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Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 30 mei 2013 22:08 
Onderwerp: Klacht volgens afspraak 
Aan: i.b.ho@minfin.nl 
Cc: "Maron Gosens (ORZ Accountants en Belastingadviseurs)" <m.gosens@orz.nl>, EKC 
<a.vanrooij1@chello.nl> 
 

Aan drs. P.W.A. Veld,  
directeur-generaal Belastingdienst ministerie van Financiën 
t.a.v. Mevrouw Iris Ho  
(e-mail: i.b.ho@minfin.nl ) 
 
Betreft: 
Klacht tegen door F. de Vries, namens de Belastingdienst/Noord, bij brief d.d. 13 mei 2013 (kenmerk: 
093391225-BOD121) geaccepteerde derdenbeslaglegging ten laste van A.M.L. van Rooij, 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven in België ten gunste van Groenenwegen en Partners 
Gerechtsdeurwaarders B.V. te Assen.   
  
 
Geachte Mevrouw Ho, 
  
Overeenkomstig telefonische afspraak vindt u hieronder de feiten van de aan u gemelde door 
wethouder Cees van Rossum van de gemeente Sint-Oedenrode veroorzaakte grensoverschrijdende 
criminaliteit:  
 
Mijn naam is A.M.L. van Rooij en heb op 21 april 2010 als politiek vluchteling Nederland moeten 
verlaten om door toedoen van burgemeester P.M. Maas van Sint-Oedenrode in Nederland niet te 
worden vermoord in navolging van Pim Fortuyn. De daadwerkelijke veroorzaker is verantwoordelijk 
wethouder Cees van Rossum. 
  
A.M.L. van Rooij is om levensbedreigende “politieke terreur” redenen op 21 april 2010 naar België 
gevlucht om in Nederland in navolging van Pim Fortuyn niet te worden vermoord, heeft vanaf die tijd 
onafgebroken in België gewoond, is vanaf 1 januari 2011 bij de gemeente Sint-Oedenrode 
uitgeschreven en heeft vanaf die tijd zijn domicilie op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te 
Zonhoven in België. Voor de juridisch waterdichte bewijzen vindt u bijgevoegd: 
  

1.     het proces-verbaal bij de onherroepelijke uitspraak van de rechtbank ’s-Hertogenbosch in 
zaaknummer: AWB 11/1633, 11/1634, 11/1635 met een begeleidende voorbrief d.d. 8 oktober 
2012, kenmerk: BK-SHE 12/00458, van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Daarin hebben 
namens burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode de gemachtigde ambtenaren mr. 
A.G. Hendriks en H.A.M. van den Berkmortel tegenover de behandelend rechter van de 
rechtbank ’s-Hertogenbosch de volgende verklaring afgelegd (zie productie 1) 
  

Huidig adres eiser: Hazendansweg 36a 3520 Zonhoven, België. 
Vrouw woont nog in Sint-Oedenrode. 
April 2010 naar België gevlucht, 
miv 2011 niet meer ingeschreven in onze gemeente. 
  

2.     De op 21 december 2010 met Century 21 Axion Vastgoed bvba, Heuvenstraat 23 B-3520 
Zonhoven afgesloten huurovereenkomst, zie bijgevoegde huurovereenkomst, waarin letterlijk 
het volgende staat geschreven (zie productie 2). 
  

Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst. 
De verhuurder (Drillieux Davy) geeft in huur aan de huurder (Ad van Rooij), die 
aanvaardt, de woning gelegen te 3520 Zonhoven, Hazendansweg 36A 

Artikel 2. Hoofdverblijfplaats. 
Deze huurovereenkomst heeft betrekking op een woongelegenheid die de huurder en zijn 
gezin als hoofdverblijfplaats zal gebruiken. 

mailto:i.b.ho@minfin.nl
http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-van-geel.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-asielverzoek-van-ad-van-rooij-aan-joelle-milquet-belgie.pdf
http://groepzuid.nl/GZ/2007/05/13/intrekken-persbericht-stelende-burgemeester/
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf
http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid859350/pim-fortuyn-werd-door-tweede-schutter-vermoord.aspx
http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-van-geel.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-mei-2012-onherroeplijk-proces-verbaal-dat-ad-van-rooij-vanaf-2011-is-uitgeschreven-uit-de-gemeente-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-december-2010-huurovereenkomst-ad-van-rooij.pdf
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Opgemaakt in drie exemplaren te Zonhoven op 21 december 2010 
Elke partij verklaart een exemplaar te hebben ontvangen. 
  

3.     Brief d.d. 20 augustus 2012 van het Belgische Grondwettelijke Hof inzake rolnummer: 
5464 aan het volgende adres (zie productie 3): 
  

Familie A.M.L. van Rooij 
Hazendansweg 36 A 
3520 Zonhoven 

  
Daarmee heeft u ook van het Belgische Grondwettelijke Hof (hoogste rechtscollege in België) 
het juridische  waterdichte bewijs dat het domicilie adres van A.M.L. van Rooij Hazendansweg 
36A, 3520 te Zonhoven in België is. 

Met deze voorkennis krijgt A.M.L. van Rooij te maken met een vanuit Nederland opererende criminele 
organisatie, waarvan Groenewegen en Partners Assen onderdeel uitmaakt. Ik ben dan ook bijzonder 
verrast met de volgende hieronder ingelaste brief van 13 mei 2013 (kenmerk: 093391225-BOD121) 
van F. de Vries, Belastingdienst/Noord (zie productie 4). 

  
   INGEKOMEN   Noord/ 
   16 mei 2013   kantoor Emmen 
 

> Postbus 490  9700AL Groningen Team Boo/BOT 
       Doorkiesnummer (0591) 680200 
 

Groenewegen en Partners Assen    Datum 
Postbus 469       13 mei 2013 
9400AL Assen         

         Kenmerk beslaglegger 
         COR/241200494 
 

Betreft        kenmerk 
Verklaring derdenbeslag volgens art. 476a Rv  093391225-BOD121 

 
Geachte heer/mevrouw, 

 
Op 12 april 2013 heeft u bij de ontvanger van de Belastingdienst derdenbeslag gelegd 
ten laste van: 
Naam    ROOIJ 
Adres    HAZENDANSWEG 36 A 
Postcode en woonplaats 3520 ZONHOVEN BELGIE 
BSN    093391225 
Dossiernummer  COR/241200494 

 
Hierbij verklaar ik conform artikel 476a van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. 

 
Ik heb ten aanzien van beslagene op dit moment geen uit te betalen bedragen onder 
mij. 

 
Eventuele teruggaven die pas later worden vastgesteld, maar materieel al zijn ontstaan 
vóór de beslagdatum, vallen onder het beslag. 

 
Ik behoud mij het recht voor om, ondanks het beslag, huidige en toekomstige 
verrekeningsmogelijkheden te benutten. 

 
De vorm van deze verklaring wijkt af van het model van het Besluit verklaring 
derdenbeslag. De tekst is tot stand gekomen in overleg met de Stichting Netwerk 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-augustus-2012-voorbrief-conclusies-grondwettelijk-hof.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-mei-2013-brief-van-belastingdienst-aan-groenewegen.pdf
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Gerechtsdeurwaarders (SNG) en de Koninklijke Beroepsorganisatie voor 
gerechtsdeurwaarders (KBvG). 

 
Hoogachtend, 

 
De ontvanger, 
F. de Vries 
Belastingdienst/Noord 

 
Daarmee heeft Groenenwegen en Partners Gerechtsdeurwaarders B.V. de belastingdienst in een 
grensoverschrijdende misdaad getrokken met als oogmerk met de hulp van de belastingdienst op 
grond van een vals vonnis meer dan € 50.000,- bij mij te stelen ten gunste van F.M. van Hoek en 
A.M.E. van Hoek-Kneepkens te Vught.  
 
Omdat ik tot op de dag van vandaag enkel nog maar goede ervaringen heb gehad met de 
Nederlandse belastingdienst, heb ik daarover dan ook direct contact opgenomen met de 
belastingdienst Noord, waarbij ik werd verwezen naar mevrouw A.L.H. Toutenhoofd-van Keulen die dit 
meteen goed oppakte en aan mij bij hieronder ingelaste e-mail d.d. 28 mei 2013 (16:20 uur) de van 
Groenenwegen en Partners Gerechtsdeurwaarders B.V. verkregen stukken kreeg toegestuurd, 
betreffende: 

- Betekent exploot van 12 april 2013 (dossier: COR/241200494/COR) van Groenenwegen en 
Partners Gerechtsdeurwaarders B.V. aan Belastingdienst Noord, kantoor Emmen, 
Dalipassage 17, 7811 DA Emmen (zie productie 5).  

- Onderliggend valselijk opgemaakt vonnis van 25 juli 2012 opgemaakt door Menno van der 
Donk, werkzaam binnen de rechtbank ’s-Hertogenbosch (zie productie 6). 

met de volgende toelichting:  

Noord.BOD.Beslag@belastingdienst.nl  

28 mei 2013, 16:20 uur.   

Geachte heer Van Rooij, 
 
Naar aanleiding van ons telefoongesprek van 23 mei 2013 ontvangt u hierbij, zoals 
afgesproken, een afschrift van het beslag. 
Ook heb ik het vonnis bijgevoegd waarop de gerechtsdeurwaarder dit beslag heeft 
gebaseerd. 
 
(Zie het bijgevoegde bestand: 093391225 AML van Rooij - Vonnis.TIF)(Zie het bijgevoegde 
bestand: 093391225 AML van Rooij - Beslag.pdf) 
 
Mocht u verdere vragen hebben over dit beslag, het niet eens zijn met dit beslag, dan moet 
u contact opnemen met de gerechtsdeurwaarder. De Belastingdienst is niet gerechtigd om 
een beslag op te heffen. 
 
Heeft u een klacht over de gerechtsdeurwaarder, dan kunt u op de site van de KBvG 
(Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders informatie vinden over hoe te 
handelen. Ik heb hiervoor onderstaande link bijgevoegd. 
http://www.kbvg.nl/index.php?id=134&sword_list 

Met vriendelijke groet, 
A.L.H. Toutenhoofd-van Keulen 
Afd. Beslag onder de Ontvanger 
....................................................................... 
Belastingen / Semi Massale Processen 
Belastingdienst 
Dalipassage 17 | 7811 DA | Emmen  
Postbus 490 | 9700 AL | Groningen 
........................................................................ 
T 0591- 680200 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-april-2013-betekening-beslaglegging-groenewegen-aan-belastingdienst.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-juli-2012-vonnis-verstuurd-aan-belastingdienst-noord.pdf
mailto:Noord.BOD.Beslag@belastingdienst.nl
http://www.kbvg.nl/index.php?id=134&sword_list
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noord.bod.beslag@belastingdienst.nl 
http://www.belastingdienst.nl 

------------------------------------------------------------------------ 
De Belastingdienst gebruikt e-mail niet voor de uitwisseling van 
vertrouwelijke informatie met de burger of voor de bekendmaking  
van beslissingen. De Belastingdienst hanteert conventies voor het  
gebruik van e-mail. Deze zijn te vinden op www.belastingdienst.nl. 
                        

In deze toelichtende e-mail schrijft mevrouw A.L.H. Toutenhoofd-van Keulen letterlijk het volgende:  
 

Mocht u verdere vragen hebben over dit beslag, het niet eens zijn met dit beslag, dan 
moet u contact opnemen met de gerechtsdeurwaarder. De Belastingdienst is niet 
gerechtigd om een beslag op te heffen. 

Ik heb haar daarover teruggebeld en haar verteld dat ik vanaf 21 april 2010 in België woon en vanaf 1 
januari 2011 mijn domicilie heb op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België en dat 
het om die reden nooit zo kan zijn dat ik daarover contact moet opnemen met een 
gerechtsdeurwaarder in Nederland. Ik heb haar tevens uitgelegd dat om die reden F. de Vries, 
BelastingdienstNoord, zijn brief  13 mei 2013 (kenmerk: 093391225-BOD121) had moeten versturen 
aan een gerechtsdeurwaarder in België. Door dat niet te hebben gedaan heeft de belastingdienst (ter 
goeder trouw) gehandeld in strijd met artikel 3, eerste lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet. Daarin 
staat namelijk letterlijk het volgende geschreven:  

Artikel 3. 1. De gerechtsdeurwaarder is bevoegd tot het verrichten van 
ambtshandelingen op het grondgebied van Nederland. 

Dit betekent dat een Nederlandse gerechtsdeurwaarder niet bevoegd is om bij exploot een 
dagvaarding te laten uitgaan aan een persoon die in België woont.  Met deze voorkennis heeft 
Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarder B.V. de aan het valselijk vonnis van 25 juli 2012 ten 
grondslag liggende dagvaarding laten uitgaan aan (zie productie 7): 
  
                A.M.L. van Rooij, wonende te (5492 AA) Sint-Oedenrode 
                aan het adres Markt 25-A4 (Nederland)   
  
Dit met de wetenschap dat A.M.L. van Rooij vanaf zijn geboorte (10 maart 1953) tot op heden (60 
jaar) nooit op dat adres heeft gewoond. Betreffende dagvaarding had kandidaat gerechtsdeurwaarder 
H.H.E. De Bont, werkzaam op het kantoor van gerechtsdeurwaarder C.J.O. Waters, via een Belgische 
Gerechtsdeurwaarder moeten laten uitgaan aan A.M.L. van Rooij op het adres Hazendansweg 36A, 
3520 te Zonhoven in België, wat nooit is gebeurd.   

 
Deze valselijk betekende dagvaarding van kandidaat gerechtsdeurwaarder H.H.E. De Bont, werkzaam 
op het kantoor van gerechtsdeurwaarder C.J.O. Waters, vormt onlosmakelijk een geheel met  het 
daarop door Menno van der Donk valselijk geschreven vonnis van 25 juli 2012.  
 
In dat valselijk opgemaakt vonnis van 25 juli 2012 staat om die reden geschreven dat A.M.L. van Rooij 
op 25 juli 2012 in Sint-Oedenrode woont, wat ook valselijk is opgemaakt. A.M.L. van Rooij woont 
namelijk vanaf 21 april 2010 onafgebroken in België en heeft vanaf 1 januari 2011 zijn domicilie op het 
adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België, waar ik nooit een dagvaarding voor een Kort 
Geding in Nederland heb ontvangen. Ook heb ik van de rechtbank ’s-Hertogenbosch nooit een 
uitnodiging voor de behandeling ter zitting van dat kort geding op mijn woonadres mogen ontvangen.  
 
Bij een grosse van een vonnis hoort ook een afschrift van een vonnis voor de tegenpartij. Ik heb van 
de rechtbank ’s-Hertogenbosch nooit een afschrift van betreffend vonnis van 25 juli 2012 mogen 
ontvangen.  
 

mailto:c.kuiper-langenberg@belastingdienst.nl
http://www.belastingdienst.nl/
http://www.belastingdienst.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-juli-2012-dagvaarding-kort-geding-van-hoek.pdf
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Mede dank zij de hulp van mevrouw A.L.H. Toutenhoofd-van Keulen hebben wij hiermee een 
grensoverschrijdende criminele organisatie blootgelegd van ongekende omvang, waarin 
Groenenwegen en Partners Gerechtsdeurwaarders B.V. de belastingdienst onderdeel heeft gemaakt.  
 
Bij brief d.d. 14 mei 2013 (aanslagnummer: 93391.225.H.10.01) heeft de belastingdienst aan A.M.L. 
van Rooij, Hazendansweg 36 A, 3520 Zonhoven (België) kenbaar gemaakt dat ik een bedrag van € 5. 
926 ,- terug ontvang. Dit geld heeft de belastingdienst nu overgemaakt aan bovengenoemde feitelijk 
bewezen criminele organisatie en is daarmee (zonder het te weten) onderdeel geworden van die 
criminele organisatie. Ik verzoek u dan ook om hiervan in Nederland strafaangifte te doen bij de politie 
of officier van justitie en aan mij dat schriftelijk te bevestigen.  
 
Om niet nog meer het slachtoffer te worden van deze criminele organisatie, die dank het accuraat 
handelen van mevrouw A.L.H. Toutenhoofd-van Keulen volledig is ontmanteld, verzoek ik u aan mij 
het terug te ontvangen bedrag, groot € 5.926,- direct over te maken op mijn bankrekening 138214247, 
Rabo-bank Sint-Oedenrode, en dat aan mij schriftelijk te bevestigen. 
 
Uiteraard sta ik ter uwer beschikking in geval u nog vragen heeft. U kunt mij daarvoor bereiken op de 
volgende telefoonnummers: 

- Vast: 0032 117558676 
- Mobiel: 0032 484749360 

 
Een kopie hiervan heb ik verstuurd aan mijn accountant:   

- Drs. M. Gosens, ORZ accountants en belastingadviseurs te Zundert.  
 
In afwachting op uw spoedige reactie, verblijf ik  
 
Met vriendelijke groeten 
 
Ing. A.M.L. van Rooij  
Hazendansweg 36A,  
3520 Zonhoven (België), 
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com   
 
Bijlagen:  
De bij deze e-mail behorende bijlagen zijn bij de muis aanklikbaar en vervolgens als “pdf” uitprintbaar: 

- (productie 1) (3. Blz.).   
- (productie 2) (13. Blz.). 
- (productie 3) (1. Blz.).   
- (productie 4) (1. Blz.).     
- (productie 5) (30. Blz.).   
- (productie 6) (3. Blz.).     
- (productie 7)( 9 blz.).  

 

mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-mei-2012-onherroeplijk-proces-verbaal-dat-ad-van-rooij-vanaf-2011-is-uitgeschreven-uit-de-gemeente-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-december-2010-huurovereenkomst-ad-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-augustus-2012-voorbrief-conclusies-grondwettelijk-hof.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-mei-2013-brief-van-belastingdienst-aan-groenewegen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-april-2013-betekening-beslaglegging-groenewegen-aan-belastingdienst.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-juli-2012-vonnis-verstuurd-aan-belastingdienst-noord.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-juli-2012-dagvaarding-kort-geding-van-hoek.pdf

