen wij als Benelux de banden versterken met omliggende landen en regio’s alsook 
met andere regionale groeperingen zoals de drie Baltische staten en de Visegradlanden. Ook in 
dit verband kan de Benelux een voortrekkersrol spelen. Het nieuwe verdrag voorziet daarin 
uitdrukkelijk. 

 
Onze landen staan voor dezelfde uitdagingen, zowel waar het gaat om sociaaleconomische 
vraagstukken, als meer in het algemeen grote maatschappelijke kwesties. Wanneer de voor 
deelonderwerpen verantwoordelijke leden van al onze regeringen elkaar met grotere regelmaat 
ontmoeten, kunnen deze gezamenlijke uitdagingen het hoofd worden geboden. Ook de Benelux-
regeringsleiders zullen de frequentie van hun onderlinge ontmoetingen indien mogelijk verder 
opvoeren, vergezeld van de ministers van Buitenlandse Zaken. 

 
De Benelux zal nieuwe taken vervullen, een nieuwe strategie ontwikkelen en een nieuwe politieke 
sturing krijgen. Het komt er voor onze organisatie op aan om zijn relevantie te behouden in een 
andere wereld, niet alleen met het oog op haar politieke en economische macht, maar ook, en 
vooral, met het oog op het leveren van innovatieve oplossingen voor alle Europeanen. Juist dezer 
dagen is de samenwerking bij de Europese agenda zeer actueel. De uitslag van het Ierse 
referendum over het Verdrag van Lissabon heeft Europa onmiskenbaar voor een serieus 
probleem gesteld. De Benelux is ervan overtuigd dat de Europese samenwerking en integratie 
moeten worden voortgezet; in het belang van onze burgers en alle Europeanen. De regeringen 
van de Benelux-landen spannen zich in voor een snelle afronding van hun nationale 
ratificatieprocessen van het Verdrag van Lissabon. Het is belangrijk dat de komende Europese 
Raad zich bezint op de ontstane situatie. Wij moeten daartoe de Ierse regering in de gelegenheid 
laten eerst haar eigen analyse daarvan op te stellen. 
 

Op grond van dit nieuw van kracht zijnde Benelux-Verdrag bent u wettelijk verplicht om mee te werken 
aan het hiernaar vanuit België reeds in onderzoek zijnde strafrechtelijke onderzoek met burgerlijke 
partijstelling, aldaar gekend onder de nummers: referte FD66.99.2/11 (federaal parket te Brussel), 
referte: 1998/PGA/1130-2011/AE23/27 (parket bij het hof van beroep te Antwerpen), referte: 
FD30.99.15-12 (federaal parket te Brussel) en Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 (het parket te Hasselt).  
 
Wij verzoeken u dan ook om deze strafklacht ter afhandeling over te dragen aan betrokken  
onderzoeksrechter bij het Gerecht van Eerste Aanleg te Hasselt, Parklaan 25, 3500, HASSELT in 
België en ondergetekenden dat vóór uiterlijk 26 oktober 2013 schriftelijk te bevestigen.  
 
Hoogachtend 

 
A.M.L. van Rooij                                                                 J.E.M. van Rooij van Nunen,           
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven.                           Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven.Tel: 
011758676 (vast) 0484749360 (mobiel) 
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com   
 
Van Rooij Holding B.V.                                                       Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
Voor deze                                                                           Voor deze 
A.M.L. van Rooij, bestuurder         A.M.L. van Rooij, directeur 

 

https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-januari-2013-getuigschrift-woonst-jem-van-rooij-van-nunen-zonhoven.pdf
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
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Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’                    Politiek partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode 
Voor deze                                                               Voor deze  
A.M.L. van Rooij, eigenaar eenmanszaak              A.M.L. van Rooij, gemachtigd bestuurder   
 
KOPIEHOUDERS 

- Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke 
Kansen;  

- Annemie Turtelboom, Belgisch Minister van Justitie; 
- Federaal procureur des konings Johan Delmulle te Brussel; 
- Griffie Belgisch Grondwettelijk Hof te Brussel;   
- Herman De Croo, Belgisch Minister van Staat;  

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Deze bij aangetekende brief d.d. 17 oktober 2013 verstuurde strafaangifte heeft verantwoordelijk 
hoofdofficier van justitie mr. A.J.A.M. van Nieuwenhuizen van het arrondissementsparket Oost-
Brabant op 18 oktober 2013 om 05:29 uur ontvangen. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd de 
bijbehorende ontvangstbevestiging van de post (productie K). 
 
Uit de inhoud van bovengenoemde strafaangifte kunt u opmaken dat hoofdofficier van justitie mr. 
A.J.A.M. van Nieuwenhuizen van het arrondissementsparket Oost-Brabant (Nederland) op grond van 
het met België afgesloten Benelux-Verdrag, wettelijk verplicht is om deze bij hem neergelegde 
strafaangifte d.d. 17 oktober 2013 ter afhandeling over te dragen aan betrokken onderzoeksrechter bij 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt, Parklaan 25, 3500, HASSELT in België.  
Deze sommatiebrief aan u zal dan ook als navolgende strafklacht worden ingediend zowel bij mr. 
A.J.A.M. van Nieuwenhuizen als wel behandelend  onderzoeksrechter van Hasselt met het verzoek 
die volledig mee te nemen in het lopende strafrechtelijke onderzoek met burgerlijke partijstelling, 
aldaar gekend onder de nummers: referte FD66.99.2/11 (federaal parket te Brussel), referte: 
1998/PGA/1130-2011/AE23/27 (parket bij het hof van beroep te Antwerpen), referte: FD30.99.15-12 
(federaal parket te Brussel) en Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 (het parket te Hasselt).  
 
Het moge u duidelijk zijn dat u, na kennis te hebben genomen van de inhoud van deze sommatiebrief 
met bijbehorende producties aan feitelijke en wettelijke onderbouwing, de door u op 29 oktober 2013 
vastgestelde ontruiming van onze woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9a op grond van het door u 
gecreëerde misdadige vonnis d.d. 12 september 2013 niet kunt laten doorgaan en terstond dient af te 
blazen. 
 
Ondergetekende (rechts)personen sommeren u dan ook om op grond van de in deze sommatiebrief 
genoemde feiten vóór uiterlijk 25 oktober 2013 schriftelijk te hebben bevestigd, dat de geplande 
ontruiming op 29 oktober 2013 van onze woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9a op grond van het 
door u gecreëerde misdadige vonnis d.d. 12 september 2013 niet kan doorgaan en terstond dient te 
worden afgeblazen.   
 
Alle tot op heden aangerichte schade en nog aan te richten schade (materieel, immaterieel en 
emotioneel) zal op u, zijnde advocaat Ralph Ubels, als aansturend leider van bovengenoemde 
grensoverschrijdende criminele organisatie worden verhaald, als ook op Van Bethem & Keulen N.V., 
gevestigd te Utrecht, van waaruit u deze zware grensoverschrijdende misdrijven jegens eerder 
genoemde (rechts)personen heeft gepleegd.  
 
In afwachting van uw beslissing op deze sommatie vóór uiterlijk 25 oktober 2013 verblijven wij; 
 
Hoogachtend 

 
A.M.L. van Rooij                                                                 J.E.M. van Rooij van Nunen,           
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven.                           Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven.Tel: 
011758676 (vast) 0484749360 (mobiel) 
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com   
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mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
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Het moge u duidelijk zijn dat u, administratief medewerkster Mw. C.A.P.M. Ruijters-Snoeijs, werkzaam 
voor het Bureau Kort Gedingen / Beslagrekesten bij de rechtbank Oost-Brabant, na kennis te hebben 
genomen van de inhoud van deze sommatiebrief met bijbehorende producties aan feitelijke en 
wettelijke onderbouwing, het door u op 12 september 2012 “anoniem” ondertekende valselijk 
opgemaakte kortgeding vonnis: C/01/266459 / KG ZA-1350 per direct moet intrekken. 
 
Ondergetekende (rechts)personen sommeren u dan ook om uw op 12 september 2012 “anoniem” 
ondertekende valselijk opgemaakte kortgeding vonnis: C/01/266459 / KG ZA-1350 per direct in te 
trekken en dat vóór uiterlijk 25 oktober 2013 schriftelijk te hebben bevestigd.  
 
Alle tot op heden aangerichte schade en nog aan te richten schade (materieel, immaterieel en 
emotioneel) zal op u, zijnde Mw. C.A.P.M. Ruijters-Snoeijs persoonlijk, als ook op de rechtbank Oost-
Brabant worden verhaald, van waaruit u deze zware grensoverschrijdende misdrijven jegens eerder 
genoemde (rechts)personen heeft gepleegd.  
 
In afwachting van uw beslissing op deze sommatie vóór uiterlijk 26 oktober 2013 verblijven wij; 
 
Hoogachtend 

 
 
 
 

A.M.L. van Rooij                                                                 J.E.M. van Rooij van Nunen,           
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven.                           Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven.Tel: 
011758676 (vast) 0484749360 (mobiel) 
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com   
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